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REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE



Forord 

 

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid med 

Valle kommune.  

Tiltakets formål er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten på rv.9 mellom Sandnes 

og Harstadberg i Valle kommune, ved å utvide vegbredden til 7,5m med gul midtstripe, og 

å etablere sikkert sideterreng. Planen legger og til rette for gang- og sykkelveg mellom 

Kveste og Harstad. 

Reguleringsplanen for denne parsellen er en del av et større prosjekt som har som mål å 

etablere vegbredde nok til gul midtstripe på hele rv. 9 frem til Hovden. 

Statens vegvesen er forslagsstiller for reguleringsplanen.  

Følgende personer har deltatt i arbeidet fra Statens vegvesen:  

Harald Tobiassen (prosjektleder), Øystein Lien (ass. Prosjektleder)  

Per Torstein Terjesen (planansvarlig), Helge Sines (grunnerverver)   

Vivienn Aagre og Øystein Bedford Pedersen (vegplanleggere) 

Arne Heggland , Ruth Hauge Bjørneseth og Guro Marie Mykland Marvik (KU),  

Jane Terese Løvall-Blegen ( Geolog ) 

Asplan Viak AS v/ Halvor Berulfsen har vært konsulent for støyberegning  

Asplan Viak AS v/ Rune Solvang har vært koKU-tema naturmiljø 

Kulturminnekonsult v/ Liv Marit Rui har vært konsulent for KU-tema kulturminner.  

 

Framlagt planmateriale består av følgende dokumenter: 

 Planbeskrivelse inkl. risiko- og sårbarhetsanalyse (dette dokument) 

 Reguleringsbestemmelser ( Føresegner )   (vedlagt dette dokument) 

 Reguleringsplankart i målestokk 1:2000 datert 16.12.2013 ( 2 kart ) 

 Tegningshefte (Plan- og profiltegninger mv) datert 16.12.2013 (eget dokument) 

 Støyrapport, datert 22.11.2013  (eget dokument) 

 KU-rapport Kulturmiljø ( eget dokument ) 

 KU-rapport Naturmiljø og naturmangfold ( eget dokument ) 

 KU-rapport Naturressurser ( eget dokument) 

 KU-rapport Landskap og reiseopplevelse ( eget dokument ) ,  

 KU-rapport Nærmiljø og Friluftsliv ( eget dokument ) 

 Prissatte konsekvenser ( eget dokument ) 

 Ingeniørgeologiske vurderinger ( eget dokument )  

 Rapport fra kulturhistorisk registrering  ( eget dokument ) 

Dokumentene er lagt ut på internett: www.vegvesen.no/Riksveg/rv9sandnes 

 

Den formelle behandlingen av reguleringsplanen skjer etter plan- og bygningsloven § 12-

10. Planen blir etter avtale med Valle kommune lagt ut til offentlig ettersyn etter plan- og 

bygningsloven § 3-7.   
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Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn hos Valle kommune, servicetorget og på 

Statens vegvesen sitt kontor i Rigedalen 5  i Kristiansand.  

Dette er kunngjort i avisene Setesdølen og Fædrelandsvennen. 

Merknader og endringsforslag sendes til: Statens vegvesen Region sør 

         Postboks 723 

       4808 Arendal 

eller via e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no Høringsperioden skal være minst 6 uker.  

Etter høringsperioden vil Statens vegvesen i samarbeid med Valle kommune vurdere 

innkomne merknader og foreslå eventuelle planendringer. Etter dette tas saken opp til 

behandling i det faste utvalget for plansaker i Valle kommune før planen legges frem for 

kommunestyret for vedtak.   

Henvendelser om planen kan rettes til: 

Per Torstein Terjesen  Statens vegvesen Region Sør   tlf 977 89 586 

Øystein Lien   Statens vegvesen Region Sør   tlf 975 80 043 

Knut Erik Paulsen Valle kommune                tlf 905 28 586  

 

Statens vegvesen Region Sør 

Desember  2013 
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1. Sammendrag 

Reguleringsplanen legger til rette for å bygge ny rv. 9 med bredde nok  

til gul midtstripe,  på parsellen mellom Sandnes og Harstadberg ihht.  

planprogram som ble fastsatt av Valle kommunestyre 27.02.2013. 

  

Det planlegges samtidig å etablere gang og sykkelveg fra Kveste  

og frem til krysset ved Harstad. Dagens rv.9 forutsettes brukt til  

GS-veg fra Kveste til Kvesteli, deretter parallelført frem til Harstad.  

Ved Harstadberg legges det opp til planskilt krysningspunkt, 

der det foreslås busstopp. 

Fra Sandnes legges ny veg først inn på høyre side av dagens rv. 9  

før den svinger over dyrka marka ned mot elva, slik at den ligger i  

større avstand fra bebyggelsen nord på Sandnes.  

Nord på Sandnes legges det opp til avkjørsel for adkomst til  

bebyggelsen, samt busstopp. Videre nordover mot Kveste legges 

ny veg i en noe mer rett linje men vil i hovedsak følge dagens 

trase. Ved Kveste legges ny rv.9 ned mot elva, og det etableres ny  

avkjørsel for adkomst til Kveste og som start på GS-veg samt busstopp. 

Rv. 9 kommer inn på dagens veg ved Kvesteli, der den videre følger 

dagens trase frem til Harstadberg. Her stopper utbedringen av rv.9,  

mens det kun er planlagt parallelført GS- veg videre frem til kryss  

ved Harstad. 

Det er i 2013 utført arkeologiske undersøkelser på strekningen,  

der det er gjort flere funn, som resulterte i nye automatisk freda  

kulturminner. For å realisere planen må disse innvilges dispensasjon 

fra Riksantikvaren.  

Den nye riksvegen legger beslag på ca. 21,9 daa dyrka mark, men der  

det er mulig legges det til rette for å tilbakeføre noe av  

gammel veggrunn til dyrka mark. 

Støyberegningen viser at flere boliger/fritidsboliger vil få  

lavere trafikkstøy enn ved dagens situasjon.  

Det gjenstår 6 boliger/fritidsboliger som må undersøkes  

nærmere om det kreves støyreduserende tiltak.  

Nøkkeltall Eksisterende 

situasjon 

Planlagt  

situasjon 

Lengde Rv.9 4,22 km 4,26 m 

Bredde Rv.9 Varierende  ca 5.5m 7,5 m 

Lengde GS – veg 0 m 1,77 km 

Lengde lokalveg - 0,47 km 

Tapt dyrka mark -  - 21,9 daa 

Foreslått tilbakeført til LNF 

gml. Rv9 + utfylling Sandnes 

- 9,1 daa 

( noe av dette er driftsveg )  
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2.Bakgrunn for planarbeidet

2.1 Hensikten med planen

Tiltakets formål er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten
på rv.9 mellom Sandnesog Harstadberg i Valle kommune,
ved å utvide vegbredden til 7,5m med gul midtstripe,
og å etablere sikkert sideterreng.

Planen skal og legge til rette for å etablere gang og sykkelveg mellom Kvesteog Harstad.
Reguleringsplanen for denne parsellen er en del av et større prosjekt som har som mål å
etablere vegbredde nok til gul midtstripe på hele rv. 9 frem til Hovden.

Figur 1: Dagens rv.9 mellom Kveste og Kvesteli ( foto: SVV2012 )

Figur 2: Eksempelpå ny vegstandard for rv.9 ved Tveit i Bygland kommune ( foto: SVV2012 )
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3. Planprosessen og medvirkning 

3.1 Planprosess 

 

Planprosessen ble diskutert i møte den 07.mars. 2012, der Fylkesmannen i Aust-Agder, 

Aust-Agder fylkeskommune og Valle kommune deltok sammen med Statens vegvesen.  

Det ble der enighet om følgende: 

 Det utarbeides planprogram for å ta stilling til hvilke veg-alternativer man velger å 

videreføre i reguleringsplanarbeidet, samt hvilke tema som skal utredes og plan for 

medvirkning. 

( jfr. Plan og bygningsloven § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning § 14 ) 

 Reguleringsplanen krever konsekvensutredning  

( jfr: Plan og bygningsloven § 4-2 2.ledd ) 

 Statens vegvesen legger ut reguleringsplanen selv til off. ettersyn  

( jfr: Plan og bygningsloven § 3-7 ) 

 

3.2 Oppstart av planarbeid 

 

Det ble meldt oppstart av reguleringsplanarbeid 

samtidig med oppstartsmelding for 

planprogrammet den 26.mars 2012. 

Oppstartsmeldinga ble kunngjort i avisene 

Fædrelandsvennen og Setesdølen. Kunngjøring 

av oppstart ble sendt til berørte grunneiere og 

off. etater.  

