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1 SAMMENDRAG 
Formålet med planen er å få en trygg og effektiv riksveg (rv.) 9. Dette består i å øke trafikksikkerhet, 
bedre fremkommelighet, få god trafikkavvikling, redusere reisetid og redusere ulykkesfrekvens.  

Planarbeidet ble startet opp januar 2018 og er planlagt avsluttet i løpet av første kvartal 2019.  

Informasjon vil bli gitt i åpne møter og på Valle kommunes nettside; www.valle.kommune.no og 
www.vegvesen.no/Riksveg/rv9bestelandhelle. 

Arealplankart, reguleringsbestemmelser og kapittel 6.8 Kulturmiljø og 8.11 Kulturmiljø er endret etter 
innspill fra Aust-Agder fylkeskommune. Kapittel 8.3 er justert etter innspill fra Statens vegvesen og 
endring av klassifisering gitt fra Valle kommune. Kapittel 8.13 er endret etter innspill fra berørt bolig.  

  

http://www.valle.kommune.no/
https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv9bestelandhelle
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2 INNLEDNING 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-3 har Statens vegvesen på vegne av Aust-Agder 
fylkeskommune og i samarbeid med Valle kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for rv. 
9 Besteland-Helle. Ved oppstart av planarbeid vurderte Statens vegvesen, i samarbeid med Valle 
kommune, at planarbeidet ikke utløste krav til konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-
2 andre ledd. Notat er vedlagt planbeskrivelse, vedlegg 10.1. 

Statens vegvesen hadde ansvar for planarbeidet frem til politisk behandling. Deretter mottok Valle 
kommune planbestemmelser, arealplankart og planbeskrivelse med vedlegg til 1. gangs behandling i 
utvalget for plansaker og hadde videre ansvar for utlegging til offentlig ettersyn. Etter endt høring 
behandlet Statens vegvesen merknader, gjorde eventuelle justeringer i plan og oversendte saken 
tilbake til Valle kommune for 2. gangs behandling i utvalget for plansaker og vedtak i kommunestyret.  

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i 
Fedrelandsvennen, Setesdølen og Valle kommunes nettside den 5. januar 2018. Varsel om oppstart av 
reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte. 

Planforslaget bestod av følgende deler: 

• Arealplankart 
• Reguleringsbestemmelser 
• Planbeskrivelse med vedlegg 

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Fedrelandsvennen, Setesdølen og Valle kommunes 
nettside. Grunneiere og rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig 
sendt ut på høring til offentlige instanser. 

Planforslaget ble sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 20.12.2018 – 31.1.2019 på 
følgende steder:  

• Valle kommune, Velkomstsenteret i kommunehuset i Valle, 
• Statens vegvesen, Region sør, Servicetorget Harebakken, 
• Internett: www.valle.kommune.no og www.vegvesen.no/Riksveg/rv9bestelandhelle. 

Eventuelle merknader til planforslaget måtte innen 31.1.2019 sendes skriftlig til: 

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller firmapost-sor@vegvesen.no. 

Merknader skulle merkes med «Detaljregulering for rv. 9 Besteland-Helle».  

- Kontaktperson i Valle kommune: Torleif Homme, tlf. 90 10 19 55,  
e-post: torleif.homme@valle.kommune.no 

- Kontaktperson i Statens vegvesen: Øystein Lien, tlf.: 97 58 00 43, 
e-post: oystein.lien@vegvesen.no  

- Kontaktperson i Statens vegvesen: Ragna Sølvi Pedersen-Rønningen, tlf.: 92 08 65 56, 
e-post: ragna.solvi.pedersen@vegvesen.no  

Statens vegvesen lagde en oppsummering av innkomne merknader til offentlig høring (vedlegg 10.12)  
og utførte justeringer av planforslaget før dette sendtes kommunen for politisk behandling med forslag 
om vedtak.  

http://www.valle.kommune.no/
https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv9bestelandhelle
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
mailto:ragna.solvi.pedersen@vegvesen.no
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Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. Plan- og 
bygningslovens § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. Eventuell klage 
sendes til kommunen. 

3 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET 

3.1 PLANOMRÅDET 
Ny riksveg mellom Besteland – Helle er blitt behandlet i planprogram med tre alternative korridorer; 
rød, grønn og blå vist i kart. Grønn korridor ble vedtatt i kommunestyret i Valle 25.4.2018. 

 

Figur 1: Oversiktskart som viser alternative korridorer vurdert i planprogram. Kart fra Planprogram.  

Detaljreguleringsplanen er en videreføring av vedtatt planprogram. Innspill til oppstartsmelding ligger 
i vedlegg 10.11. Planområdet er utvidet en gang med høringsfrist 8. desember 2018. Utvidelse er vist 
med rød markering i kart i Figur 2. Det er kommet inn en merknad på utvidelsen. Merknad er tatt inn 
i vedlegg 10.10. 

 

Figur 2: Kart med oppmeldt planområde, utvidet november 2018. Kart fra varsel om utvidelse planområdet.  
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3.2 HVORFOR UTARBEIDES FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR RV. 9 BESTELAND-
HELLE 

Strekningen Besteland-Helle ligger syd i Valle kommune og er en av flere strekninger på rv. 9 i Setesdal 
som har behov for utbedring for at vegen skal bli en trafikksikker og framkommelig trafikkåre. 

Dagens rv. 9 gjennom området har gjennomgående lav standard. Vegen er for smal til å ha gul 
midtstripe, det er mange avkjørsler og driftsavkjørsler og det ligger bolighus tett inntil vegen. Det er i 
dag ingen fysisk adskillelse av myke trafikanter på strekningen. Strekningen har partier med nedsatt 
fartsgrense som gir nedsatt framkommelighet. 

3.3 MÅLSETTINGER FOR PLANFORSLAGET 
Formålet med planen er å få en trygg og effektiv rv. 9. Dette består i å øke trafikksikkerhet, få god 
trafikkavvikling, redusere reisetid og redusere ulykkesfrekvens.  

3.4 TILTAKETS FORHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING 
Statens vegvesen har i samarbeid med Valle kommune vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til 
konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 andre ledd. Notat er utarbeidet og ligger som 
vedlegg 10.1. 

Planens påvirkning av omgivelsene representerer ikke en så stor konflikt med relevante tema at det 
kan sies å representere «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» iht. kriteriene i 
Konsekvensutredningsforskriften § 10.  

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
Det er lagt opp til medvirkning i løpet av planprosessen for å skape forståelse for hvorfor planen lages 
og virkningene av tiltaket. Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende 
aktiviteter: 

• Oppstartsmøter med Aust-Agder fylkeskommune og Valle kommune. 
• Oppstartsmelding i form av annonse i Fedrelandsvennen og Setesdølen 5.1.2018. 
• Oppstartsmelding i form av brev til grunneiere og høringsinstanser 10.1.2018. 
• Informasjon har gjennom planarbeidet blitt publisert på kommunens nettside, 

www.valle.kommune.no og SVV nettside, www.vegvesen.no/Riksveg/rv9bestelandhelle. 
• Innspill fra brukerne ble innhentet gjennom å invitere til å komme med innspill til planarbeid 

ved oppstart og i høringsfasen, frist 16.2.2018. 
• Åpent folkemøte ved oppstart av planarbeidet 23.1.2018. Innspill tatt med videre i 

planprosessen.  
• Grunneiermøte 31.5.2018. Innspill tegnet inn på kart og tatt med videre i planprosessen. 
• Planvedtaket vil bli gjort kjent, jf. PBL § 12-12. Reguleringsplanen vedtas av kommunen, 

unntatt ved innsigelser fra høringsinstanser. Ved eventuell innsigelse fra høringsinstanser, 
vedtas planen i departementet jf. PBL § 5-4. 

http://www.valle.kommune.no/
https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv9bestelandhelle


Detaljreguleringsplan rv. 9 Besteland-Helle 

Side 10 av 51 

 

5 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

5.1 NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING 
• LOV-1978-06-09-50 Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 
• T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
• LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl.) 
• LOV 1963-06-21 nr. 26: Lov om vegar (veglova) 
• FOR 2017-06-21-854: Forskrift om konsekvensutredninger 
• FOR-2014-09-26 nr. 1222: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 
• LOV-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (nml.) 
• FOR- 1995-09-20 nr. 4146: Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

5.2 NASJONAL TRANSPORTPLAN 
• Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) 
• Handlingsprogram 2018-2023 (2029) 

5.3 REGIONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING 
• Regionplan Agder 2020  

5.4 PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
• PlanID: 201402, Kommuneplanens arealdel for Valle kommune 2016 - 2028 
• PlanID: 201103, Detaljregulering for gnr 70, bnr 17 og 15, Moen, Helle 
• PlanID: 26, Reguleringsplan for Helle grendefelt 

5.5 ANDRE RAMMER OG FØRINGER 
• Fastsatt planprogram rv. 9 Besteland-Helle 
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6 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I PLANOMRÅDET 

6.1 BELIGGENHET 
Planområdet ligger sør i Valle kommune i Aust-Agder fylke. Figur 3 viser prosjektets beliggenhet i 
forhold til kommunesenter Valle, Valle kommune og nabokommunene Bygland og Fyresdal.  

 

Figur 3: Kart som viser prosjektets plassering i Valle kommune. Kart fra GISLINE. 

6.2 DAGENS – OG TILSTØTENDE AREALBRUK 
Innenfor planområdet er det vedtatt kommuneplanens arealdel for Valle kommune (2016-2028) og to 
gjeldene reguleringsplaner. Planene er vist sammen med avgrensning av oppmeldt planområdet for 
prosjekt rv. 9 Besteland-Helle på kart i Figur 4.  

 

Figur 4: Utsnitt av tilstøtende planer innenfor planområdet. Kart fra planinnsyn Valle kommune.  

I sør grenser planområdet inn mot reguleringsplan Åraksøyne med formål jord- og skogbruk. I nord 
ligger planområdet innenfor områder som er innenfor detaljregulering for gnr 70, bnr 17 og 15, Moen, 

Besteland 

Helle 

Åraksøyne 
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Helle med hovedformål næring og landbruk og Reguleringsplan for Helle grendefelt med hovedformål 
bolig. 

Innenfor planområder ligger områder som tidligere har vært regulert til bolig, landbruksformål (LNFR), 
næring og veg. Oversiktskart i Figur 4 viser at det er rasutsatte og flomutsatte områder innenfor 
planområdet. Høyspentlinje ligger parallelt med dagens rv. 9.  

6.3 TRAFIKKFORHOLD 
Årsdøgntrafikk 1  (ÅDT) langs rv. 9 er målt til 1300 med 12 % andel lange kjøretøy på strekning 
Besteland-Helle. (www.vegdata.no, 2016).  

6.4 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Området består av vekselsvis eksisterende rv. 9, hageareal, skogsterreng og dyrket mark. Det kan 
forventes å finne eksisterende kabler og rør i grunnen på deler av strekning nær bebyggelse. Høyspent 
distribusjonsnett på 22 kV følger eksisterende veg. Se utklipp av oversiktskart fra NVE i Figur 5. 

 

Figur 5: Oversiktskart som viser høgspent i planområdet, kart fra www.nve.no.  

Regionalnettlinjer skal ikke flyttes. Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjon innenfor 
planområdet. Eventuell endring/flytting av anlegg må gjøres i samarbeid med AEN. Det må ikke 
iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i 
terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som 
medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. I god tid før utbygging skal det avklares hvordan 
planområdet forsynes elektrisk.   

                                                           

 

1 Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for 
begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig 
trafikkmengde. 

Besteland 

Helle 

http://www.vegdata.no/
http://www.nve.no/
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6.5 LANDSKAPSBILDE 
Landskapsbilde er her et uttrykk for landskapets romlige og visuelle egenskaper med naturlige og 
menneskeskapte komponenter og elementer, som særpreger et geografisk område. 

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har gitt en overordnet beskrivelse av landskapskvalitetene over 
hele landet i Nasjonalt referansesystem for landskap. Planområdet ligger under landskapsregion 12 
Dal og fjellbygder i Aust-Agder og Telemark. Setesdal er et dalføre med tydelig retning nord-sør. Dalen 
er en typisk U-dal, som er omgitt av storkupert hei og småkupert vidde. 

 

Figur 6: Oversiktskart som viser terreng i området. Kart fra www.Norgeskart.no. 

Planområdet ligger i en bred dalbunn som preges av åpent kulturlandskap, elva Otra, riksvegen og 
spredt bebyggelse med innslag av gammel bebyggelse av kulturhistorisk verdi. Veggene i 
landskapsrommet består av skogkledde markerte terrengformasjoner som rammer inn planområdet. 
Lisida i vest har svært markerte formasjoner med bratte fjellvegger, mens det på østsida er noe slakere 
og skogen dominerer bildet. 

 

Figur 7: Stort åpent landskapsrom med klare vegger i rommet. Bilde fra www.google.com/maps. 

http://www.norgeskart.no/
http://www.google.com/maps
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Lengst sør i planområdet ligger bygda Besteland hvor dagens riksveg går tett på husene. 

  

Foto 1: Bebyggelse ved Besteland. Bilde fra www.google.com/maps.  

På delstrekningen Besteland-Hagen preges området først av en strekning med blandingsskog før 
landskapet åpner seg og sidearealet til vegen består av dyrka mark.  

 

Foto 2: Skogskledd terreng mellom Besteland og Hagen. Bilde fra www.google.com/maps. 

 

Foto 3: Terrenget åpner seg med steinbrudd og dyrket mark ved Bergheim. Bilde fra www.google.com/maps.  

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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Ved Hagen får riksvegen nærføring til Otra på en 7-800 meter lang strekning.  

 

Foto 4: Nærliggende veg til Otra ved Hagen. Bilde fra www.google.com/maps. 

Ved Helle, nord i planområdet, er det kulturlandskapet med dyrka mark og gårdsbebyggelse som 
preger landskapsbildet. 

 

Foto 5: Dyrket mark og gårdsbebyggelse ved Helle. Bilde fra www.google.com/maps. 

 

  

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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6.6 NÆRMILJØ/FRILUFTSLIV 

6.6.1 Nærmiljø og friluftsliv 
Bebyggelsen ligger i dalføret som Otra renner gjennom og fordeler seg over flere grender og gårder. 
Bebyggelsen ligger i hovedsak på Besteland og Helle, med noe spredt bebyggelse mellom grendene.   

Det er ingen kjente turstier innenfor planområdet. Heievegen benyttes som tilkomstveg til turløyper. 

6.6.2 Hensyn til barn og unge 
Hylestad grunnskole ligger i Rysstad, ca. 7-10 km fra bosetning innenfor planområdet. Skoleelever tar 
buss til skolen. Det er ikke etablert gang/sykkelveg innenfor planområdet. 

I dagens situasjon går rv.9 gjennom bebyggelsen på Besteland og har nærføring til en del av 
bebyggelsen på Helle. Det er redusert fartsgrense til 60 km/t både på Besteland og Helle, men reell 
hastighet er observert å være høyere og det kan føles utrygt å la barn ferdes langs vegen.  

6.7 NATURMANGFOLD 
Kilder til kunnskap om naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven (nml) § 8, er innsynsløsningene 
www.naturbase.no og Artskart, http://artsdatabanken.no. I tillegg er det innhenta informasjon om 
eventuelle viktige kulturlandskap fra Bioforsk. Befaring v/biolog (Statens vegvesen) ble gjennomført 
19. juli 2018.  

Sør i området går traséen gjennom skog- og kulturlandskap på Besteland, med kryssing av Kvernåni. 
Skogen er av vidt utbredte type (vesentlig lyngskog), og uten strukturer eller markforhold som tilsier 
viktige naturmangfoldverdier. Noe av skogen er gjenvokst kulturmark. Åpen kulturmark benyttes til 
grasproduksjon, med artsfattig flora og litt innslag av urter som engsoleie, engsyre, ryllik og 
skjermsveve. I kant mot skogsmarka, langs grøfter og sig og på mer grunnlendte partier finnes rester 
av noe mer artsrik flora med bl.a. hvitbladtistel og blåknapp. Potensialet for rødlistearter eller andre 
forvaltningsviktige arter er lite. Ingen naturtypelokaliteter finnes i området. Det er registrert viktige 
naturtyper med rødlistearter i dalføret ved Kvernåni, men disse berøres ikke av traséen. Berørte 
vegkanter langs dagens veg er av typen lyngrik «skogsvegkant» eller (svak) «naturengvegkant» med 
triviell flora.  

  

Foto 6: Kulturlandskapet på Besteland i området hvor ny veg vil krysse (v), Kvernånis løp på minimal sommervannføring (h). 
Foto: Statens vegvesen. 

  

http://www.naturbase.no/
http://artsdatabanken.no/
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Fra Besteland til Hagen går traséen dels gjennom fattig furulyngskog, dels som mindre utvidelse i kant 
av dagens rv 9 (mot dyrka mark). Ingen naturtypelokaliteter finnes i området. Vegkantvegetasjonen er 
stedvis blomsterrik (naturengvegkant), men kun med trivielle arter som følblom, svever, gullris, 
tepperot, ryllik og (svært mye) geitrams.  

 

Foto 7: Vegkant ved Varpet, sett mot Tjurremo. Vegkant med geitrams (rødt) og kortvokste gule blomster – bl.a. skjermsveve. 
Foto: Statens vegvesen.  

På strekningen forbi Hagen, fram til Hellegrenda, er ny veg planlagt på utsiden av eksisterende veg, på 
fylling i Otra. På hele denne strekningen har Otra stammer av lokal ørret og potensielt også for bleke 
(Arne Vethe pers. meddelelse september 2018). Det er ikke kjent spesielt viktige funksjonsområder for 
naturmangfold i vann i det aktuelle området for utfylling. Se mer om Otra under.  

Gjennom Hellegrenda ligger tiltaket i hovedsak rett øst for dagens veg, ut i kulturlandskapet. Dette er 
et artsfattig kulturlandskap der grasproduksjon dominerer drifta. Det er også noe bærproduksjon ved 
Helle. Vegkantene inneholder fattig naturengflora, men på strekningen ved profil ca. 3500-4100 er det 
litt mer artsrike vegkanter, bl.a. med store mengder gjeldkarve og arter som blåknapp og rødknapp. 
Tidligere registreringer av rødlistearten solblom stedfestet til «Valle; Helle. Vegkant (flere steder..)» lot 
seg ikke gjenfinne i 2018 til tross for at arten ble ettersøkt på riktig tidspunkt. Sommeren 2018 var 
riktignok svært tørr, men bladrosetter burde vært synlige. Kulturlandskapet i Helle har i liten grad 
skjøtsel som begunstiger solblom, men det er slett ikke umulig at enkeltindivider av arten finnes spredt 
i kantsoner i grenda. Det er registrert flere funn av fremmede arter i høy risikokategori (jf. 
«fremmedartslista 2018, www.artsdatabanken.no) ved Håmåren, nord for Helle camping.  
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En smal, grunn bukt – Evja – strekker seg fra Otras hovevløp og nesten inn ril Rv 9 nord for avkjøringen 
til Helle camping. Det er tette vegetasjonsmatter av både krypsiv og tjønnaks i Evja. Områdene i Evja 
har liten betydning som funksjonsområder for lokal ørret og bleke. 

Nord i området går den regulerte traséen gjennom skogsterreng med furudominans og lyngpreg.  

  

Foto 8: Evja ved Helle (v). Helle camping til høyre i bildet. Ny veg vil kreve noe utfylling i Evja (til venstre i bildet). Noe artsrik 
vegkant nord for helle, bl.a. med mye blomstrende blåknapp (h). Foto: Statens vegvesen.  

 

Foto 9: Vegkant og gjenvokst hage ved Håmåren. I bildet står det flere fremmede arter; hagelupin, rynkerose, ubestemt spirea 
og gravmyrt. Foto: Statens vegvesen.  

  

Rynkerose 
Hagelupin 

Ubestemt spirea 

Gravmyrt 
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6.7.1 Otravassdraget  
Den aktuelle strekningen tilhører ifølge vann-nett vannforekomstene: 

(i) Otra-Rysstadbassenget til Tjurrmo (021-636-R). Dette er en stor, kalkfattig, klar 
vanntype. Økologisk tilstand vurderes som moderat. Påvirkning gjennom introduserte 
arter (ørekyt) nevnes i vann-nett, i tillegg til hydrologisk påvirkning som følge av 
vannkraft. 

(ii) Otra-Tjurrmo til Langeid (021-633-R). Dette er en stor, svært kalkfattig, klar vanntype. 
Økologisk tilstand vurderes som dårlig, bestemt av forsuringsepisoder og gass-
overmetning, bl.a. med svært dårlig verdi på kvalitetselementet RAMI-bunndyr index. 
Påvirkning gjennom forsuring og hydrologisk påvirkning (vannkraft) nevnes i Vann-
nett. 

På strekningen Besteland-Helle er Otra kraftig berørt av tiltak i fbm kraftutbygging. Ved Tjurrmo er det 
bygd en 170 m lang og 10 m høy inntaksdam i betong, som hever vannspeilet i Otra med 6-8 m. Dette 
inntaksmagasinet strekker seg i praksis opp til Straume bru, og eliminerte det tidligere fallet ved 
Straume. Frå Tjurrmo ned til utløpet av Hekni kraftverk er det bygd ca 10 terskler, for å opprettholde 
vannstand for estetiske og naturmangfoldmessige hensyn på strekningen. Det er ingen mulighet til å 
regulere vannstanden i terskelbassengene i form av tappeluker eller liknende, og vannføringen 
bestemmes av konsesjonspålegg som sikrer en viss minstevannsføring. Det er til dels massive 
bestander av krypsiv på strekningen (se bl.a. «Tiltaksplan for fjerning av krypsiv i Otra gjennom Valle 
kommune, NIVA rapport LNR 4579-2002 mmfl). Fiskefaunaen i elva består av ørret, bleke (relikt laks), 
ørekyt og restbestandar av kanadisk bekkerøye innført på 1980-talet (se bl.a. «Fiskebiologiske 
undersøkingar i Otravassdraget; Aure i øvre Otra. Prøvefiske i Otra på strekningen Hartevatn-Ose 2010-
2015» Rapport 12/2015»). Ørret er dominerende. Bassenget ved Rysstad inneholder en bestand av 
ørret som beskrives å være i god kondisjon, men av moderat størrelse. Før reguleringen av Otra gikk 
bleke helt opp til Hallandsfossen i Valle. Senere års målretta innsats mot bleke viser at arten igjen er i 
ferd med å etablere seg att i øvre Otra som følge av rognplanting. Ved prøvefiske i 2013 ble det fanga 
19 bleker i terskelbassenget ved Besteland. Generelt er sidebekkene til Otra preget av surt vann. Otra 
tilbyr et overskudd av gyteplasser, og dominerer m.a.o. fiskeproduksjonen knyttet til vassdraget. 