Det ble satt frist til 4. mai 2012 med å komme 

med merknader til oppstarten. 

19.april 2012 ble det holdt åpent informasjons- 

og medvirknings møte i Valle kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Planavgrensning i oppstartsmeldinga 
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3.3 Innspill i forbindelse med planarbeidet 

Siden det ble meldt oppstart av reguleringsplanarbeid samtidig med oppstart av arbeid 

med planprogram, kom de formelle innspillene før trase ble valgt. Dermed har det ikke 

vært formell innspillsmulighet etter at planprogrammet ble fastsatt. Vi har  hatt 

enkeltmøter med alle grunneierne, samt fylkesmannen  etter at planprogrammet og trase 

ble fastsatt.  

Vi gjengir her allikevel de innspilla som er kommet i forbindelse med planoppstart:  

 Grunneiere Jostein Rysstad og Caroline Rysstad ( Sygard Kveste Gnr 54 Bnr1 ) 

Ny rv.9  ned mot Otra, gammel veg fjernes, breiere vegskulder som GS, forslag til 

plassering av avkjørsel, velteplass og båtplass 

 Grunneiere Tom Moseid / Tor Moseid / Torhild Sandnes (Sandnes Gnr 57 Bnr 3 ) 

Første ønske er at vegen legges helt ut mot elva, alternativt utvide dagens vegtrase.  

 Grunneier Torbjørg Hoslemo ( Sandnes Gnr 57 Bnr 4 ) 

Ønsker vegen i ny trase vest for gardstuna på Sandnes, ned mot Otra 

 Grunneier Bjørn Kjelleberg ( Kvesteli Gnr 54 bnr 4 ) 

Opptatt av støyskjerming, GS-veg, overvann, brønn 

 Grunneier Jon Sandnes ( Sandnes Gnr 57 Bnr 2,6 ) 

Ønsker ny riksvegtrase ned mot elva. 

 Grunneier Geir Åmlid ( Oppigard Kveste Gnr 54/2,12 ) 

Gammel riksveg tilbakeført dyrka mark, avkjørsel istandsettes, og tilbud for myke 

trafikanter 

 Fylkesmannen i Aust-Agder 

Unngå berøring av elva der det er mulig, Unngå deltaet ved Kveste, følg 

eksisterende veg om mulig, planen må tilpasses endringer i klima. 

 Aust-Agder fylkeskommune 

Stort potensiale for arkeologiske funn i området, krever arkeologiske undersøkelser 

 NVE 

Ta hensyn til flom, steinsprang og snøskred 

 Heidi og Sten Arild Hvidsten ( Sandnes Gnr 57 Bnr 5 ) 

Ønsker trase som følger dagens rv.9. Opptatt av at tilknytninga til elva beholdes. 

 Walborg og Kjell Ove Tveiten ( Nordigard Kveste ( Gnr 54 Bnr 3 ) 

Ser strekt behov for GS-veg fra Kveste til Harstadberg,  opptatt av dyrka mark, 

avkjørsel,  tømmeropplag , og tilgang til båtplass. Ønsker og kvernhuset ved 

Kvesteli flytta  på andre sida av rv.9, samt at badstoga  rett ved vegen blir satt i 

stand av SVV. 
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3.4 Planprogram «Rv.9 Sandnes-Harstadberg» 

   

Det ble i 2012 utarbeidet planprogram for parsellen. I tillegg til å fastsette trase for 

reguleringsplan med konsekvensutredning, benyttes planprogrammet til å fastsette hvilke 

fagtema som skal utredes, samt beskrive medvirkningsprosessen. 

Planprogrammet viste 3 alternativ gjennom Sandnes,  1 alternativ videre til Kveste, 2 

alternativ gjennom Kveste og 1 videre til Harstadberg. ( figur 4 ) 

Planprogrammet ble lagt ut på høring, og det kom inn 13 innspill, der det var mest fokus 

på trasevalg. 

 

Fylkeskommunen i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune varslet innsigelse dersom 

trase 1C ble fastsatt. Statens vegvesen varslet innsigelse dersom trase 1A ble fastsatt, og 

Fylkesmannen i Aust-Agder varslet innsigelse dersom trase 3B ble fastsatt. 

Valle kommunestyre vedtok i møte den 19.desember 2012   

«trasé 1C gjennom Sandnes og justert trasé 3B forbi Kveste» 

På bakgrunn av at fylkesmannen hadde innsigelsesvarsel til både 1C gjennom Sandnes og 

3B gjennom Kveste, ble det avholdt et avklaringsmøte med fylkesmann Øystein Djupedal 

den 7. januar 2013. Resultatet av dette ble at Fylkesmannen opprettholder 

innsigelsesvarselet på 1C gjennom Sandnes med begrunnelse i at det finnes alternativ med 

mindre konflikt, men kan godta en justert 3B mot 3A gjennom Kveste. 

Valle kommunestyre tok planprogrammet opp til ny behandling, og vedtok i møte den 

27.februar 2013 justert trasé 1B gjennom Sandnes og justert trasé 3B nærmere 3A 

gjennom Kveste. 

 

 

 

 

  

 

Figur 4: Alternative traseer fra Planprogrammet 
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3.5 Grunneiermøter 

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet har det vært diskutert ulike løsninger med de 

involverte grunneierne i løpet av prosessen.  Vi har underveis informert og fått innspill fra 

disse grunneierne: 

o Ketil Bjørkås ( Sandnes Gnr 57 Bnr 1 ) 

o Jon B. Sandnes ( Sandnes Gnr 57 Bnr 2,6 ) 

o Torhild Sandnes (Sandnes Gnr 57 Bnr 3 ) 

o Torbjørg Hoselmo ( Sandnes Gnr 57 Bnr 4 ) 

o Heidi og Sten Arild Hvidsten ( Sandnes Gnr 57 Bnr 5 ) 

o Caroline og Jostein Rysstad ( Sygard Kveste  Gnr 54 Bnr 1 ) 

o Geir Åmlid ( Oppigard Kveste  Gnr 54 bnr 2 ) 

o Kjell Ove Tveiten ( Nordigard Kveste Gnr 54 Bnr 3 ) 

o Bjørn Kjelleberg ( Kvesteli Gnr 54 bnr 4 ) 

o Torleif B. Harstad ( Harstad Gnr 49 Bnr 2 ) 

 

 

3.6 Møte med Fylkesmannen 

Traseen som ble fastsatt i planprogrammet var justert trase 1B gjennom Sandnes og justert 

trase 3B gjennom Kveste.  Fylkesmannen hadde varslet innsigelse på 3B gjennom Kveste.  

I møte med Fylkesmannen den 23.08.2013 ble det klarlagt at justeringen av 1B gjennom 

Sandnes kunne omfatte at vegtraseen går utenom bolighuset på gnr/bnr 54/2 på Sandnes. 

Det ble og klarlagt hvor justeringen av veglinja 3B på Kveste kunne gå. 

 

 

 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordna planer 

 

NTP 2014-2023 

Til sammen 500 millioner kroner i statlige midler prioriteres til arbeidet med å utbedre flere 

delstrekninger på riksveg 9 i Setesdal. Arbeidet starter i første fireåresperiode og 

videreføres i siste seksårsperiode. Det er ikke angitt rekkefølge for delstrekningene  i NTP. 

Kommuneplanens arealdel 2006-2018 

Hele planområdet er satt av til LNF-området i kommuneplanens arealdel for 2006-2018. 
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4.2 Tilgrensende reguleringsplaner 

 

Reguleringsplan «Flårenden-Sandnes Sør» 

Reguleringsplanen for vegparsellen sør for Sandnes «Flårenden-Sandnes sør» ble vedtatt av 

Valle kommunestyre 25.06.1997. Denne parsellen er 2.9 km lang, og grenser mot 

reguleringsplanen for Sandnes-Harstadberg. 

«Flårenden-Sandnes sør» ble bygd ut i 2 etapper. Den nordre delen ble bygd ut i 1997-

1998 med 6,5m vegbredde.  Parsellen i syd ble bygd ut i 2003-2004 med 7,5 m vegbredde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen 

For å styrke og synliggjøre barn og unges interesser i planleggingen er det gitt rikspolitiske 

retningslinjer for barn og unge. Retningslinjene stiller krav til at oppvekstmiljø og arealer 

som skal benyttes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og 

annen helsefare. Retningslinjene stiller også krav om at det skal være arealer i nærmiljøet 

hvor barn kan utfolde seg og skape seg sitt eget lekemiljø, og at det skal skaffes fullverdig 

erstatning for områder som barn og ungdom bruker dersom slike områder blir bygget ned. 

4.4 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging 

Hensikten med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er 

å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i 

kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. 

Retningslinjenes punkt 2 slår fast at  

«Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 

 

Figur 5: Utsnitt av reguleringsplanen Flårenden-Sandnes Sør vedtatt i 1997 
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trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, 

bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale 

helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.» 

Retningslinjene gir også føringer for avveiing mellom verne- og bruksinteresser. I 

retningslinjenes punkt 3.3 heter det blant annet:  

Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformes slik at en unngår omdisponering av 

store, sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet. 

 

4.5 Trafikksikkerhet (TS) 

 

Nullvisjonen er visjonen om et transportsystem som ikke fører til død eller 

livsvarig skade.  

Nullvisjonen er forankret i Nasjonal transportplan og innebærer en ambisjon om en 

markant og varig reduksjon av antall drepte og livsvarige skadde i trafikken. Nullvisjonen 

fastslår at trafikksikkerheten er en kvalitet som kjennetegner et godt planlagt, godt bygd 

og velfungerende transportsystem. 

Nullvisjonen skal legges til grunn i alle vegprosjekter i regi av Statens vegvesen. 

 

4.6 Naturmangfoldloven (NML) 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i nml §§ 8-12 legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av 

beslutningen. Vurderinger av disse retningslinjene blir i denne planen omtalt i kapittel 7.4 i 

dette dokumentet.  

 

4.7 Støyretningslinje T-1442/12 

Støyretningslinje T-1442 skal følges i dette prosjektet. Støyberegning basert på denne er 

vedlagt plandokumentene. 
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5. Beskrivelse av planområdet ( Dagens situasjon ) 

 

5.1 Planområdet 

Figur 6 viser planområdet som går fra sørenden av Sandnes og frem til Harstad i Valle 

kommune i Aust-Agder. 

Ny rv.9 planlegges nordover fra spleisen mot forrige utbyggingsparsell sør for Sandnes og 

frem til krysset med kommunal veg  til Brottveit. Gang og sykkelveg planlegges fra Kveste 

og frem til kryss med kommunal veg ved Harstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Oversiktskart over planområdet 

 



                          Planbeskrivelse  

  14 

Forslag til reguleringsplan for rv9 Sandnes-Harstadberg 

  

 

5.2 Trafikkmengde og fartsgrense 

 

Fartsgrensa er 80 km/t på strekningen.  

Pr. 2012 er det en gjennomsnittlig 

trafikkmengde gjennom året på ca. 1400 

kjøretøy pr. døgn (ÅDT).  

 

Siden parsellen er en del av vegsystemet 

for øst-vest sambandet via den 

vinterstengte Brokke-Suleskard vegen, og 

videre mot Dalen i Telemark forbi 

Bjørnevatn, er en større andel av 

trafikkmengden om sommeren.   

I tillegg er det stor hytte-utfart til 

Bjørnevatn og Hovden, som gir større del 

av trafikkandelen i tilknytning til helger 

og ferier. 

 

 

 

 

5.3 Ulykkessituasjon 

I perioden 2003-2012 er det registrert 1 ulykke med lettere personskade, der sykkel var 

involvert. Denne skjedde i krysset ved Harstadberg. Det er ikke registrert ulykker med 

personskader utover dette. 

 

5.4 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Nasjonal sykkelrute nr. 2( Porsgrunn – Telemarkskanalen – Dalen - Stavanger ) og   

nasjonal sykkelrute nr. 3  ( Kristiansand-Setesdal - Hardanger- Kristiansund ) følger begge  

rv. 9 gjennom planområdet.  

 

Det er i dag ikke tilrettelagt for myke trafikanter gjennom planområdet. 

Det er kommet tilbakemeldinger om at det oppleves svært utsatt å ferdes for gående og 

syklende langs rv.9 , spesielt på strekningen mellom Kveste og Harstadberg. 

5.5 Kollektivtilbud 

Setesdals-ekspressen (Kristiansand-Haukeligrend) kjører daglig gjennom området, men har 

ikke fast stopp her. Det samme gjelder Suleskard-ekspressen (Stavanger-Setesdal-Åmot).  

Denne kjører kun sommerstid. 

 

Figur 7: Trafikkmengde i planområdet pr 2012 
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Av kollektivtilbud ellers er det skoleskyss til Valle. 

Det er i dag skiltet med busstopp begge veier på Sandnes og Kveste, samt sydgående på 

Harstadberg. Det er kun ved sydgående busstopp på Harstadberg at det er bygd holdeplass 

for buss. Ved de andre stoppestedene stopper bussen i vegkanten. 

 

6. Planforslaget 

6.1 Vegstandard 

 

Rv.9 Sandnes-Harstadberg planlegges som Nasjonal hovedveg  

med to kjørefelt. 

Ihht. Håndbok 017 gjeldende fra 14.oktober 2013 dimensjoneres vegen som standard 

klasse H2. H2 baserer seg på ÅDT (årsdøgntrafikk) under 4000 og fartsgrense 80 km/t. 

( I forrige versjon av Håndbok 017 var betegnelsen vegklasse S2, derfor er denne betegnelsen benyttet i 

fastsatt planprogram ) 

I utgangspunktet har denne vegklassen en vegbredde på 8,5 m, men i kostbart/sårbart 

terreng kan vegbredden reduseres til 7,5m når ÅDT er under 1500. 

Det er innvilget fravik fra 8,5m bredde, og godkjent bruk av vegbredde 7,5 m for parsellen, 

slik at den får samme vegstandard som tidligere er bygd fra Ose til Langeid i Bygland 

kommune.   

Vegstandarden tilsier minimum horisontalradius på 250m og minimum vertikalradius 

2800m. Max stigning er 6 % (varierende i forhold til horisontalkurven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Normalprofil for ny rv.9 
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6.2 Høyder 

For å tilpasse eksisterende veg og landskapet rundt har det vært et mål å legge vegen med 

så lite fyllinger og skjæringer som mulig. En styrende faktor har imidlertid vært krav til 

sikker høyde over flomvannstand over Flåren.  Minstehøyde for vegen er derfor lagt til 280 

moh. 

6.3 Forbikjøring  

Det er i dag merket forbikjøringsmulighet på mellom parsellen ved Flårenden og ved 

Harstadberg, en strekning på ca. 5 km.  

Reguleringsplanen legger til rette for en rett strekning mellom Kveste og Sandnes, der det 

blir mulig å merke for forbikjøring. 

6.4 Stopplomme 

HB017 setter krav til stopplomme pr 5 km. Det er foreslått et sett med stopplommer ved 

Mo. 

6.5 Kryss og avkjørsler 

Av hensyn til trafikksikkerhet er det et ønske å begrense antall avkjørsler på denne type 

veg. Det er allikevel behov for å opprettholde de avkjørslene som er nødvendig for adkomst 

og drift av eiendommene. På parsellen er det regulert inn følgende kryss og avkjørsler: 

( VS = venstre side i profilretningen nordover, HS = høyre side i profilretningen nordover ) 

o P0100 VS Driftsavkjørsel for gnr/bnr 57/1 

o P0320 VS Driftsavkjørsel for gnr/bnr 57/7,9  

o P0490 VS Avkjørsel til eiendommene gnr/bnr 57/3 og 57/10 

o P0500 HS Driftsavkjørsel for gnr/bnr 57/1 og 57/3 

o P0700 VS Avkjørsel til eiendommen gnr/bnr 57/2,6 

o P0720 HS Driftsavkjørsel for gnr/bnr 57/2,6 

o P0950 VS Avkjørsel til felles båtutsettingsplass 

o P1260 HS  Avkjørsel til eiendommene gnr/bnr 57/ 1,2,3 og 5,  

                      Driftsavkjørsel nordover  for  57/3 57/5 og 57/7,9 

o P1610 VS Driftsavkjørsel for gnr/bnr 49/5 og 57/5 

o P1850 HS  Driftslomme for gnr/bnr 54/3 utkjøring ved P2100 

o P2530 VS Driftsavkjørsel for gnr/bnr 54/3 

o P2600  HS Avkjørsel til eiendommene gnr/bnr 54/3 og 54/9 

                       Driftsavkjørsel for 54/1  

                       samt adkomst til vegen som herfra går til fjells.  

o P3060 HS Adkomst til eiendommene gnr/bnr 54/1, 54/ 3 og 54/10 Denne 

                      benyttes og som driftsadkomst til gnr/bnr 54/2. Gang og sykkelveg  

                       sørfra vil også benytte denne som start på GS-vegen videre nordover. 

o P3350 VS Driftsadkomst for Gnr/bnr 54/2 

o P3730 HS Adkomst til eiendommene gnr/bnr 54/4 og 54/12.  