Planen ligger i utkanten av det varig vernede vassdraget «Njardarheim». Vernet er fra 1973 og 
vernegrunnlag er «urørthet». Den østlige avgrensningen er Otras østbredd, og omfatter dermed flere 
mindre vassdrag som drenerer til Otra. Vernet fokuserer sterkt på naturverdiene i det sentrale 
villmarksområdet på Vestheia, som utgjør hoveddelen av arealet. Ny veg mellom Besteland og Helle 
vil medføre kryssing av noen mindre bekker og den større Kvernåni, samt utfylling i Otra. Det er i 
dagens situasjon allerede bygd vanngjennomløp for sidebekkene under eksisterende rv 9. Vegen 
krysser Kvernåni i to bruer.  
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6.8 KULTURMILJØ 
Arkeologiske kulturminner er de eldste sporene vi har etter mennesker. De eldste funnene i Norge er 
omkring 12 000 år gamle. Innen 2020 skal tapet av kulturminner ikke overstige 0,5 prosent årlig 
(Miljøstatus.no). Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 og alle 
stående byggverk med opprinnelse fra før 1650. 

Endring av kulturlandskap og landskapsrom rundt eller i nærheten av kulturminner kan ha negativ 
påvirkning på kulturminnet selv om kulturminnet ikke blir direkte berørt. Derfor må helheten som 
kulturminnet er en del av vurderes. Ett av målene i reguleringsplanen er å ivareta særlige 
kulturlandskap og bygninger på Helle. 

Det er flere kulturminner ved Helle og på områdene på østsiden av Otra. De er av ulik art og har liten 
visuell tilknytning til hverandre. Figur 8 viser plassering kulturminner. Under følger en beskrivelse av 
de kulturminnene som ligger langs riksvegen. 

 

Figur 8: Kart over Helle med registrerte kulturminner med id-numme. Kart fra Askeladden.  

id 243069 id 21933-1 

id 86979-1 

id 248351 

Helle 
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6.8.1 Id 243069 Bosetning-aktivitetsområde, automatisk fredet 
Aust - Agder fylkeskommune foretok arkeologiske registreringer av planområdet i 2018 . Det ble 
registrert ett kulturlag med trekull og slagg. Kulturminnet er datert til sen vikingtid – tidlig middelalder 
og er automatisk fredet i medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 
første ledd. Kulturhistorisk museum vurderer at kulturminnet id 243069 sannsynligvis er restene etter 
en gårdssmie fra sen vikingtid - tidlig middelalder. Selv om man antar at de fleste gårder fra denne 
perioden hadde egne smier er denne typen kulturminner ikke vanlige. Grunnen til dette er at de ofte 
lå i nærheten av historiske gårdstun og at de antageligvis etter hvert ble laftet, noe som gir få 
arkeologiske spor. 

6.8.2 Id 21933-1 Bautastein, automatisk fredet   
Bautasteinen ble flyttet til nåværende sted i 1970. Tidligere stod den nærmere våningshuset. Tradisjon 
tilknyttet steinen: Hellige Olav dro gjennom dalen. Skjalmøyane ville ta knekken på ham. De bommet 
og pila ble stående på skrå på gårdstunet (denne bautasteinen). Da de oppdaget at de hadde bommet 
kastet de en flyttblokk etter ham. Det sies å være «Heddesteinen» (id 162574).  (Fra askeladden.no) 

 

Foto 10: Kulturminne Id 21933: Bautastein. Bilde fra www.google.com/maps.  

6.8.3 Id 248351 Heddesteinen, automatisk fredet   
Heddesteinen er en stor flyttblokk som ligger tett inntil dagens riksveg rett sør for Hellegrenda. Steinen 
er en tradisjonslokalitet knyttet til sagnet om Olav den Hellige og Skjoldmøyene. Heddesteinen som et 
viktig landskapselement i området, sammen med andre rasblokker både sør og nord for denne. 
Heddesteinen er vist til høyre i bildet under.  

 

Foto 11: Kulturminne Id 162574 Heddasteinen. Bilde fra www.google.com/maps. 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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6.8.4 Id 86979-1 Bur-stabbur-loft på Helle, vedtaksfredet kulturminne 
Gårdstunet er det sørligste tunet i grenda Helle. Haugan gård har vært delt flere ganger. Loftet skal 
være bygd av den berømte tømmermannen Knut Torjussen Helle (ca. 1696-1766) på bnr. 9. 
"Halvparten av stogehusa er gamle, truleg frå 1600talet". Loftet er plassert i forlengelse av bolighus og 
består av bur (1. etg.) og loft med svalgang. Taket tekket med torv. I Bygdeboka står dette omtalt som 
et av de drusteligste (staselig) lofta i dalen. 

 
Foto 12: Kulturminne id 86979. Eldre Setesdals-våningshus, nylig tilbygd og endra noe, med loftet i forlengelse av bolighuset. 
Moderne driftsbygninger. Bilde fra www.google.com/maps. 

6.8.5 Id 41818-1 Steinkonstruksjon, ikke fredet 
Kulturminnet består av en reist stein med trekantet tverrsnitt, som ble funnet rundt 1970 i forbindelse 
med veiarbeid. Mål: 0,2 x 0,2 x 1m. Steinen ble tatt opp fra veikanten og reist sør for våningshusets 
veranda. Opprinnelsen til steinen er usikker, men det er sannsynlig at den har blitt brukt til å markere 
enten vei/veifar eller en grav. Arkeologiske registreringer i planområdet bekrefter at det er svært lite 
stein i grunnen og understøtter teorien om at steinen har blitt brakt til området med en intensjon. 

 

Foto 13: Kulturminne id 41818-1. Foto: Aust-Agder fylkeskommune 

http://www.google.com/maps
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6.8.6 Badstoge og Kvernhus, ikke fredet 
Rett nord for Kvinnåne på nedre Besteland gnr/bnr 71/6 ligger det to små laftede bygninger. Det er ei 
badstue og et kvernhus som ligger i tilknytning til bekken og er del av kulturmiljøet på nedre Besteland. 
Byggene har ingen formell vernestatus. 

 

Figur 9: Kartutsnitt Besteland viser plassering av badstoge og kvernhus. Kart fra GISLINE. 

  

Foto 14: Småbyggene var opprinnelig tekket med torv, men har i dag bølgeblikk på taket.  Foto: Statens vegvesen. 

6.8.7 Kulturminner under vann 
Norsk maritimt museum har gjennomført registreringer i planområdet og kom til at det ikke var noen 
konfliktpotensial mht. kulturminner under vann.  
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6.9 NATURRESSURSER 

6.9.1 Jordbruk  
I området er det et aktivt jordbruk med husdyrhold (sau) og grasproduksjon. Den tilgjengelige dyrka 
marka er stort sett i bruk og der ikke eierne driver selv er jorda utleid til de brukerne som driver med 
sauehold.  Slik situasjonen er nå er det en knapphet på arealer for grovforproduksjon. 

6.9.2 Skogbruk 
Den nye vegen går gjennom skogsområder. Boniteten er hovedsakelig middels bonitet med innslag av 
høy- og lav bonitet. På strekningen er det enkelte driftsavkjørsler for skogbruket. 

6.9.3 Lausmasse- og grusforekomster 
Innenfor planområdet er det lausmasse- og grusforekomster. Ved Tjurrmo er det et grustak som er i 
drift. 

6.9.4 Vilt. 
Det er markert to viltpåkjørsler på strekningen i perioden 1998-2018; Besteland og Helle 
(www.hjorteviltregisteret.no). Se kart under. Viltpåkjørsler kan gi en indikator på viltkrysninger i 
området.  

 

Figur 10: Illustrasjon som viser viltpåkjørsler innenfor planområdet. Kart fra GISLINE. 

6.10 GEOLOGI OG ANLEGGSTEKNISKE FORHOLD 
Fagrapport geologi ligger ved planbeskrivelse som vedlegg 10.3. Sammendrag er gitt under.  

Ny veglinje vil i store deler av traséen ligge i eller nær eksisterende trasé og bygging av ny veg vil 
medføre forholdsvis små inngrep i skrånende sideterreng. Etablering av nye bergskjæringer med høyde 
over 5 m er begrenset til en strekning lengst nord i prosjektområdet. Her ligger veglinjen i et forholdsvis 
flatt terreng og forutsetningene for sprengning og etablering av bergskjæringer vurderes som 
ukompliserte, men sprengningsskapte vibrasjoner må kontrolleres av hensyn til nærliggende 
bebyggelse. 

Både eksisterende og ny veg går stedvis langs bratt og høyt sideterreng med høydeforskjell på opptil 
550 m. Skredrisikoen for ny veglinje vurderes allikevel som gjennomgående lav for alle typer skred. I 
intervjuer med beboere i området og driftsansvarlig for riksvegen gjennom mange år, beskrives en nær 
ikke eksisterende skredaktivitet nær vegen. I starten av veglinjen i sør har det blitt rapportert om isras 
fra fjellveggen, men uten at is når vegen.  

http://www.hjorteviltregisteret.no/
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I de steile bergveggene lengst sør (før kryssingen av Kvernåni) og forbi Hagen (pr. 2600 – 3400) vil det 
forekomme steinsprang og i sjeldne tilfeller skred, men sannsynligheten for at steinskred og sprang 
skal nå vegen vurderes som lav, men kan ikke utelukkes. Nominell sannsynlighet for steinsprang på veg 
vurderes til å være mindre enn 1/20, noe som ligger innenfor akseptabel skredrisiko iht. Statens 
vegvesen sine akseptkriterier. 

Snøskredrisikoen i området vurderes som gjennomgående lav selv om ny veglinje fra starten og frem 
til Hagen ligger i randen av aktsomhetssonen for snøskred. Det er ikke registrert snøskred i området i 
nyere tid og det er heller ikke registrert spor etter skredaktivitet. Vegetasjonsdekket i aktuelle 
akkumulasjons- og løsneområder tilsier heller ikke at snøskred på veg er særlig sannsynlig.  

Både eksisterende og ny veg ligger langs randen av aktsomhetssonene for jord- og flomskred. Det er 
ikke registrert jord- og/eller flomskred som har rammet vegen tidligere og det er heller ikke registrert 
tegn på tidligere skredaktivitet, men sideterrenget er ikke utførlig kartlagt og vurdert mht. jord- og 
flomskredpotensialet. Risiko for at jord- og flomskred skal ramme ny veg vurderes som lav, men kan 
ikke utelukkes. 

6.11 GRUNNFORHOLD 
Fagrapport geoteknikk ligger ved planbeskrivelse som vedlegg 10.2. Sammendrag er gitt under. 

Utført geoteknisk undersøkelse (25 totalsonderinger og 1 prøveserie), løsmassekart fra NGU (Figur 11) 
samt kjent sand og grusforekomst i nærområde viser at det generelt er gode geotekniske forhold i 
planområde. Område ligger over marin grense og kvikkleire kan derfor utelukkes. 

Løsmassene i område består i hovedsak av sand, grus, morene eller skredmasser. Nord for Hagen er 
det registrert løsmasselag med liten sondermotstand som antas å være silt. Sonderinger i myrområder 
viser liten myrmektighet. I bruområdet ved Kvernåni viser utført sondering grove masser av stein og 
blokk. Det er her registrert ca. 8 m til berg.  Det er ikke utført grunnundersøkelser for fylling i Otra men 
det forventes geotekniske forhold som på land. 

 

Figur 11: Løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser (www.ngu.no).  

http://www.ngu.no/
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6.12 HYDROLOGI 
Fagrapport hydrologi ligger ved planbeskrivelse som vedlegg 10.6. Sammendrag er gitt under. 

I forbindelse med utfylling langs Riksveg 9 i Setesdal mellom Besteland og Helle er det gjort en analyse 
av hvilke konsekvenser dette kan ha for flomvannstandene på strekningen. Konsekvensene er vurdert 
på grunnlag av en hydraulisk modell for strekningen fra like oppstrøms Straume bru og ned til dam 
Tjurrmo. 

Beregningen er gjort for en middelflom og en 200-årsflom. En middelflom er en mer moderat 
flomstørrelse med et gjentaksintervall på 2-3 år. Det er også gjort beregning av endringer ved 200-
årsflom med klimapåslag (+20% på beregnet flomvannføring). 