                        Driftsadkomst for gnr/bnr 54/1 og 54/3 

o P3850 VS Adkomst til gnr/bnr 54/4 

                        Driftsavkjørsel for gnr/bnr 54/3 

o P4200 HS Kryss for kommunal veg til Brottveit forskjøvet 80 m sørover 

o P4320 VS Kryss for fylkesveg 331 samt kommunal veg til Bø og Berg, 

                        Denne opprettholdes som dagens situasjon 

o P4730 HS Kryss for kommunal veg ved Harstad. Opprettholdes som dagens    

                       situasjon, men GS sørfra kobles inn på kommunal veg her. 
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6.6 Konstruksjoner 

Det er kun foreslått en konstruksjon på strekningen. Det er ved P4310 , der det reguleres 

inn en undergang for planskilt GS-krysning ved kryss mot Bø og Berg. Bredde 3.5m og 

høyde 4m. 

I tillegg planlegges det bekkerør flere steder, samt et rør med fri høyde ca 2,5 m ved 

Kveste, for å kunne krysse med sau og mindre motordrevne kjøretøyer. Undergangen på 

Kveste skal være en felles undergang for eiendommene Gnr/Bnr 54/1 og 54/3 

  

6.7 Kollektivtiltak. 

Det er i dag skiltet busstopp på Sandnes, Kveste og sørgående  

på Harstadberg. Det er kun Harstadberg som har etablert busstopp  

med lomme og busskur. 

Reguleringsplanen foreslår å etablere universell-utformet busstopp ved de nye avkjørslene 

på Sandnes nord og ved Kveste. På Harstadberg etableres nytt busstopp for nordgående 

passasjerer. 

6.8 Løsning for gående og syklende. 

Fra avkjørselen til Gnr/bnr 57/3 og frem til avkjørselen til gnr/bnr 57/2 sør 

på Sandnes er det foreslått utvidet skulder  for å gjøre det tryggere å gå  

mellom bebyggelse sør og nord på Sandnes.  

 

Reguleringsplanen foreslår gang og sykkelveg fra nytt kryss på Kveste,  

 via eksisterende trase for rv.9 frem til Kvesteli. Herfra parallellføres gang- og sykkelvegen 

frem til eksisterende kryss ved Harstad. Ved Harstadberg er det foreslått en undergang for 

planfri kryssing fra den parallelførte GS-vegen og over til veg mot Bø/Berg. 

 

  

 

Figur 9: Krysningspunkt for ny gang- og sykkelveg ved Harstadberg 
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6.9 Rasfare 

 

Utfordringen i forhold til geologi 

er fare for steinsprang og ras fra 

fjellet.  

 

Aktsomhetskartene fra NVE viser 

at det er utløpsområde både for 

steinskred og snøskred i 

planområdet.  

 

Det er registrert snøras helt sør i 

parsellen, men dette er blitt fanga 

opp av dagens rasmur og voll. 

 

Det er og registrert mindre 

snøskred sør for dyrka marka på 

Mo, men her er ny veg foreslått 

lenger ut fra rasområdet. 

Som en del av planarbeidet har 

det vært utført befaring og 

vurderinger av geolog.  

Rapporten deres er tilgjengelig 

som eget dokument. 

 

Det er i rapporten henvist til 

spesielt tre områder der det er 

behov for tiltak:  

 

P0100-P0625: 

Kan forekomme skred som kan nå vegbanen på planlagt veg. Det anbefales skredvoll fra  

eksisterende voll i sør og frem til ca P0625. Vollene bør ha en høyde på ca 1.5-2m.  

Reguleringsplanen foreslås å forlenge den rasvollen som er bygd frem til P0625. 

 

P2000-2050 og P2200 

Fare for utglidning av deler av overhengende fjell, og mulig problem med iskjøving.  

Tiltak detaljeres i byggeplanen, men planen regulerer inn et fareområde der det tillates 

tiltak mellom P1950 og P2080. 

 

P4000-P4100 

Det skal her sprenges ut en høy skjæring. Behov for sikring må vurderes spesielt i en egen 

rapport. 

  

    

Figur 10: Aktsomhetsområde Steinsprang (tv.)  

 og snøskred (th.)     ( kilde www.skredatlas.nve.no) 
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6.10 Videre bruk av eksisterende veg. 

På parsellen blir strekninger av dagens rv.9 liggende igjen. Det legges opp til følgende bruk 

de gamle vegsløyfene av rv.9: 

 

A:  Mellom avkjørsel til gnr/bnr 57/3 og gnr/bnr 57/2 på vestsida av ny rv.9 tilbakeføres 

vegarealet til dyrka mark, slik at jordet her blir sammenhengende. 

B. Det vil etter at rv.9 legges om,  være behov for å opprettholde deler av eksisterende rv.9 

på denne strekningen som driftsveg til dyrka mark på begge sider.  Arealet blir ikke 

regulert, men det settes som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at vegen skal 

tilbakeføres til dyrka mark / driftsveg ihht. grunneiernes ønsker. 

C.  Gjennom bebyggelsen nord på Sandnes og frem til ny avkjørsel vil eksisterende veg bli 

liggende som i dag, men Statens vegvesen vil ikke fortsette med drift og vedlikehold på 

strekning. SVV vil sørge for at det blir utarbeidet avtale mellom brukerne av vegen for  

videre drift og vedlikehold. 

D: Fra avkjørselen til Sandnes fra nord vil det være igjen deler av eksisterende rv.9. Denne 

vil bli liggende som driftsveg så langt det er bredde nok slik at gnr/bnr 57/5 og 57/7,9 kan 

benytte den som adkomst til sine teiger. Det forutsettes at asfalten og siderekkverk fjernes. 

Statens vegvesen vil fremdeles eie vegarealet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: Mellom Sandnes og Kveste legges det opp til en parsell der det er mulig å kjøre inn på 

gamlevegen fra sør og kjøre ut videre nordover som adkomst til eiendommene på innsiden. 

Dette gjelder gnr/ bnr 54/1 og 54/3. Også her forutsettes det at siderekkverk og asfalt 

fjernes. Statens vegvesen vil fremdeles eie arealene. 

F: Ved Slettemo blir rv.9 liggende igjen som avkjørsel til gnr/bnr 54/9 samt som adkomst 

og snuplass for tømmerbil og adkomst til vegen som går mot heia herfra. 

G:  Langs dyrka marka til gnr/bnr 54/1 tilbakeføres dagens rv.9 til dyrka mark. Arealene 

overføres grunneier. 

 

Figur 11: Bruk av eksisterende rv.9  Sandnes 
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H:  Der ny adkomst på Kveste treffer dagens rv.9 og nordover vil rv.9 bli liggende igjen som 

adkomstveg til gnr/bnr 54/3 og videre som Gang og sykkelveg til den igjen treffer ny rv.9 

ved avkjørselen til gnr/bnr 54/2. Siden dette blir en del av gang og sykkelvegnettet, vil den 

bli driftet og vedlikeholdt av Statens vegvesen. Når rv-9-trafikken er lagt om på ny trase, vil 

vegen bli redusert i bredden til GS-standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 Støy  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen ( T-1442) er lagt til grunn ved 

planleggingen, og det er foretatt støyberegninger for hele strekningen, både for dagens 

situasjon ( 2013) og for planlagt situasjon fremskrevet til forventa trafikkmengde i år 2033. 

Beregningene tar høyde for ulik trafikkmengde sommer og vinter pga. den vinterstengte 

Brokke-Suleskardvegen, samt større trafikkandel i helger og ferier. 

Det er beregnet støyverdier ved fasaden for 15 boliger/fritidsboliger i planområdet.  7 av 

disse viser betydelig reduksjon av støyen i forhold til dagens situasjon. 

De boligene/fritidsboligene der beregningene viser over 55 dBA ved fasaden, vil bli det i 

samråd med grunneier vurderes  tiltak som skal sikre at alle boenhetene har en privat 

uteplass som har støynivå L
DEN 

< 55dB i 1.5 meters
 
beregningshøyde over gulv på uteplass. I 

tillegg skal alle oppholds- og soverom ha innendørs støynivå L 
p,A,24h

 < 30 dB og L 
p,AF,max

 < 

45 dB.  ( Forklaring av de ulike begrepene finnes i støyrapporten ) 

For parsellen er det boligene i tabell 1 som må undersøkes nærmere om det er behov for 

tiltak.  

Gnr/Bnr Hjemmelshaver Lden LekvA 

54/4 Bjørn Kjelleberg 

(Med 90 cm betongrekkverk langs veg) 

61 

(58) 

56 

(53) 

54/9 Arne Tronsen 

Anna Stella Karlsdottir 

61 56 

54/10 Tjodgeir Tveiten 58 53 

57/2 sør Jon B. Sandnes 61 56 

57/3 Torhild Sandnes 60 55 

57/5 Sten Arild Hvidsten 

Heidi Hvidsten 

59 54 

 Tabell 1: Boliger som må undersøkes nærmere i forhold til støytiltak 

 

Figur 12: bruk av eksisterende rv.9 Kveste 
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6.12 Beskrivelse av planforslaget. 

 

Sandnes: 

Planen starter fra sør i profil P0000 der dagens rv.9 med gul midtstripe opphører.  

Ny veg følger i dagens trase frem til P0440,  med breddeutvidelse vekselsvis på høyre og 

venstre side, for å rette opp kurvaturen. 

Ca. 60 m sør for dagens avkjørsel til gnr/bnr 57, 3 og 10 forlater den eksisterende rv.9, og 

går over dyrka marka på høyre side av dagens rv.9 videre før den kurver mot venstre og 

krysser dagens rv 9. ved avkjørselen til boligen på gnr /bnr  57/2. 

Ny veg krysser her dyrka marka og føres frem mot brinken ned mot Flåren når den passerer 

Gnr /Bnr 57/5. 

 

Ny veg ligger videre langs Flåren. Ved P1250 etableres ny avkjørsel for all trafikk som skal 

til nordre del av Sandnes. I forbindelse med krysset etableres busstopp for nordgående og 

sørgående passasjerer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandnes-Kveste: 

Videre nordover ligger ny veg mellom elva og eksisterende veg. Det har vært et mål å ikke 

grave inn i det bratte terrenget på østsida. Dette fører til at enkelte deler av eksisterende 

rv.9 vil ligge igjen. Disse kan da benyttes som driftsadkomst til terrenget på innsida.  

 

På to partier vil det bli behov for å fylle noe ut i elva, for å unngå å grave inn i fjellsida. Det 

gjelder på parsellene P1700-P1800 og P1870-P2050. 

Langs dyrka marka ved Slettemo ligger vegen i dagens trase, men med økt bredde på 

vegen er det behov for noe bruk av dyrka areal. 

 

Figur 13: Oversiktskart ny rv.9 Sandnes 
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Kveste: 

Planen opprettholder avkjørselen til gnr/Bnr 54/9, og kombinerer denne med 

driftsavkjørsel. Herfra svinger ny rv.9 trase bort fra dagens og ned mot Flåren. Ved P3050 i 

grensa mellom gnr/bnr 54/1 og 54/3 planlegges en ny avkjørsel til Kveste. I forbindelse med 

avkjørselen er det foreslått en undergang, slik at dyr  og mindre landbruksmaskiner kan 

krysse under  vegen for å komme ned til elva. Det er planlagt nordgående og sørgående 

busstopp i forbindelse med avkjørselen.  

 

  

 

Figur 14: Oversiktskart ny rv.9 Sandnes-Kveste 

 

Figur 15: Oversiktskart ny rv.9 Kveste 



                          Planbeskrivelse  

  23 

Forslag til reguleringsplan for rv9 Sandnes-Harstadberg 

  

 

Kveste-Harstadberg 

Videre nordover ligger vegen mellom den dyrka marka og elva i en kurve som stiger ca 4.9 

% frem til den treffer dagens rv 9 ved avkjørselen til gnr/bnr 54/2 ved P3730 . Herfra følger 

rv.9 i hovedsak dagens veg frem til Harstadberg,  der rv.9 utbedringa i denne planen 

avsluttes og hvor gul stripe starter i dag. 

Ved  P4050 må  vegen sprenges inn i fjellskjæringa på HS , for å unngå stor fylling ned mot 

elva på motsatt side.  

Fra P3730 er det og parallelført gang- og sykkelveg frem til krysset ved Harstad. 

 

 

GS-veg Harstadberg-Harstad 

Fra Kveste og frem til Kvesteli følger gang og sykkelvegen eksisterende rv 9, mens den 

videre frem til kryss ved Harstad legges parallelt med ny rv.9. 

 

Ved Harstadberg planlegges det undergang mot Bø/Berg. I forbindelse med undergangen 

legges det opp til buss-stopp på begge sider av vegen. 

For å få plass til undergangen er det behov for å flytte krysset mot Brottveit ca. 80m mot 

sør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figur 16: Oversiktskart ny rv.9 Kveste-Harstadberg 
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6.13 Planlagt arealbruk 

 

En reguleringsplan er et detaljert  kart som viser arealdisponeringer med tilhørende 

reguleringsbestemmelser.  ( Føresegner ) 

 

Reguleringsbestemmelsene følger reguleringsplankartet og supplerer de arealformålene og 

hensynssonene som er vist på kartet. 

En vedtatt reguleringsplan er bindene for fremtidig arealbruk i området. Vedtatt 

reguleringsplan er grunnlag for grunnerverv.  

Byggegrense 

Det er ikke lagt inn byggegrense i arealplankartet, men denne vil være ihht. Vegloven §29 

annet ledd, der det ikke er bestemt i reguleringsplanen. 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Områder regulert til følgende arealformål og som er påført eierform offentlig ( vist på 

plankartet med o_) skal erverves, dersom det ikke er offentlig fra før. 

( Formål Kjøreveg (KV), Fortau (FT), gang-/ sykkelveg ( GS), Annen veggrunn – tekniske 

anlegg ( AVT), Kollektivholdeplass ( KH ) 

 

Midlertidig anleggs- og rigg område 

Områdene med skravur for midlertidig anleggs- og riggområde kan i anleggsperioden 

benyttes til virksomhet som er nødvendig i forbindelse med anleggsdriften, for eksempel 

anleggsveger, riggplass, mellomlagring av materialer og masser mm. Arealene skal 

istandsettes og tilbakeføres til underliggende formål etter avslutta anleggsperiode. Dette 

arealet skal ikke erverves, men grunneierne får en kompensasjon for bruken under 

anleggsdriften. 
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7. Konsekvensutredning (KU) 

Det er vedtatt at det i forbindelse med reguleringsplanen skal utarbeides en 

konsekvensutredning for å se på virkningene av planen for miljø og samfunn. 

Det er laget flere temahefter for de ulike temaene som er utredet, og det er i de videre 

kapitlene beskrevet en oppsummering av disse. Vurderingene er basert på endringer fra 

dagens situasjonen ( 0-alternativet ). I de videre kapitlene beskrives de ulike temaene for  

Ikke-prissatte kosekvensene, Det er nærmiljø og friluftsliv, landskapsbilde og 

reiseopplevelse, Kulturmiljø, Naturressurser og til slutt naturmiljø og naturmangfold.  

Disse gis en verdivurdering med skalaen liten, middels eller stor verdi, og en skala for 

konsekvens fra Meget stor, Stor, Middels, Liten og ubetydelig negativ eller positiv. 

Konsekvensutredningen inneholder også en beregning av konsekvenser som kan beregnes 

som kostnader, såkalte  pris-satte konsekvensene.  

 

Til slutt vurderes dette samlet i en samfunnsøkonomisk analyse av prosjektet. 

 

7.1 Nærmiljø- og friluftsliv 

 

I analysen av nærmiljø og friluftsliv vurderes hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske 

forholdene for trivsel, samvær, fysisk aktivitet samt friluftsliv i uteområdene.  

Valle kommune har gode forutsetninger for friluftsliv både sommer og vinter. Kommunens 

arealer er dominert av skog, hei og fjell.  

Dagens Rv.9 Sandnes – Harstadberg følger dalen på østsiden av Otra. Vegen ligger ved 

foten av de bratte fjellsidene med kontakt mot elva. Fra Kveste stiger vegen noe opp mot 

Harstadberg og avstanden til elva blir større. Landskapet er storslått med sine store 

fjellformasjoner, bratte fjellsider og de karakteristiske elveslettene i dalbunnen. Vegen går 

gjennom de to grendene Sandnes og Kveste, der det meste av bebyggelsen og 

landbruksarealene er konsentrert. Fartsgrensen er 80 km/t på hele strekningen. 

På Sandnes er det fastboende både sør og nord i delområdet. Noe av bebyggelsen i nord 

brukes kun til fritidsformål.  Rv.9 går gjennom tunet til bebyggelsen i nord. Dette fører til 

en del støy og nærgående trafikk med høy hastighet. Kontakten mellom gårdene på 

Sandnes er viktig og befolkningen ønsker å kunne bevege seg mellom gårdene på en trygg 

måte.  

På Kveste er det flere klatreruter som bl.a. er svært populære blant nederlendere og 

tyskere. Klatrerutene på Kveste er en av de aktivitetene som er nevnt i kommunedelplanen 

for Valle kommune spesielt, og som sees på som et satsingsområde for turisme i fremtiden.  