Resultatene viser at vannstanden langs og oppstrøms utfyllingen vil øke med 0-6 cm som følge av 
utfyllingen ved rv. 9 i en situasjon med 200-årsflom med og uten klimapåslag. Oppstrøms Straume bro 
er økningen på 1-2 cm. Den største økningen blir ved og like oppstrøms øvre del av strekningen som 
er planlagt utfylt. Ved middelflom vil vannstanden øke med inntil ca. 3 cm. 

Vannhastighetene vil være tilnærmet uendret, men noe redusert strømningstverrsnitt på 
utfyllingsstrekningen gir marginalt økt vannhastighet. På strekningen langs fyllingen vil vannstanden 
ligge på kotenivå 243,8 – 244,2 moh. etter at fyllingen er bygget (200-årsflom + 20 % klimapåslag). 

Det er også gjort en vurdering av påregnelige flomvannføringer i Kvernåni, som kommer inn i Otra fra 
vest helt sør i prosjektområdet. Den uregulerte flomvannføringen ved flomtilfelle Q200 + 20 % 
klimapåslag er beregnet til 61 m3/s. Basert på denne vannføringen er det beregnet vannstander ved 
nytt, planlagt brosted over Kvernåni. Resultatene viser at teoretisk vannstandsnivå vil være på 242,1 
moh. ved planlagt krysningspunkt. Ved detaljplanlegging av broen bør det tillegges en 
sikkerhetsmargin på beregnet nivå på minimum 0,5 m. Beregningene forutsetter at brokar og pilarer 
som bygges, ikke innsnevrer strømningstverrsnittet.  

6.13 STØY 
Det ligger spredt bebyggelse langs eksisterende rv. 9 ved Besteland, Hagen og Helle. For dagens 
situasjon langs rv.9 med dagens trafikkmengde og hastighet har en benyttet støyvarselkart fra SVV, 
Geonorge med beregnet trafikkmengde for år 2035. Støyberegningene viser at det i dagens situasjon 
er 6 boliger og 2 fritidsboliger langs rv. 9 mellom Besteland og Helle, som ligger i gul sone2. I rød sone3 
er det registrert 11 boliger. For mer informasjon om beregninger som er utført se kapittel 8.13 Støy og 
vibrasjoner og vedlegg 10.5 Fagrapport støy.  

 

 

                                                           

 

2  Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold (Kilde: Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2016). 
3 Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og etablering 
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. (Kilde: Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging, T-1442/2016). 
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7 BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING 

7.1 PLANLAGT AREALBRUK 
Reguleringsplanen består av reguleringsbestemmelser og 7 arealplankart. Arealplankartene har 
nummer R001, R002, R003, R004, R005, R006 og R007.  

I reguleringsplanen er det lagt inn midlertidig anlegg- og riggområde for å kunne utføre det arbeidet 
som trengs for å bygge tiltaket. Her vil arealene tilbakeføres etter utbygging, til det formålet som ligger 
under. Dette gjelder formålene LNFR areal (L), Landbruksformål (L), Spredt bebyggelse (LSB), Bruk og 
vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V), Bebyggelse og anlegg (BA), Forsamlingslokale 
(BFL), Massedeponi (BAS) og Uteoppholdsareal (BUT). 

Tiltaket som ønskes gjennomført har formålene Kjøreveg (SKV) og Kollektivholdeplass (SKH) som er 
beskrevet i kapittel 7.2, samt Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT). Under Kjøreveg (SKV) ligger også 
bruer og driftsveger.  

Arealene som er vist med eierform o_, er offentlige. Arealene som er vist med eierform f_, er felles 
for flere eiendommer. Arealene som ikke er vist med eierform er private.  

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) gjelder nødvendig plass til snø/- og vannhåndtering med 
grøfter, fyllinger og oppsetting av rekkverk.  

Frisiktlinjer er lagt inn for å vise til nødvendig sikt som kreves i tiltaket. Her skal det ikke settes opp 
elementer som forhindrer sikt mellom kjørebanen/gang- og sykkelveg og avkjørsel/kryss. 
Primærvegens kjørebane, sett fra avkjøring, skal være synlig i frisiktlinjen. Innenfor frisiktlinjen skal 
eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5m over kjørebanenivå for primærvegen.  

Arealformålene Kjøreveg (o_SKV) og Kollektivholdeplass (o_SKH), som er offentlige, skal utformes og 
gis høyder i terrenget som vist i Tegningshefte, datert 27. november 2018. Det gis mulighet for å justere 
høyde på kjørevegene med inntil +/- 1,0 m i forhold til det som er vist i Tegningsheftet. Dette gjelder 
også for bru. Hellingene på fylling og skjæring kan justeres innenfor arealformålene Annen veggrunn – 
tekniske anlegg (o_ SVT).  

Arealformål Kjøreveg som ikke er vist med eierform o_ (dvs. at de er private), kan justeres +/- 1 m innen 
arealformål Landbruks-, natur- og friluftformål og reindrift (L), slik at de blir tilpasset eventuelle 
endringer i arealformål Kjøreveg (o_SKV) som er offentlig. 

Eksempelvis kan fyllinger oppgitt med 1:2 utføres med 1:4 og dermed få slakere helning og oppta større 
arealer forutsatt at fylling blir liggende innenfor planavgrensning. Fyllinger og skjæring kan også bli 
høyere eller lavere enn viste høyder i C-tegningene ved at kjøreveg justeres innenfor +/- 1 m. Avkjørsler 
til driftsveg kan justeres litt i byggeplan for tilpasning terreng og justering offentlig kjøreveg.  

7.2 TEKNISKE FORUTSETNINGER 

7.2.1 Kjøreveger 
Det er regulert inn kjøreveg (o_SKV). Veg er i likhet med tilstøtende parseller langs rv. 9 Setesdalen, 
planlagt etter vegstandard H2 Nasjonale hovedveger, med redusert vegbredde 7,5m. 
Dimensjoneringsklasse H2 Nasjonale hovedveger med redusert bredde benyttes for veger med 
årsdøgntrafikk (ÅDT) under 1500. Fartsgrense settes iht. dimensjoneringsklasse til 80 km/t.  
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Figur 12: Tverrprofil H2 med redusert vegbredde 7,5m, N100 (2013). [Mål gitt i meter]  

Profilet har kjørefeltbredder på 3.0 meter og skulderbredde 0,75 meter. Breddeutvidelse i kurver og 
for eventuelt rekkverksrom kommer i tillegg. 

Vegstandard H2 gir krav til minimum horisontalkurvatur (svingradius) 250 m og maks stigning på 6 %.  

7.2.2 Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt 
Langsgående gang- og sykkelveg bør etableres når: 

- Årsdøgntrafikk (ÅDT) er over 1000 og 
- Potensialet for gående og syklende overstiger 50 i døgnet, eller strekningen er definert som 

skoleveg og skolevegen er kortere enn 4 km. 

Strekningen har en ÅDT på 1300, men potensialet for gående og syklende er vurdert til å ikke overstige 
50 i døgnet. Strekning benyttes som skoleveg, men avstand mellom boliger innenfor planområdet og 
skole er 7-10 km og det tilbys skoleskyss på strekning. Strekning vurderes å ikke innfri krav til separat 
gang- og sykkelveg langs kjøreveg.  

7.2.3 Driftsveg 
Det er ønskelig å tilrettelegge for gående og syklende innenfor planområdet ved å legge eksisterende 
rv. 9 til bruk som kombinert driftsveg, adkomstveg boliger og tilbud til gående og syklende. Vegbredde 
reduseres til 4,5 m. For delstrekninger hvor ny veg ligger over eksisterende veg vil det etableres 
parallell driftsveg for å få en kontinuerlig løsning fra ny avkjørsel ved Besteland til ny bru ved Helle.  

Det etableres undergang for fe ved Bergstad. 

7.2.4 Kollektivholdeplass 
Det etableres kollektivholdeplasser i nordlig og sørlig retning ved kryss til Nedre Besteland og ved kryss 
til campingplass ved Helle. Kollektivholdeplass skal være offentlig. Innenfor området annen 
veggrunn tillates det oppført leskur med maksimalt bebygd areal 20 m2 og maks mønehøyde 3 m 
i tilknytning til kollektivholdeplass. 

7.2.5 Andre tekniske forutsetninger 
Sidearealer under arealer Annen veggrunn – teknisk anlegg skal arronderes, revegeteres eller sås til 
med arter fra stedet.  

7.2.6 Fravik fra vegnormal 
Det er registrert to fravik på prosjektet; krav til sikt 4x125m ved driftsavkjørsel ved profil 250 og krav 
til minimum 2 % resulterende fall ved profil 1520, 3870, 4150, 4565 og 4880. Fravik søkes innvilget hos 
Vegdirektoratet. Fravikene behandles parallelt med offentlig ettersyn av reguleringsplan.   
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7.3 NÆRMERE BESKRIVELSE AV PLANSTREKNINGEN 
Planen går fra Besteland i sør til Helle i nord og består av kjøreveg, bruer, kollektivholdeplasser, 
langsgående driftsveg, kryss, avkjørsler og driftsavkjørsler. Total strekning for regulert veg er ca. 5,3 
km.  

Arealplankart og vedlagt tegningshefte viser planlagt linjeføring. Under følger en beskrivelse av linjen 
illustrert med utklipp fra geometrisk linje med ortofoto som bakgrunn. Driftsveger er beskrevet 
nærmere i kapittel 10.4. Klassifisering av veger er gitt i kapittel 8.3. Driftsavkjørsler er markert med 
oransje pil i kart. Kryss er markert med blå pil i kart. Avkjørsler til bolig eller hytte er markert med gul 
pil i kart.  

 

Figur 13: Oversiktskart Besteland-Helle med ortofoto-bakgrunn. Kart fra GISLINE.  

7.3.1 Besteland (Kjelda)-Myran 
Planen starter opp rett nord for Kjelda, sør for nedre Besteland. Veglinje ligger langs eksisterende veg 
ca. 200 m før den legges på tosidig fylling opp mot 6 m ut i skogsterreng. Veglinje ny riksveg ligger 
deretter i tosidig skjæring med høyde opp mot 3 m. Ved Sagåne legges vegen på ca. 30 m lang bru og 
går videre på tosidig fylling opp mot 4 m frem til Plasset. Fra Plasset ligger veglinje over eksisterende 
veg gjennom kryss Bestelandsvegen. Deretter legges linje inn i skogsterreng på fylling på ca. 1-2m frem 
til Myran. Fra kryss Nedre Besteland til Myran ligger det en parallell driftsveg ved siden av ny veg.  

 

Figur 14: Geometrisk linje og planavgrensning Besteland-Myran. Kart fra GISLINE. 
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Eksisterende riksveg mot Nedre Besteland kobles i form av driftsavkjørsel til ny rv. 9 ved Kjelda. Ved 
Nedre Besteland foreslås det etablert snuplass ved eiendom 71/10, nord for bruene på eksisterende 
veg. Ved Plasset kobles bebyggelse på Nedre Besteland inn på ny rv. 9 med T-kryss. Det foreslås 
kombinert avkjørsel til hytte ved Plasset og velteplass, plassert sør for kryss til Nedre Besteland. Det 
etableres nytt kryss til Øvre Besteland. Det etableres avkjørsel for bolig ved Myran.  

Det etableres kollektivholdeplasser/busslommer på ny rv. 9 i nord- og sørretning, nær tilknytning til 
kryss Nedre Besteland. Det foreslås støyvoll mellom ny rv. 9 og bebyggelse ved Nedre Besteland der 
vegen blir liggende nær bebyggelse. 