Tiltaket vil bidra til at dagens smale landevei fjernes og erstattes av en bredere vei med 

stivere kurvatur og generelt mindre nærføring til den lokale bebyggelsen. For 

lokalbefolkningen vil vegen legges lenger unna bebyggelsen nord på Sandnes og på 
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Kveste. Dette vil være positivt for nærmiljøet og innbyggerne der. Forbindelsen mellom 

bebyggelsen sør på Sandnes og nord på Sandnes vil bli omtrent den samme som i dag i og 

med at det tilrettelegges med en bredere skulder langs den nye vegen for gående og 

syklende. På Kveste vil de få et betydelig bedre tilbud enn de har i dag med gode busstopp 

på begge sider av vegen, samt ny gang sykkelveg frem til Harstad.  

Forutsetningene for friluftsliv vil ikke endres når det gjelder bruk av heiområdene. 

Tilgangen til elva vil bli noe dårligere for bebyggelsen nord på Sandnes, fordi den nye veien 

blir liggende som en barriere. For lokalbefolkningen på Kveste vil det bli tilrettelagt med en 

undergang under veien, som gjør det enkelt og trygt å gå ned til elva uten å måtte krysse 

vegen. Dette blir en forbedring i forhold til dagens situasjon.  

Samlet konsekvensvurdering for nærmiljø og friluftsliv er satt til liten positiv 

konsekvens.  

7.2 Landskapsbilde og reiseopplevelse 

 

«Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 

endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset 

landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen - 

reiseopplevelsen.»  

Eksisterende Rv.9 ligger stort sett nær bunnen av daldraget i Setesdal. De bratte fjellsidene 

og flate elveslettene med Otra i bunnen av dalen, er svært karakteristiske for området. Man 

finner et landskapsbilde med positiv verdi og som gir området en flott reiseopplevelse. Det 

er en fin variasjon mellom de smale landskapsrommene der veien ligger tett inntil bratte 

fjellsider med nærføring til Otra, og de åpne landskapsrommene med store, flate elvesletter 

preget av landbruksmark og gammelt kulturlandskap. Ved omleggingen av eksisterende 

veg, er det opplevelsen av å kjøre gjennom gårdstunene på Sandnes og svært nær 

bebyggelsen på Kveste, som faller bort. Disse områdene bidrar med spennende variasjon i 

reiseopplevelsen og gir anledning til å oppleve varierende landskapsbilder både med tanke 

på nærhet til bygningsarkitektur og eldre kulturminner, som f.eks steinhagene på Kveste.  

Ny veg blir omtrent 4,3 km lang. Den planlagte vegstrekningen vil bli bredere og få en 

stivere kurvatur enn eksisterende Rv 9 har. Kurvaturen og utstrekningen gjør den noe mer 

dominerende i landskapet. Fra Kveste til Harstadberg blir det i tillegg anlagt gang- og 

sykkelveg, som gjør at vegprofilet vil utvides ytterligere. Ny veg vil fortsatt bidra til en god 

reiseopplevelse, men nærheten til bebyggelsen og enkelte kulturminner vil som sagt 

endres. I tillegg vil det bli svært høye skjæringer på deler av strekningen, som vil virke 

negativt både på reiseopplevelsen og landskapsbildet. Landskapsbildet forringes videre der 

vegen legges på fylling ut i Otra. 
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Figur 17: Bebyggelsen nord på Sandnes, Foto SVV v/ Klara Malende Vangsnes 

 

 

For hele tiltaket sett under ett, vil de største konsekvensene for landskapsbilde være 

resultat av utvidet vegbredde og stivere kurvatur. Skalaen på vegen endres, men den vil 

fortsatt være underordnet det store landskapet. Ved Sandnes vil veien ligge godt forankret 

i landskapet med minimale fyllinger/skjæringer. Fra Kveste til Harstadberg blir det til dels 

svært høye skjæringer på østsiden av vegen.  

 

 

 

 

 

 

Figur 18 Hallandsfoss og Harstadberg sett mot sør. Foto SVV/Ole Nesse 
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Samlet konsekvensvurdering for landskapsbilde og reiseopplevelsen er satt til liten 

negativ konsekvens.  

 

For å redusere de negative konsekvensene for landskapsbildet og reiseopplevelse mest 

mulig er følgende mål satt for det videre arbeidet: 

 Utarbeide rigg- og marksikringsplan for å bevisstgjøre entreprenør på viktige 

enkelttrær og kantsoner, der inngrep ikke skal skje. 

 I forkant av anleggsfasen bør entreprenør få innføring i hvordan naturlig 

revegetering skal foregå. Rask revegetering og planting etter endt anleggsfase, slik 

at veianlegget ser mest mulig «ferdig» etablert ut ved åpning.  

 Prinsipper for etablering av ny kantsone langs Otra bør gjennomgås med 

entreprenør. Det bør legges opp til tilbakeføring til en mest mulig naturlig utseende 

kantsone. 

 I byggeplanfase og anleggsfase skal det benyttes grøntfaglig og landskapsfaglig 

kompetanse for å sikre at hensynet til estetikk blir fulgt opp og ivaretatt. 

 

7.3 Kulturmiljø 

 

Valle kommune er rik på faste kulturminne, både arkeologiske kulturminne og bygninger. 

Her er gravhauger fra jernalder og gårdsbebyggelse fra middelalderen og fram til vår tid. 

 

Aust-Agder fylkeskommune gjennomførte i 2013 kulturminneregistreringer etter 

Kulturminnelovens § 9 i planområdet. De har flate-avdekt i og langs traseen, og funnet 

flere spor etter tidligere bosetninger, trolig fra bronsealder/jernalder.  

I tillegg til disse bosetningsspora, som er automatisk fredet, er det registrert flere 

kulturminner fra nyere tid, som er verdsett og der tiltaket sin virkning på disse er vurdert.   

Dei største verdiene er knytta til gardstuna. På alle tre gårdene, Sandnes, Kveste og Harstad 

er det mange svært gamle og kulturhistorisk verdifulle bygninger, i tillegg til steinhagene, 

som er sjeldne. I tillegg er det bare igjen en gravhaug, noe som gir miljøet tidsdybde.  

Ingen av de kulturmiljøa blir direkte berørt, tvert imot så vil ny veg gå lenger unna tuna på 

både Sandnes og Kveste enn den gjør i dag, og en får derfor en positiv konsekvens. Flere av 

de automatisk freda bosetningsspora ligger i traseen for den nye vegen, og disse vil derfor 

gå tapt.  Det vil bli søkt Riksantikvaren om å frigi de automatisk freda kulturminnene som 

kommer i konflikt med planen.  

Arkeologiske undersøkelser 2013 

Det vises til egen rapport både fra fagtema kulturmiljø og fra de arkeologiske 

undersøkelsene som Aust-Agder fylkeskommune utførte. 
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Kartene under viser hvor det er prøvdegravd ( i gult ),  nye automatisk freda områder i lys 

brun, og nyere tids kulturminner i lilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Arkeologiske undersøkelser Sandnes 

( Brun: Automatisk freda kulturminner, Lilla: Nyere tids kulturminner, Gul: Arkeologiske undersøkelser 2013 ) 

 

 

Figur 21: Arkeologiske undersøkelser Harstad  

( Brun: Automatisk freda kulturminner, Lilla: Nyere tids kulturminner,  Gul: Arkeologiske undersøkelser 2013 ) 

 

 

Figur 20: Arkeologiske undersøkelser Kveste 

( Brun: Automatisk freda kulturminner, Lilla: Nyere tids kulturminner,Gul: Arkeologiske undersøkelser 2013 ) 
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7.4 Naturmiljø og naturmangfold 

 

Det er registrert to spesielt viktige naturområder langs strekningen, se kart i figur 21.  

(i) Naturbeitemark ved Kveste, navngitt «Kveste NV», som inneholder tre vokseplasser 

for rødlistearten solblom (VU- sårbar). Middels-stor verdi. 

(ii) Våtmarksområdet i Flåren ved Kveste, et viltområde av verdi C (liten-middels verdi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet sett vurderes totalkonsekvensen av hele tiltaket for tema naturmiljø som 

middels negativ.  

Det viktigste enkeltbidraget til denne vurderingen er negativ påvirkning på 

våtmarksområdet ved Kveste – både gjennom arealbeslag og støy/forstyrrelse i 

restområdet. For øvrig medfører inngrepet arealtap av «hverdagsnatur» inkludert utfylling 

ved bekker (Sandnes), tap av én vokseplass for solblom og fylling i kantsonen mot Otra. 

Den viktige solblomforekomsten på Kveste unngår direkte inngrep. 