7.3.2 Myran-Hagen 
Fra Myran skrår veglinje inn på eksisterende veg og blir liggende på eksisterende veg frem til Bergstad. 
Fra Berstad skrår vegen over i forutsatt løsmasseskjæring på opp mot 5 m og videre ut i Otra på fylling 
forbi Hagen. Fra kryss Myran Bergheim ligger det en parallell driftsveg øst for ny veg. Ved Bergheim 
skifter driftsveg side og blir liggende på vestsiden av ny riksveg frem til Hagen.  

Det er planlagt driftsavkjørsler fra ny riksveg ca. 100 m nord for Myran, ved Bergheim og mellom 
Bergstad og Hagen. Avkjørsel til Dammen og Heievegen opprettholdes og det etableres ny felles 
avkjørsel til boliger og hytter ved Hagen. Mellom Bergstad og Hagen etableres bufegate under ny rv. 
9. Ved bufegate svinger driftsveg ut for å tilpasses terreng. Dette vil også kunne gi positiv effekt i form 
av nedsatt hastighet.   

 

Figur 15: Geometrisk linje og planavgrensning Myran-Hagen. Kart fra GISLINE. 

Ved Hagen ligger ny veg i konflikt med Goddoksteinen, en bautastein med utsmykkingssymbolet for 
Setesdalsvegen. Stein med symbol flyttes i samarbeid med fylkeskonservator.   
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7.3.3 Hagen-Helle (Dalen) 
Videre fra Hagen ligger ny riksveg på fylling ved siden av eksisterende veg frem til Bjørgi. Eksisterende 
veg blir liggende som driftsveg frem til avkjørsel redskapsbygning ved Haugan gård. Deretter blir 
eksisterende veg liggende videre som kommunal veg frem til ny bru ved Straume. Fra Bjørgi går ny veg 
over på fylling over dyrket mark. Ved Haugan gård vil det være noe avstand mellom ny og gammel veg. 
Dette området benyttes til å etablere støyvoll med 2 m høyde. Videre går linja gjennom gård som må 
innløses før den krysser Evja på fylling starter nedstigning med skjæring ved Dalen.  

Det etableres driftsavkjørsler ved Bjørgi, mellom Bjørgi og Haugan gård, og nord for Haugan gård. Dette 
for å gi tilkomst til dyrket mark. Det etableres ny samlet kryss til bebyggelse langs eksisterende riksveg 
og samlet avkjørsel til campingplass og bebyggelse ved Moen.    

 

Figur 16: Geometrisk linje og planavgrensning Hagen-Helle (Dalen). Kart fra GISLINE. 

Ved kryss Dalen etableres det bussholdeplasser i nord- og sørgående retning.  

7.3.4 Helle (Dalen)-Vetrestoi 
Fra Dalen senkes ny riksveg ned i tosidig skjæring med høyde opp mot 20 m ved kryss Straume. Etter 
skjæring går ny veg under ny bru. Bru skal knytte sammen bebyggelse ved Helle med bebyggelse ved 
Straume og sikre lokaltrafikk. Videre løftes veg og går i minkende skjæring forbi Skogtun. 
Skjæringshøyde opp mot 15 m. Veg ligger videre på med noe ensidig skjæring før den flater ut og 
avsluttes mot eksisterende veg ved Vetrestoi. 

 

Figur 17: Geometrisk linje og planavgrensning Helle (Dalen) – Vetrestoi. Kart fra GISLINE. 
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Avkjørsel til Helle grendefelt og avkjørsel til Straume bru bygges om og kobles inn mot ny bru over ny 
riksveg. Det etableres nytt kryss sør for Tykkeholt for kobling mellom eksisterende og ny riksveg. Det 
etableres driftsavkjørsler fra ny riksveg til deponi vest for Raudevjedalen.  

Eksisterende veg blir liggende ved siden av ny riksveg og foreslås klassifisert som kommunal veg fra 
Dalen til ny bru og fra ny bru frem til kryss rett før Tykkeholt. Videre legges veg som driftsveg frem til 
avslutning av prosjekt ved Vetrestoi.  
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8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET – AREALBRUK OG 
LØSNINGER 

8.1 FRAMKOMMELIGHET 
Ny veg er planlagt med forbedret lengdefall og horisontalkurvatur (slakere veg med mindre svinger). 
Hastighet økes fra 60 km/t til 80 km/t. Det er tilrettelagt for rette strekk som gir bedre sikt ved 
forbikjøring. Samlet gir dette forbedret framkommelighet for planlagt veg, sammenlignet med 
eksisterende veg. 

8.2 SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 
Ved å gi bedre fremkommelighet og redusere reisetid på vegstrekning knyttes innlandskommunene 
tettere sammen. Dette kan bidra til å styrke befolkningsgrunnlaget, styrke turisme og forenkle 
næringslivets mulighet for transport. 

Planen bidrar til økt trafikksikkerhet med oppgradert vegstandard som gir forbedret sikt, rekkverk eller 
mykt sideterreng. Avkjørsler begrenses og lokaltrafikk i området føres over på lokal veg.  

8.3 AVLASTET VEG OG FORSLAG TIL OMKLASSIFISERING 
Ny rv. 9 er planlagt liggende på eksisterende veg store deler av strekningen. Unntak er gjennom 
bebyggelse ved Besteland og ved Helle.  

Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune foreslår følgende klassifisering for avlastet rv. 9: 

1. Avlastet veg fra avkjørsel mot ny rv. 9 og frem til snuplass ved Nedre Besteland foreslås lagt 
ned til bruk som privat veg. 

2. Avlastet veg fra snuplass ved Nedre Besteland frem til kryss ny rv. 9 foreslås nedklassifisert til 
kommunal veg i henhold til Vegloven §7, annet ledd. 

3. Fra planlagt nytt kryss Nedre Besteland til Bergheim ligger ny rv. 9 stort sett over eksisterende 
rv. 9. Her planlegges det en sideliggende driftsveg liggende ca. 3m øst for rv. 9. Veg reguleres 
som annen veggrunn. 

4. Fra Bergheim til snuplass ved redskapsbygning ved Bjørgi ligger ny rv. 9 stort sett over 
eksisterende rv. 9. Her planlegges det en sideliggende driftsveg liggende ca. 3m vest for rv. 9. 
Veg reguleres som annen veggrunn. 

5. Fra snuplass ved redskapsbygning ved Bjørgi frem til ny bru over rv. 9 blir ny rv. 9 liggende øst 
for eksisterende riksveg. Avlastet veg foreslås nedklassifiseres til kommunal veg i henhold til 
Vegloven §7, annet ledd. 

6. Avlastet veg fra ny bru over rv. 9 til kryss inn på ny rv. 9 foreslås nedklassifiseres til kommunal 
veg i henhold til Vegloven §7, annet ledd. 

7. Avlastet veg fra kryss inn på ny rv. 9 frem til avsluttet prosjekt foreslås lagt ned til bruk som 
privat veg. 

Bru for kryssing av ny rv. 9 ved kryss Straume klassifiseres som kommunal siden veg som ligger over 
bru er kommunal veg, ref. håndbok R411, pkt. A-5.3 Myndighet – brueier. Figur 18 viser vegsystem 
med foreslått omklassifisering gitt i farger i kart. 
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Figur 18: Oversiktskart klassifisering 
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I foreslått løsning vil avlastet veg (del 1: annen veggrunn, del 2: kommunal veg, del 5: kommunal veg, 
del 6: kommunal veg og del 7: annen veggrunn) sammen med driftsveg (del 3: annen veggrunn og del 
4: annen veggrunn) kunne ligge som driftsveg og turalternativ for syklende og gående fra Besteland i 
sør til Helle i nord.  

8.4 NABOER 

8.4.1 Berørt bebyggelse 
Ved Besteland og Helle er ny veg lagt bort fra bebyggelse. Ved nærføring mot bebyggelse er det lagt 
inn støyvoll og tiltak boliger vurderes ut fra støysonekart. Se kapittel 8.13 Støy og vibrasjoner. 

8.4.2 Innløsning av bebyggelse 
Tiltaket krever innløsing av bygninger ved eiendom (gnr/bnr): 70/32, 70/4, 70/26, 70/17, 70/9, 70/14. 
Tiltaket krever også midlertidig og permanent erverv av grunn langs eiendommene (gnr/bnr): 70/1, 
70/2, 70/4, 70/5, 70/6, 70/8, 70/9, 70/12, 70/13, 70/14, 70/15, 70/17, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 
70/30, 70/32, 70/40, 70/46, 70/50, 70/56, 70/58, 70/59, 70/69, 70/107, 70/111, 71/1, 71/2, 71/4, 
71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/10, 71/12, 71/14, 71/25, 71/27.  

8.4.3 Avkjørsler og andre naboforhold 
Avkjørsler for tilkomst og drift av eiendom er regulert inn etter innspill fra innleid skogsvegplanlegger 
og berørte grunneiere langs planlagt veglinje. Notat ligger som vedlegg 10.4. Avkjørsler er tegnet inn i 
arealplankart. Det er satt inn flere kategorier av avkjørsler; driftsavkjørsel, avkjørsel til bolig og kryss. 
Oppsatte driftsavkjørsler skal ikke benyttes som adkomst til bolig eller hytte med mindre dette er 
spesifisert i plan.  

8.5 BYGGEGRENSER 
Byggegrense for rv. 9 er satt til 50 m fra senterlinjen. Byggegrense er vist i arealplankart. 

8.6 GANG- OG SYKKELTRAFIKK 
Det er ikke regulert inn gang- og sykkelveg langs rv. 9 mellom Besteland og Helle.   

Det legges til rette for at avlastet veg og opparbeidede anleggsveger fra byggefase skal kunne benyttes 
som driftsveg når ny rv. 9 står ferdig. Denne vil ligge fra kryss til Nedre Besteland i sør til kobling 
kommunal veg ved Helle i nord. Driftsveg skal ligge åpen for allmenn ferdsel og kan benyttes av gående 
og syklende.  

8.7 KOLLEKTIVTRAFIKK 
Det reguleres inn kollektivholdeplass langs ny rv. 9 ved kryss Nedre Besteland og ved kryss Helle for å 
tilrettelegge for et bedre kollektivtilbud.  
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8.8 LANDSKAP  
Landskapsbildet omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge 
av vegtiltaket. Hvordan en ny veg påvirker landskapet og reiseopplevelsen er først og fremst avhengig 
av hvordan vegen klarer å følge det storskala landskapet, og dernest hvordan den klarer å tilpasse seg 
terrengformer i det mer småskala landskapet. 

 

Figur 19: Utsnitt fra modell fra starten av prosjektet retning mot nord. 

Like sør for Besteland tar den nye vegen av fra dagens rv.9 og krysser Kvernåni 70-80 meter lenger 
oppe i terrenget enn dagens veg. Vegen stiger på og vil ligge i et høybrekk over Kvernåni før den faller 
ned mot dagens veg nord for Besteland. Nord for åni er veglinja lagt i overgangen mellom hellende og 
flatt terreng, forankret i randsonen mellom skog og dyrka mark. En slik plassering er gunstig ut fra 
landskapsmessige hensyn. Vegfyllingene er vist med helning 1:2, disse kan med fordel slakes ut for å 
forankre vegen enda bedre til terrenget. 

 

Figur 20: Utsnitt fra modell sørover mot Nedre Besteland. 

Videre fra ca. profil 1000 til 1800 går vegen i store slake kurver som er godt tilpasset 
storskalalandskapet. Vegen ligger i hovedsak godt forankret til terrenget, noe som gir små 
terrengutslag i form av skjæringer og fyllinger. Strekningen er preget av furulyngskog med innslag av 
løvtrær. 

 

Figur 21: Utsnitt fra modell fra Besteland mot Bergtun. 
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Fra profil 1800 til 2400 er vegen planlagt i dagens veg. Breddeutvidelsen er lagt på vestsiden for å spare 
mest mulig dyrket mark. 