Vurdering av kunnskapsgrunnlag, føre var hensyn og samla belastning 

Kunnskap om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på eksisterende kunnskap og 

supplerende feltarbeid gjennomført av BioFokus 10.06-11.06.2013. Kunnskapen om 

 

Vokseplass for 

solblom 

 

Figur 22:. De to verdifulle lokalitetene for tema naturmiljø. 1=hagemarksområde med solblom 

(middels-stor verdi), 2=viltområde i Otra (middels verdi). 
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naturmangfold vurderes som tilstrekkelig og godt egnet for vurdering av prosjektets 

påvirkninger. Kunnskapen om tiltakets påvirkninger (jf. NML § 8) vil alltid være belagt med 

antakelser og dermed noen usikkerhet. Vi er på reguleringsplannivå og detaljeringsgraden 

er høy, jf. veigeometri og reguleringsplankart. Dermed vurderer vi omfangsvurderingene 

som ganske treffsikre. Statens vegvesen mener at verdier og påvirkning er godt belyst og at 

det ikke bør være grunnlag for å utsette planbehandling eller sette særskilte vilkår på 

bakgrunn av føre-var hensyn (jf NML § 9).  

Tiltaket medfører inngrep i et lokalt viktig våtmarksområde langs Otra. Det er flere 

lignende våtmarksmiljøer langs Otra, også miljøer med høyere verdi. I sum mener vi at 

samlet belastning av våtmark ikke skal tillegges vekt. Setesdal er et kjerneområde i Norge 

for Solblom, og arten er registrert på en rekke lokaliteter i Setesdal, også store og sterke 

forekomster. Tiltaket vurderes ikke å gjøre det vanskelig å nå forvaltningsmålet for arten og 

naturtypen den lever i (jf. NML §§4-5), verken i regionene eller nasjonalt. Tiltaket legger 

ikke til rette for endret arealbruk som kan påføre naturmangfoldet tilleggsbelastninger. I 

sum bør samlet belastning (jf. NML §10) ikke tillegges vekt.  

Avbøtende tiltak, miljømål og videre arbeid 

NML § 11 (kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaveren) og NML § 12 (miljø-

forsvarlige teknikker og driftsmetode) peker på miljøoppfølgingen av prosjektet. Det vil 

utarbeides Ytre miljø-plan (YM-plan) for prosjektet. YM-planen legger forutsetningene for 

prosjektering og miljøtiltak som skal inngå i entreprisen. Følgende miljømål er viktige å 

følge opp i YM-plan.  

(i) Minimum arealtap av arealer med særlig verdi for naturmangfold under 

anleggsperioden. 

(ii) Rigg/marksikringsplan som sikrer at masser med biologisk verdi (i første rekke 

frø/røtter av solblom) behandles slik at verdiene i størst mulig grad ivaretas.  

(iii) Forhindre spredning av fremmede skadelige arter. 

Alternativsvurdering, jf. NML §12 

Traséen som reguleres er resultat av alternativsiling i planprogramfasen og optimalisering i 

det videre arbeidet med veggeometrien. For naturmangfold vil den valgte løsningen ved 

Sandnes være bedre enn den «ytre linjen» (1c fra planprogramfasen), men berører 

strandsonen mer enn alternativer som følger dagens vei. På Kveste ville en indre løsning (3a 

fra planprogramfasen) medført mindre inngrep i våtmarksområdet. Det valgte alternativet 

er justert noe for å redusere inngrep i strandsonen. Den valgte traséen medfører allikevel 

større negative konsekvenser enn den indre traséen ville gjort.  

Forbi solblomlokaliteten er det gjort en justering av linjeføringa for å minimalisere 

inngrepet. Dette har medført at tre av fire delforekomster av solblom unngår arealbeslag, 

og forhindrer en mer negativ konsekvensgrad for naturmiljø.  

7.5 Naturressurser  

Landbruk er den viktigste kategorien av temaet. Skogressurser finnes i alle skogliene. Det er 

stor andel høy bonitet, men til dels svært vanskelige driftsforhold. Dyrka mark finnes der 
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mektigheten av løsmasser er høyest. På flate arealer på Sandnes, Slettemo og Kveste er det 

konsentrasjoner av fulldyrka mark. På Sandnes ligger planområdets største 

sammenhengende areal med dyrka mark, totalt ca. 125 daa. I utkantene finnes mer 

overflatedyrka mark og beiter.  

Traséen medfører tap av fulldyrka mark flere steder. Både på Sandnes og Kveste forutsettes 

det at dagens vei rives på kortere strekninger, og at dette benyttes til regenerering av dyrka 

mark. Totalt tap av fulldyrka mark blir i størrelsesorden 17-18 daa. I tillegg går det tapt et 

noe mindre areal overflatedyrka mark, gjødsla beite og noe produktiv skog. Ytterligere en 

god del areal dyrka mark påvirkes i anleggsfasen og i flere år etterpå. 

 

Det er tapet av dyrka mark som dominerer den totale vurderingen av tiltakets påvirkning. 

Målt mot de totale ressursene av fulldyrka mark i berørte driftsenheter/grender vurderes 

tapet å redusere, men ikke vesentlig redusere eller ødelegge produksjonsgrunnlaget. For de 

tyngst berørte grendene ligger konsekvensvurderingen på liten-middels negativ og middels 

negativ konsekvens. For mellomliggende skogområder er konsekvensen langt mindre. 

Samlet sett vurderes totalkonsekvensen av hele tiltaket for tema naturressurser som liten-

middels negativ. Figurene under synliggjør tapet av viktige jordbruksområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 23: Mulig endring i dyrka areal på Sandnes (Grønt=pluss Rødt= minus) 
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Følgende mål er satt for den videre oppfølgingen av temaet: 

(i) Det er et generelt mål at tap av landbruksareal i produksjon skal minimaliseres.  

 

(ii) Det er et mål at planen medfører minst mulig varig driftsulempe, bl.a. kan makeskifte 

vurderes.  

(iii) Areal som berøres gjennom anlegget og areal som skal regenereres til senere 

landbruksdrift skal oppnå god kvalitet så fort som mulig.  

 

  

 

Figur 24: Mulig endring i dyrka areal på Kveste (Grønt=pluss Rødt= minus) 

 



                          Planbeskrivelse  

  34 

Forslag til reguleringsplan for rv9 Sandnes-Harstadberg 

  

 

7.6 Prissatte konsekvenser 

Som del av konsekvensutredningen er det beregnet prissatte konsekvenser for planen. 

Det vil si at det beregnes en nytteverdi av investeringen. 

Det benyttes dataprogrammet EFFEKT for å beregne dette på grunnlag av fartsgrense, 

distanse, ulykkesfrekvens, og antatt investeringskostnad. 

Investeringskostnaden er beregnet på et tidlig nivå i forbindelse med planprogrammet. Det 

ligger derfor noe usikkerhet i tallet. 

Fartsgrensen er 80km/t både på eksisterende veg og på ny veg. Selv om fartsnivået trolig 

blir høyere på ny veg vil det ikke gi noen virkning i EFFEKT-beregningen. 

Det samme er de distanseavhengige parameterne, siden den nye vegen ikke vil bli kortere 

enn eksisterende veg. Tabellen under viser temaene som inngår i denne og hva resultatet 

av beregningen ble. 

Tabell 2: Pris-satte konsekvenser 

Basert på investeringen 99 mill. kroner tilsvarer dette netto nytte pr. budsjettkrone på -0,61 

  

Tema Deltema Kostnader 

Trafikant- og 

transportbrukernytte 

Tidsbruk, distanseavhengige 

kjørekostnader, helsevirkninger 

49.4  mill. 

Operatørnytte Operatørselskapenes kostnader  

( kollektiv, bompenger, ferjer eller 

parkerings selskaper) 

0.0 mill. 

Budsjettvirkning Investering, drift og vedlikehold, 

tilskudd til  

-99.0 mill. 

Trafikkulykker Personskadeulykker og 

materiellskadeulykker 

 9.5 mill. 

Støy og luftforurensning Støyplage innendørs, Lokal, regional 

og global luftforurensning 

-0.9 mill. 

Restverdi Fremtidig nytte av prosjektet etter 

beregningsperioden 

0.0 mill. 

Skattekostnad Effektivitetstap knyttet til 

skattefinansiering, 20% av offentlige 

utgifter 

-19.8 mill. 

SUM  - 60,8 mill. 
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7.7 Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Tabell 3 under viser en sammenstilling av prissatte og ikke prissatte konsekvenser. Alle de 

ikke-prissatte konsekvensene viser en negativ kosekvens. Sammen med de prissatte 

konsekvensene gir prosjektet en samfunnsøkonomisk negativ lønnsomhet. 