 

Figur 22: Utsnitt fra modell fra ved Bergtun. 

Fra profil 2400 er den nye vegen planlagt på østsiden av eksisterende veg. De første 400-500 meterne 
går vegen gjennom barskog dominert av gran. Veglinja skjærer seg gjennom en moreneavsetning mot 
elva som fører til ca. 5 meter høye løsmasseskjæringer. Ut fra landskapsmessige hensyn kan det være 
ønskelig å fjerne noe mer av løsmasseskjæringen ut mot elva for å minske høyden på skjæringen og 
dermed dempe virkningen av terrenginngrepet. Et slikt tiltak vil kunne føre til visuell kontakt med Otra 
og gi et positivt bidrag til reiseopplevelsen for de vegfarende. 

 

Figur 23: Utsnitt fra modell mot Hagen og fylling i Otra. 

Fra profil 2900 og frem til profil 3300 er vegen lagt på utsiden av dagens veg på en ca 2-3 meter høy 
fylling ut i elva. Det er ikke en naturlig strandsone langs denne elvestrekningen i dag da eksisterende 
veg allerede ligger med fylling ut i Otra. Vegen er tilpasset det overordnede elveløpet og bryter ikke 
med de store lanskapslinjene i landskapsrommet. På denne strekningen hvor vegen følger elveløpet er 
det viktig at vertikalgeometrien for vegen er horisontal lik vannflaten, noe den også er. På et lite nes 
ved profil 3300 står det en bautastein med utsmykkingssymbolet for Setesdalsvegen. Den er plassert i 
siktlinja både fra nord og sør. Steinen må flyttes da den kommer i konflikt med ny veg. Ny plassering 
finnes i samråd med fylkeskonservator.   

 

Figur 24: Utsnitt fra modell mot Haugan gård ved Helle. 

Fra profil ca 3350 til 3800 er veglinja lagt ut på dyrka mark. Veglinja er lite forankret til overordnede 
linjer i landskapet på denne strekningen. Ut fra landskapsmessige forhold hadde det vært en fordel å 
ikke plassert den nye veglinja så langt ute på den åpne marka, men heller flyttet den nærmere dagens 
veg for å samle inngrepa. Linjen er forsøkt tilpasset, men linjegeometrien begrenser. Areal mellom 
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gammel og ny veg benyttes til å etablere støyvoll for å begrense støy inn mot bolighus ved Haugan 
gård.  

Strekningen gjennom Hellegrenda ligger øst for dagens riksveg, og ved profil 3800-3900 skjærer vegen 
seg ned i terrenget med ca. 3 meter. Veglinja går her rett gjennom tun og hus ved profil 3850 før den 
går på en liten fylling innerst i en liten, grunn bukt som strekker seg fra Otras hovedløp. Nord for 
avkjøringen til Helle camping går vegen over dyrka mark i ca. 200 meters lengde, først på en liten fylling 
før veglinja skjærer seg inn i terrenget.  

 

Figur 25: Utsnitt modell mot Hellegrenda. 

Det største terrenginngrepet får en fra profil ca. 4300 til 4650 med fjellkjæringer med høyde opptil 15 
meter. Vegen skjærer seg kraftig inn i kollen øst for avkjøringen til Helle grendefelt. Årsaken til det 
store terrenginngrepet er at Straumevegen skal krysse planskilt i bro over den nye riksvegen. Den nye 
veglinja bryter med de naturlige terrengformasjonene i området, og tiltaket medfører store terrengsår. 
De store tosidige fjellskjæringene vil oppleves kraftigst for de som ferdes på vegen, men vil også være 
godt synlig fra gården nord for Straumevegen og fra Helle grendefelt. 

 

Figur 26: Utsnitt modell fra Moen mot ny bru til Straume. 

8.8.1 Konklusjon 
Vegen ligger, på det meste av strekningen, godt forankret i landskapet. Den følger de store linjene i 
landskapet som terrengformer, randsoner mellom skog og åpen mark, eksisterende riksveg og 
elvestreng. På strekningen hvor vegen er lagt på fylling ut i Otra, er det ingen naturlig strandsone med 
kantvegetasjon i dag, tiltaket får derfor begrenset konflikt for landskapsbildet. Vegen ligger lett i 
terrenget, noe som gir minimalt med skjæringer og da heller ikke skjemmende terrengsår, bortsett fra 
siste strekningen i nord ved Hellegrenda. Det er i dette området tiltaket har størst negativ effekt for 
landskapsbildet. De store fjellskjæringene vil prege omgivelsene på en uheldig måte. 
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I den videre prosjektering og bygging er det viktig at vegens sideterreng får en god terrengtilpassing. 
Det er viktig å legge til rette for naturlig revegetering på vegens sideareal slik at en kan oppnå en artsrik 
vegkantflora, og dempe den visuelle virkningen av vegen. 

8.9 NÆRMILJØ/FRILUFTSLIV 

8.9.1 Nærmiljø og friluftsliv   
Besteland og Helle vil etter utbygging få et bedre bomiljø når trafikken legges noe lenger bort fra 
bebyggelsen. I tillegg til to strekninger med lokalveg (kommunal veg) legges det opp til en parallell 
driftsveg på store deler av strekningen. Denne vegen kan, i tillegg til den nytte den er tiltenkt i jord- og 
skogbruk, også nyttes til et G/S-tilbud. Driftsvegen vil ikke bli vedlikeholdt av Statens vegvesen slik at 
om den vil bli brøytet i vinterhalvåret er usikkert, men så lenge det er bar mark vil dette være et tilbud 
for å gå og sykle mellom Besteland og Helle. 

For friluftslivet vil det ikke være store endringer etter utbygging av ny veg. Tilgang til skog og fjell på 
innsiden av den nye vegen vil være uendret og tilgangen til elva på utsida vil også stort sett være 
uendret. På en strekning over 300 m fylles det ut en ny vegfylling vassdraget, men på denne 
strekningen er det gammel vegfylling og tilgang til elva gjøres ikke dårligere enn tidligere som følge av 
utbygginga.  

8.9.2 Hensyn til barn og unge 
Med en omlegging av riksvegen slik den nå er planlagt vil bebyggelsen både på Besteland og Helle i 
stor grad bli knytta til den gamle riksvegen som foreslås til kommunal veg. Dette vil gi en vesentlig 
tryggere situasjon for barna i området som nå vil kunne ferdes langs lokalvegen som vil få liten trafikk. 
Nord for grendehuset er det planlagt at lokalvegen skal krysse over ny rv.9 i bru og her vil det da være 
mulig å krysse rv.9 planskilt og ta seg videre innover lokalvegen mot Straume. På Helle vil det imidlertid 
bli et krysningspunkt i plan der en kommer over fra lokalvegen og skal ut til campingplassen på utsiden 
mot elva. 

8.10 NATURMANGFOLD 
Iht. naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn ved utarbeidelse av 
denne reguleringsplanen. Kunnskap om verdier er redegjort for i kapittel 6.  

Med tanke på vegetasjon på land er det svært små konflikter knytta til gjennomføringen av utbygging 
etter valgt alternativ. Lokal gjenbruk av masser fra naturengvegkant gjennom naturlig revegetering vil 
sikre at arter i «naturengelementet» ivaretas. Naturlig revegetering anbefales gjennom skog- og 
kulturlandskapet på det meste av strekningen. Imidlertid skal toppmasse fra dyrka mark ikke benyttes 
til dette formålet. Vegkantene gjennom Helle er stedvis temmelig artsrike, og riktig bruk av disse 
toppmassene er særlig viktig. For øvrig er det ubetydelige negative konsekvenser knytta til inngrep på 
land. Dette, samt oppfølging av forskrift om fremmede organismer skal sikre at skader på 
naturmangfold som følge av anlegget minimaliseres (jf. Nml §§ 11 og 12). Dette følges opp i 
prosjektering og anleggsperiode, se mer om oppfølging av Ytre miljøtema i kapittel 10.  

Reguleringsplanen medfører to utfyllingsområder i Otra: 

(i) Det nordligste blir en utvidelse av dagens vegfylling i indre del av «Evja». Dagens rv 9 
er allerede etablert på fylling noe ut i Evja. Vegen skiller bukta fra ravinedalen på 
innsiden. På det meste vil ny strandsone (fyllingsfot) slå ut ca. 15 meter i Evja. 
Vannvegetasjonen i Evja er ensarta og ganske artsfattig (krypsiv og tjønnaks), og det er 
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ikke kjent viktige funksjonsområder for fisk i utfyllingsområdet. Inngrepet i dette 
området vurderes derfor ikke å påvirke naturverdiene i vassdraget nevneverdig. 

(ii) Det sørligste er en utvidelse av dagens vegfylling før for Hellegrenda, ved Hagen. På en 
strekning over 350 meter vil inngrepet flyttes inntil 15 meter ut i elva. Det er ikke en 
funksjonell kantsone med busk/treliknende vegetasjon her, da hele strekningen er en 
eksisterende vegfylling. Det er heller ikke vegetasjonsrike vannkant/gruntvanns 
samfunn på strekningen. Det vil være mulig å bygge opp ny strandsone som tilsvarer 
dagens og (minst) har samme økologiske funksjoner. Inngrepet vil likevel beslaglegge 
ganske mange kvadratmeter elvestrekning, og dermed redusere arealet tilgjengelige 
funksjonsområder i elva. Planvirkningen for fisk er negativ i dette området. Det er gjort 
hydrologiske vurderinger av situasjonen med utfylling i elva. Disse konkluderer med 
kun ubetydelige endringer, og flomtopp som fluktuerer få cm over dagens nivå.  

Planen ligger i utkanten av det varig vernede vassdraget «Njardarheim». Vernet er fra 1973 og 
vernegrunnlag er «urørthet». Den østlige avgrensningen er Otras østbredd, og omfatter dermed flere 
mindre vassdrag som renner til Otra. Vernet fokuserer sterkt på naturverdiene i det sentrale 
villmarksområdet på Vestheia, som utgjør hoveddelen av arealet. Ny veg mellom Besteland og Helle 
vil medføre kryssing av noen mindre bekker og den større Kvernåni. Det er allerede vanngjennomløp 
under disse, og dagens situasjon endres lite. Det forutsettes at disse vassdragskryssingene holder 
dagens standard og at det tas normale hensyn til kantvegetasjon. Med disse forutsetningene vurderes 
det ikke å være negativ påvirkning av de verdier som ligger til grunn for vassdragsvernet. 

 

Foto 15: Dages vegfylling i området v/Hagen. Det er i dette området det planlegges utvidelse av vegfyllingen i Otra. Foto: 
Statens vegvesen.  
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8.10.1 Alternativ lokalisering 
I nml § 12 står følgende: For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas 
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Angående «alternativ lokalisering» gjør planprogrammet rede for to 
alternative traséer som var med i silingsfasen for prosjektet. Inngrep med utfylling i Otra ved Hagen er 
likt i alle traséer. Det er av hensyn til naturfare lite aktuelt å legge vegen på innsiden av dagens veg 
(altså bort fra elva) i dette avsnittet. Dette av hensyn til å unngå nytt inngrep i aktsomhetsområde for 
steinsprang og snøskred, som går helt ned til dagens veg på strekningen. Inngrep på innsida av dagens 
veg vil også være i konflikt med kulturminnet «Heddesteinen», som ligger ca. 10 meter på innsiden av 
vegen. På vestsida ligger også eksisterende bebyggelse direkte på innsiden av riksvegen. Alternativer 
som ville være bedre for naturmangfold på strekningen synes derfor urealistiske og er ikke vurdert i 
reguleringsplanen.  

Silingsfasen viser at alle traséer vurderes som likeverdige for naturmangfoldtemaet sør på strekningen, 
mens den valgte traséen er den antatt beste for temaet i den nordlige delen.  

På dette grunnlag vurderes det ikke å være realistiske alternativer som er bedre for naturmangfold.  

8.10.2 Konklusjon naturmangfold 
Tiltaket vil ikke legge til rette for ny virksomhet som representerer problematiske framtidige 
tilleggsvirkninger for miljøtemaene. Konfliktnivået ved realisering av vegtiltaket vurderes i hovedsak 
som lite, men med unntak for utfyllingsområde i Otra som medfører noe negativ planvirkning. Særlig 
sjeldne/viktige forekomster eller kjente forekomster av trua eller nær trua arter på land påvirkes ikke. 
Planvirkningen vurderes på denne bakgrunn som relativt liten negativ. Det kan på denne bakgrunn 
heller ikke være en betydelig samlet belastning for miljøtemaer som arter, naturtyper og økosystemer 
jf. nml § 10. 

Kunnskapen om planens virkninger (nml § 8) vurderes som tilstrekkelig, og egnet som grunnlag for 
beslutningen. Etter Statens vegvesens vurdering er kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold og 
tiltakets virkninger tilstrekkelig, og føre-var prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. nml § 9.  

Vannforskriftens § 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i 
en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes. Beskrivelsen 
av planvirkning over viser at inngrepet fører negativ planvirkning for Otra i utfyllingsområde. Inngrepet 
skjer i et elveavsnitt som allerede er sterkt belastet i forbindelse med vannkraftutbygging og i et avsnitt 
der dagens veg allerede ligger på fylling i vann. Funksjonell kantsone mangler på de deler som påvirkes. 
Anleggsperiodens midlertidige påvirkning reduseres gjennom tiltak som hindrer unødvendig høy 
partikkeltransport i vassdraget. Se også kapittel 10 om miljøoppfølging. På denne bakgrunn mener 
forslagsstiller at det ikke er nødvendig med videre vurdering etter Vannforskriftens §12. 
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8.11 KULTURMILJØ 
Planprogrammet har vurdert konfliktgraden i forhold til kulturminner, og konkludert med at linjen som 
foreslås tar minst beslag på kulturmiljø, og det er forventet mindre arkeologiske funn på denne linjen 
sammenlignet med de to andre som ble vurdert.  

Fylkeskommunen anser undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 som oppfylt for alle 
landarealer gjennom fylkeskommunens registreringer i 2018. Administrasjonen ber om at det tas inn 
en generell bestemmelse om oppsetting av midlertidige anleggsgjerder i de arealer der planen grenser 
mot dyrket mark med potensiale for uregistrerte kulturminner. Anleggsgjerder settes opp før oppstart 
for å sikre at entreprenør ikke berører større arealer enn det som er regulert og undersøkt med hensyn 
til automatisk fredete kulturminner. Oppsetting av midlertidige anleggsgjerder skal gjøres før 
anleggsstart og i direkte dialog med kulturminnevernseksjonen.  

Ved Helle vil bosetning-aktivitetsområde (id 243069) og steinkonstruksjonen (id 41818-1) bli berørt av 
vegen. Fra Hagen og sørover er det ikke registrert kulturminner innenfor vegens influensområde. Ny 
veg vil påvirke kulturmiljøet som helhet i og med at det er et nytt inngrep i landskapet. For de viktigste 
verneverdiene som finnes på Helle, er det allikevel positivt at det blir større avstand mellom 
kulturminne og veg.   

8.11.1 Id 243069 Bosetning-aktivitetsområde, automatisk fredet 
Hovedtiltaket i reguleringsplanen, ny riksvei , er i direkte konflikt med kulturminnet og tiltaket kan ikke 
tilpasses for å sikre videre vern av kulturminnet. Fylkeskommunen vurderer at en utbedring av Riksvei 
9 langs dagens trase gjennom Helle er en god løsning. Videre vurderer fylkeskommunen at 
kulturminnet ikke er synlig på markoverflaten og er av en vanlig type, men at det har stor vitenskapelig 
verdi. Aust - Agder fylkeskommune mener at tiltaket har stor samfunnsmessig verdi for landsdelen og 
at dette må veie tyngre enn videre bevaring av kulturminnet på stedet. Fylkeskommunene anbefaler 
at Riksantikvaren gi r tillatelse til inngrep i kulturminnet med vilkår om at det først gjennomføres en 
arkeologisk undersøkelse. 

 

Figur 27: Plassering av veg i forhold til kulturminne id 243069. Figur hentet fra arealplankart.  

Kulturhistorisk museum vurderer at en eventuell dispensasjon ikke vil få store konsekvenser for 
bestanden av denne typen kulturminner i området. Videre vurderer museet at kulturminnet har lav 
opplevelsesverdi og de anbefaler Riksantikvaren å gi dispensjon for tiltaket med vilkår om at det først 
gjennomføres en arkeologisk undersøkelse av nevnte kulturminne. 

Riksantikvaren vurderer at kulturminnet id 243069 ligger i et område som er rikt på kulturminner. På 
motsatt side av veien fra id 243069 står det en bautastein (id 21933) som ikke blir berørt av tiltaket. 
Øst for kulturminnet ligger gravfelt id 80029 som heller ikke påvirkes av tiltaket. Det omsøkte 
kulturminnet er et område med slagg og rester av kull og vi støtter Kulturhistorisk museums vurdering 
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om at dette er en gårdssmie fra sen vikingtid - tidlig middelalder. Denne typen kulturminner er relativt 
uvanlige og vi vurderer kulturminnet til å ha stor vitenskapelig verdi. Samtidig mener vi at det har svært 
lav formidlingsverdi slik det ligger i dag . Tiltaket følger dagens trase av Riksvei 9 og består stort sett i 
å forbedre dagens vei. Vi vurderer at tiltaket har svært stor samfunnsmessig verdi. Videre kan vi ikke 
se at det er mulig å bevare kulturminnet videre i denne planen. Vi vurderer derfor at en tilfredsstillende 
løsning i dette tilfelle vil være å sikre kulturminnets vitenskapelige verdi gjennom en arkeologisk 
undersøkelse. 

Riksantikvaren finner at reguleringsplan for Riksvei 9 Besteland - Helle kan godkjennes under 
forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene, før tiltak 
etter planen realiseres, jf. vedlagte kart datert 7.3.2019. I henhold til kulturminneloven § 10 skal 
arkeologiske granskinger bekostes av tiltakshaver. Vedtak om omfang av den arkeologiske 
granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter 
at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk utgravning normalt bare 
lar seg gjennomføre i sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging må ta hensyn til dette. 

Tiltakshaver må varsle Aust - Agder fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen ønskes 
realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske granskingen. 

8.11.2 Id 21933-1 Bautastein, automatisk fredet   
Steinen står sett ved eksisterende riksvei, på motsatt side av anleggsområdet, og vil trolig ikke bli 
berørt av anleggsarbeidet. Det er påvist at steinen er dårlig fundamentert og svært utsatt for skader. 
Administrasjonen anbefaler at det settes opp et midlertidig anleggsgjerde rundt steinen for å sikre 
kulturminnet i anleggsperioden. Midlertidige anleggsgjerder tilknyttet automatisk fredete 
kulturminner skal alltid settes opp i samarbeid og etter avtale med Aust-Agder fylkeskommune 

 

Figur 28: Plassering av veg i forhold til kulturminne id 21933-1. Kart fra GISLINE. 

På eiendommen 70/20 der bautasteinen (Id 21933-1) er plassert er det planer om å tilbakeføre et loft 
som vart flytta fra tunet i 1923. Den nye vegen vil gi større avstand til vegen og gjøre plasseringen av 
loftet enklere.   
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8.11.3 Id 248351 Heddesteinen, automatisk fredet   
Vegen passerer Heddesteinen på omtrent samme sted som i dag. Vegen legges på fylling og flyttes 
marginalt mot øst. Automatisk sikringssone på 5 m tangerer plangrensen og må markeres med et 
midlertidig anleggsgjerde i anleggsperioden. Midlertidige anleggsgjerder tilknyttet automatisk fredete 
kulturminner skal alltid settes opp i samarbeid og etter avtale med Aust-Agder fylkeskommune 

 

Figur 29: Plassering av veg i forhold til kulturminne id 248351. Kart fra GISLINE. 

8.11.4 Id 86979-1 Bur-stabbur-loft på Helle, vedtaksfredet kulturminne 
Den nye vegen vil gi større avstand fra veg til gårdstunet på Hagen, id 86979-1.  

 

Figur 30: Plassering av veg i forhold til kulturminne id 86979-1. Kart fra GISLINE. 

8.11.5 Id 41818-1 Steinkonstruksjon, ikke fredet 
Kulturminnet (id 41818-1) vil bli berørt av vegtiltaket. Det er ønske lokalt å ta vare på steinen slik at 
den kan få en ny plassering på Helle etter at byggefasen er avsluttet. Administrasjonen i 
fylkeskommunen foreslår at Setesdalsmuseet oppbevarer steinen og gir råd med hensyn til ny 
plassering. 

 

Figur 31: Plassering av veg i forhold til kulturminne id 41818-1, illustrert med blått punkt. Kart fra GISLINE. 
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8.11.6 Badstoge og Kvernhus, ikke fredet 
Bygningene ligger i areal avsatt til midlertidig anleggsområde og er ikke markert med kryss for at de 
skal rives. For å sikre bygningene bør det legges en hensynsone H570 på bygningene. Det er en fordel 
at det legges èn hensynssone som omfatter begge bygningene, men minimum må areal som tilsvarer 
bygning med takutspring dekkes. Formålet med hensynssonen er å sikre bygningene i anleggsperioden 
og etter at tiltaket er ferdigstilt. 

 

Foto 16: Plassering av veg i forhold til Badstoge og Kvernhus på Besteland. Ny veg legges mot foten av heia, og kommer 
nærmere de to småhusene. Kart fra GISLINE. 

Større endringer skal fremlegges kulturminneseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune for uttale. Før 
oppstart skal det settes opp et midlertidig anleggsgjerde rundt bygningene med en avstand på minst 
1,5 m fra takutstikk. Dette for å hindre skade på bygningskroppen og setningsskader på fundament. 
Terrenget rundt bygningene skal tilbakeføres og tilpasses bygningene ved anleggsfasens avslutning. 

8.11.7 Kulturminner under vann 
Norsk maritimt museum har ikke noen merknader til reguleringsplanen for Rv. 9 parsellen Besteland – 
Helle. 

8.12 NATURRESSURSER 

8.12.1 Jordbruk 
Det nye veganlegget beslaglegger ca. 41 da. dyrka mark. Noen av gårdbrukerne har pekt på egne 
arealer hvor det er mulig å nydyrke arealer for å kunne gjenvinne en del av det som går tapt. I 
grunnervervsprosessen vil tiltakshaveren prøve å legge til rette for gjenvinning av tapt dyrka mark i 
samarbeid med de aktuelle grunneiere.  

For adkomst til jordarealene er det lagt inn forslag til driftsavkjørsler fra den nye vegen der det er 
nødvendig. Det etableres også en lokal driftsveg på mye av strekningen som også vil gi adkomst og som 
vil gi en bedre framkommelighet med traktor og landbruksredskap. 

8.12.2 Skogbruk 
Det nye veganlegget vil beslaglegge ca. 83 da. skogsmark.  Boniteten er hovedsakelig middels med 
innslag av høy- og lav bonitet. 
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Det er laget en egen rapport som viser hvordan en tenker å løse adkomst til skogsarealene etter 
utbygging av den nye vegen. Det er vist skogsveger med vendehammer samt traktorveger. (se rapport 
i vedlegg 10.4). 