 

 

Tema Konsekvens 

Ikke-Prissatte konsekvenser  

 Nærmiljø og friluftsliv  Liten positiv 

 Landskapsmiljø og reiseopplevelse Liten negativ 

 Kulturmiljø Liten-middels negativ 

 Naturressurser Liten-middels negativ 

 Naturmiljø og naturmangfold Middels negativ 

Pris-satte konsekvenser  

 Netto nytte -60,8   mill kr 

 Netto nytte pr budsjettkrone -0,61 

 Tabell 3:  Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 
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8. Videre planarbeid 

Etter at reguleringsplanen er vedtatt i kommunen er det behov for ytterligere detaljering 

gjennom byggeplanlegging og grunnerverv. Nedenfor er det kort beskrevet videre 

planarbeid.  

8.1 Finansiering 

I forslag til handlingsprogram for 2014-2017  er det satt opp  finansiering av  rv.9 i 

Setesdal ihht. tabell 4 under.  

Av gjenstående  parseller av rv.9 gjennom Setesdal er Sandnes-Harstadberg satt som første 

prioritet. 

 

Finansiering av rv.9 i 

Forslag til handlingsprogram 

Statlig Annen SUM 

2014 0 0 0 

2015 0 10 10 

2016 50 15 65 

2017 80 15 95 

2014-2017 130 40 170 

2018-2023 480 60 540 

SUM 610 100 710 

Tabell 4: Finansiering av rv.9 i forslag til Handlingsprogram 

8.2 Framdrift – planlagt vedtak og byggestart 

Ved å legge til grunn finansiering slik forslag til handlingsprogrammet viser, legges det opp 

til framdriftsplan ihht. tabell 5 under. 

Aktivitet Tidsplan 

Reguleringsplan vedtas av Valle kommune 2014 

Arkeologiske utgravinger 2014 

Prosjektering  2015-2016 

Grunnerverv 2015-2016 

Byggestart 2016 

Vegen ferdig bygd 2017 

Tabell 5: Tidsplan basert på forslag til handlingsprogram 2014-2017 
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8.3 Grunnerverv 

For å gjennomføre planen kreves det at Statens vegvesen kjøper den grunnen der 

veganlegget skal bygges.  

Hjemmelsgrunnlaget for grunnerverv er en vedtatt reguleringsplan.  

Statens vegvesens grunnerverver foretar befaring på hver eiendom sammen med grunneier 

for å kartlegge forholdene.  Grunnervervet søkes løst ved minnelig overenskomst med 

forhandlinger, eventuelt med skjønn dersom dette ikke fører frem. 

Reguleringsplankartet viser de arealene der vi ønsker å erverve grunn. 

Areal som er regulert til vegformål ( veg og annen veggrunn ) erverves og vises med grå 

farge på reguleringsplankartet.  

Områder regulert til anlegg og riggområder, benyttes under anleggsperioden og 

tilbakeføres til underliggende formål etter at anleggsperioden er over.  

Den midlertidige bruken utløser en kompensasjon. 

 

 

 

 

 

 

Eiendomsoversikt: 

Tabell 6 under viser de eiendommene der det er behov for å utføre grunnerverv for å 

gjennomføre planen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25: Arealformål som kan/skal erverves ( Deler av arealet til disse formålene er idag eid av Statens 

vegvesen og erverves derfor ikke ) 

 

Gnr Bnr Hjemmelshaver pr 01.12.2013 Hjemmelshavers  adresse 

49 2 Torleif B. Harstad Harstad 4747 VALLE 

49 5 Daniel B. Harstad Harstad 4747 VALLE 

54 1 Jostein Rysstad 

Caroline Rysstad 

Kveste 

   

4747 VALLE 

 

54 2 Geir Åmlid Kveste 4747 VALLE 

54 3 Kjell Ove Tveiten Kveste 4747 VALLE 

54 4 Bjørn Kjelleberg Kveste 4747 VALLE 

57 1 Ketil Bjørkås 

Olóf Bjørkås Hreidarsdottir  

Ronden 7 

 

4886 GRIMSTAD 

57 2,6 Jon B. Sandnes Sandnes 4747 VALLE 

57 3 Torhild Sandnes 

Tom Ståle Sandnes 

Sandnes 

 

4747 VALLE 

57 4 Torbjørg Hoslemo Høivold brygge 12 4631 KRISTIANSAND S 

57 5 Sten Arild Hvidsten 

Heidi Hvidsten 

Evjemoen 4735 EVJE 

57 7,9 Dreng Ånundson Viki Viki 4747 VALLE 

Tabell 6  Eiendommer der det er behov for grunnerverv 
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8.4 Miljøoppfølging 

Miljøoppfølging  (YM-plan) i Statens vegvesens prosjekter  defineres av håndbok 151 

Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter. Miljøoppfølging berører flere av 

temaene som nevnes i konsekvensutredningene. Det skal utarbeides en plan for å sikre at 

føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte i den videre 

detaljering, prosjektering og gjennomføringsfasen, jfr. reguleringsbestemmelsene.  

 

8.5 Tekniske planer 

Når reguleringsplanen er vedtatt, skal det utarbeides teknisk plan ( byggeplan) med 

konkurransegrunnlag for tiltaket. 

 

9.  Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) 

I forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres analyse av 

samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jfr. plan- og bygningsloven § 4-3. 

Risiko- og sårbarhetsvurderingen er vist i tabell 7  på neste side.  

Sjekklista er hentet fra internettsida til Fylkesmannen i Aust-Agder.  

I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. 

Merknadene til enkelte felt i tabellen følger under: 

Er området utsatt for snø- eller steinskred ? 

Områder på Sandnes og sør på Kveste ligger innenfor det NVE i sitt skredatlas har definert 

som aktsomhetsområde for utløp av  steinsprang. Geolog har vurdert området mer i detalj, 

og på det mest utsatte stedet sør på Sandnes er det i reguleringsplanen foreslått rasvoll.  

Hele dalføret ligger innenfor området der skredatlaset viser uløpsområde for snøskred.  

Det er ut fra lokalkunnskap ikke vært kjent til områder der snøskred tidligere har nådd 

terrenget der ny veglinje kommer, og det er derfor heller ikke forslått tiltak. 

Der hvor skred er registrert er ny veg lagt lenger ut mot elva 

Er området utsatt for springflo/flom ? 

Otra renner forbi området, og noe utfylling er påregnelig. Vegen er regulert med 280 moh. 

På strekningen ihht. krav fra NVE. 

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? 

Ny veg krysser på flere stedet bekker som ledes fra i rør under vegen. Krysningspunktene 

skal dimensjoneres i byggeplan-fasen, der det tas høyde for ekstrem-nedbør. 

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare(stup)? 

Det vil være behov for å utvide noen av eksisterende skjæringer. Byggeplanfasen vil ta 

stilling til behov for sikring av disse. 
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Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei Merknad 
Naturgitte forhold Er området utsatt for snø-eller steinskred?  Se merknad 

Er det fare for utglidning(er området geoteknisk stabilt)? X  

Er området utsatt for springflo/flom?  Se merknad 

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?   Se merknad 

Er det radon i grunnen?  Ikke undersøkt 

Annet(angi)?   

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på  
nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 
 - hendelser på veg   

 - hendelser på jernbane X  

 - hendelser på sjø/vann X  

 - hendelser i luften(flyaktivitet) X  

Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? X  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende  

virksomheter(industriforetak etc.) utgjøre risiko for området? 
 - utslipp av giftige gasser/væsker X  

 - utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker X  

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle  ulemper for området? 

 - elektrisitet (kraftlinjer) X  

 - teletjenester X  

 - vannforsyning X  

 - renovasjon/spillvann X  

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området? 

 - påvirkes området av magnetisk felt fra linjer  Ingen endring 

 - er det spesiell klatrefare i forbindelse med linjer X  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 
området?  

 - til skole/barnehage X  

 - til nærmiljøanlegg (idrett etc.) X  

 - til forretning etc. X  

 - til busstopp X  

Brannberedskap: 

 - omfatter området spesielt farlige anlegg X  

 - har området utilstrekkelig brannvannsforsyning(mengde og trykk) X  

 - har området bare en mulig atkomstrute for brannbil  Ingen endring 

Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet? 

 - gruver: åpne sjakter, steintipper etc. X  

 - militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. X  

 - industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering X  

 - annet (angi) X  

Omgivelser Er det regulert vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is?  Ingen endring 

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare(stup)?  Se merknad 

Annet (angi)?   

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger: 

 - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål X  

 - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten X  

 - annet (angi)   

Tabell 7: Risiko- og sårbarhetsanalyse 