Alle tiltakene er ikke regulert inn i forslag til reguleringsplan, men notatet vil være en premiss for 
gjennomføring av reguleringsplanen. Tiltakene vil bli detaljert av Statens vegvesen og meldt for 
godkjenning i Valle kommune.  

8.12.3 Vilt 
Planforslaget vil ikke påvirke viltet i særlig grad. Gjennomgangstrafikken vil bli overført til den nye 
vegen. Registrert viltkrysning i sør vil være som tidligere og registrert viltkrysning ved Helle vil bli noe 
bedre enn tidligere da det nå vil være litt mer oversiktlig på siden av den nye vegen. 

8.12.4 Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster 
Innenfor det arealet den nye vegen beslaglegger er det ikke avdekket drivverdige grusforekomster. I 
følge de undersøkelsene som er gjort i forbindelse med geologisk rapport er det heller ikke sannsynlig 
at det er fjell av drivverdig kvalitet her. 

8.13 STØY OG VIBRASJONER 

8.13.1 Støyberegning av fremtidig situasjon 
For planlagt ny riksveg er det gjort nye beregninger med beregnet trafikkmengde 20 år fram i tid, dvs. 
i år 2038. Det er gjort beregninger med støyvoll på 3 forskjellige strekninger. Som grunnlag for 
trafikkberegningene er det brukt offisielle prognoser, som Transportøkonomisk Institutt (TØI) har laget 
for Nasjonal Transportplan (NTP). I og med at dagens trafikk på rv. 9 i all hovedsak vil bli flyttet over på 
ny veg, vil det medføre at det vil bli minimalt med støy fra eksisterende veg (kommunal veg) og det er 
ikke regnet med noe bidrag fra denne i beregningene. 

I støyberegningene for ny rv.9 er det lagt inn de støyskjermingstiltak langs ny veg som det har vært 
mulig å etablere (støyvoller). Støyberegningene for ny rv.9 Besteland S – Helle N viser at det da blir 1 
støyfølsom bygning i rød sone og 9 bygninger (7 boliger og 2 fritidsboliger) i gul sone.  

Ved utbygging vil det bli tilbudt lokale støyskjermingstiltak for disse bygninger innenfor gul og rød sone. 
Lokalt støyskjermingstiltak vil kunne være lokal skjerm, fasadetiltak på bygning samt skjerming av 
uteplass. For fritidsboliger er det ikke krav til innvendig støy og her vil det bli tilbudt skjerming av 
uteplass. 

8.13.2 Støy i anleggsperiode 
Tiltaket omfatter en god del sprengning og tyngre anleggsarbeid som vil generere støy og vibrasjoner. 
Det må settes grenseverdier for vibrasjoner i henhold til NS8141. Vibrasjoner skal måles på de antatt 
mest utsatte bygninger/konstruksjoner i anleggsperioden. Sprengningsopplegget justeres ved behov 
slik at fastsatte grenseverdier overholdes. 

I forkant av anleggsarbeidene må det gjennomføres en kartlegging av eiendommer innenfor ca. 100 m 
fra sprengningssted med tanke på fundamenteringsforhold samt tilstandsregistrering. 

8.14 MASSEHÅNDTERING  
Så langt det er mulig vil massetransporten foregå innenfor anleggsområdet hvor det er mulig å bruke 
anleggsmaskiner som gir en rasjonell drift. På noe av strekningen vil det være nødvendig å transportere 
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massene langs eksisterende veg og det må da gjøres med lastebil innenfor normale regler for 
aksellastbestemmelser. 

8.15 RISIKO, SÅRBARHET OG SIKKERHET – ROS ANALYSE  
Kart fra NGU gir aktsomhetsområder innenfor planområdet. Ny veg plassert omtrent med lik plassering 
som tidligere. Ut fra registreringer i området og erfaringer vurderes sannsynlighet for skred som lite 
sannsynlig med gitt plassering av veg, men kan ikke utelukkes. Utredes videre i byggeplan.  

Trafikkavvikling under anlegg planlegges i byggeplan. Myke trafikanter langs vegprosjekt skal ivaretas.  

For de som har brønner som blir ødelagt av vegutbyggingen sørges det for ny vannforsyning. 
Nærområdet nedstrøms ny veg vil kunne få saltavrenning dersom det gjennomføres vår/høst salting 
av rv.9. Anleggsarbeider tilrettelegges slik at fare for akutt forurensning av vannkilder minimeres.  

Anleggsområdet ligger for deler av strekning tett inn mot bebyggelse. Arbeider som genererer støy 
over grenseverdier planlegges slik at tiltak kan iverksettes.  

Konsekvenser for biologisk mangfold og rekreasjonsarealer må minimeres. Det etterstrebes å 
opprettholde vilttrekk og stier i terrenget. Strandlinje i Otra opprettholdes også etter anlegg. Tiltak 
prosjekteres i byggeplan. Tiltak i vassdrag prosjekteres og søkes inn i byggeplan. 

Det er ikke registrert særlig sjeldent eller truet naturmangfold. Registrerte svartlistede arter håndteres 
med tiltak i YM-plan under utarbeidelse av byggeplan. 

9 GJENNOMFØRING AV FORSLAG TIL PLAN 

9.1 FRAMDRIFT OG FINANSIERING 
Reguleringsplanen ble startet opp januar 2018 og forventes ferdigstilt første kvartal 2019.  

Strekningen er omtalt i Handlingsprogram 2018-2023 (2029), korrigert versjon 03.04.2018, s. 54. 

Korridor 4 

Rv 9 Setesdal  

Det er satt av om lag 300 mill. kr til utbedring av strekningen, i tillegg til 30 mill. kr i 
tilskuddsmidler.  Midlene planlegges brukt til strekningene Bjørnarå - Optestøyl, 
Besteland S - Helle N, samt Rotemo - Lunden. Det legges opp til videreføring av den 
standarden som er på Sandnes - Harstadberget, dvs. utvidelse til 7,5 meter bredde, 
forsterkning, utbedring av sideterreng og dimensjonering for 80 km/t i fartsgrense. 

 

 

 

 

Prosjektet omtales videre i vedtatt merknad i statsbudsjettet 2019, 5.12.2018.  

Rv. 9 Besteland–Helle 
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Komiteen viser til tidligere uttalelser fra komiteen med ønske om kontinuerlig og 
kostnadseffektiv utbygging av rv. 9, og til Stortingets vedtak om det samme. 
Strekningen Besteland–Helle kan igangsettes i 2019, under forutsetning av godkjent 
reguleringsplan og kostnadsramme, samt lokal finansiering for 2019. 

Det er estimert en fordeling av bevilgning der 116 + 10 mill. kr skal gå til utbedring av strekning rv. 9 
Besteland-Helle.  

9.2 UTBYGGINGSREKKEFØLGE 
Inndeling av parseller avhenger av bevilgning. Forutsatt bevilgning, planlegges prosjektet gjennomført 
i en kontrakt.   

9.3 TRAFIKKAVVIKLING I ANLEGGSPERIODEN 
Trafikken er planlagt lagt på parallelle anleggsveger der hvor ny veg ligger på eksisterende veg og ved 
krysningspunkter. For strekninger med nærliggende arbeider vil det være sannsynlig med nedsatt 
hastighet.  

9.4 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)- OG YTRE MILJØPLAN (YM) FOR 
BYGGEFASEN 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse 
skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og 
forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg 
til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R760 Styring av vegprosjekter stiller krav til at det skal 
utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 

Særskilte miljøutfordringer for rv. 9 strekningen Besteland-Helle er: 

• Håndtering av fremmede uønska arter og planteskadegjørere* 
• Massehåndtering, naturlig revegetering-mellomlagring* 
• Inngrep i Otra, inngrepets omfang og anleggelse av ny strandsone 
• Vanngjennomløp 
• Viltkryssing 

 
*Data om fremmede arter og ett areal med særlig artsrikt sideareal langs rv. 9 ligger i artskart, se også 
Figur 29.  
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Figur 32: Oversikt over registrerte arter i linjen 

I Tabell 1 er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-plan. 

Tabell 1: Innspill til YM-plan 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy Tiltaket omfatter noe sprengning og tyngre anleggsarbeid som 
vil generere støy og vibrasjoner, spesielt mot Helle. 

Det må vurderes tidsbegrensing på støy. 

Vibrasjoner Vibrasjoner skal måles på de antatt mest utsatte 
bygninger/konstruksjoner i anleggsperioden. Det må settes 
grenseverdier for vibrasjoner i henhold til NS8141. 
Sprengningsopplegget justeres ved behov slik at fastsatte 
grenseverdier overholdes. 

Luftforurensning Geologisk vurdering av bergkvalitet og spredning av partikler 
ved sprengning skal utføres i byggeplan. 

Forurensning av jord og vann Det må lages en plan for arbeidene i Otra, slik at utskiftning og 
påfylling av masse skaper minst mulig avdrift av partikler til 
vassdraget. 

Landskap Landskap følges opp under byggeplan for oppfølging inngrep 
og linjeføring. 

Naturmangfold • Prosjektere tiltaket på en måte som gjør utfyllingen i 
Otra så liten som mulig.  

• Benytte ferskvanns-/fiskebiologisk kompetanse i 
prosjekteringa for å planlegge og beskrive løsning som 

Punkt og polygoner viser fremmede arter 
med høy/svært høy risiko, (flere arter) 

Særlig artsrik vegkant 
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best mulig legger til rette for biologiske funksjoner i 
utfyllingsområdet og i ny kantsone.  

• Vanngjennomløp for bekker og Kvernåni planlegges 
slik at evt. fiskevandring opprettholdes og 
små/mellomstore dyr som naturlig ferdes langs 
vannstrenger kan krysse uhindret. Det legges til rette 
for etablering av naturlig kantsone langs berørte 
vassdrag. 

• Det gjøres nødvendig utsjekk/søknad etter lakse- og 
innlandsfiskeloven. 

• Planlegge oppbygging av ny kantsone i Otra med god 
biologisk funksjon. 

• Fremmede uønska arter; evt. supplerende kartlegging. 
Arbeidsbeskrivelser for entreprise utarbeides. 
Massebehandling, evt. før-behandling. 

Vassdrag og Strandsone Se naturmangfold. 

Kulturminne og kulturmiljø Kulturminnene bosetning-aktivitetsområde (id 243069) og 
steinkonstruksjonen (id 41818-1) blir berørt av vegtiltaket.  

Setesdalsmuseet oppbevarer steinen (id 41818-1) og gir råd 
med hensyn til ny plassering. 

Vegtiltaket over kulturminne id 243069 godkjennes under 
forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning 
av de berørte kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres 

Naturressurser • Unngå spredning av planteskadegjørere på tvers av 
eiendomsgrenser. Risikovurdering og evt. jordprøver 
(PCN). 

• Det lages en plan for å hindre unødvendig arealbruk 
som degraderer dyrka mark (jordpakking etc.). 

Materialvalg og avfallshåndtering Geolog skal følge opp prosjektet i byggeplan for vurdering av 
bergartenes brukbarhet til vegbyggingsformål. 
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10 VEDLEGG 

10.1 VURDERING AV KONSEKVENSUTREDNING, NOTAT 

10.2 FAGRAPPORT GEOTEKNIKK 

10.3 FAGRAPPORT GEOLOGI 

10.4 FORSLAG TIL DRIFTSVEGER, NOTAT  

10.5 FAGRAPPORT STØY  

10.6 VEDLEGG TIL FAGRAPPORT STØY  

10.7 FAGRAPPORT HYDROLOGI 

10.8 TEGNINGSHEFTE 

10.9 ROS ANALYSE 

10.10 SAMMENDRAG AV INNSPILL OPPSTARTSMELDING OG UTVIDELSE PLANOMRÅDE  

10.11 SAMMENDRAG AV INNSPILL OFFENTLIG ETTERSYN  
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