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1 Sammendrag 
Statens vegvesen (Svv) har utarbeidet forslag til reguleringsplan for rv.9 Rotemo-Lunden. 
Planforslaget er en kombinasjon av utbedring av eksisterende veg og bygging av ny veg. 
Foreslått veglinje tar utgangspunkt i den veglinja som er foretrukket gjennom vedtatt 
planprogram. Det er gjort noen justeringer for å best mulig tilpasse seg landskaps- og 
kulturverninteressene innenfor og inn i mot planområdet. Planforslaget legges med dette ut 
til offentlig ettersyn/høring. 

2 Innledning 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Valle 
kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for rv.9 Rotemo-Lunden. Planforslaget er 
utarbeidet på bakgrunn av planprogram fastsatt i juni - 2019 av Valle kommune.  
For temaene landskapsbilde og kulturarv er det gjennomført konsekvensutredning.  
 
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet frem til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Valle kommune planbeskrivelse, plankart og 
planbestemmelser til politisk behandling.  
 
Hensikten med planarbeidet er å utbedre rv.9 mellom Rotemo og Lunden med 7,5 meters 
vegbredde og fartsgrense 80 km/t. Dette skal øke trafikksikkerheten og framkommeligheten 
på strekningen og er en del av satsingen i konseptet «gul midtstripe til Hovden».  
 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i 
Setesdølen og Fædrelandsvennen den 15. februar 2019. Varsel om oppstart av 
reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre 
berørte. 
 
Planforslaget består av følgende deler: 

 Plankart, R001, R002, R003, og R004 datert 27.08.2020 
 Reguleringsbestemmelser, datert 27.08.2020 
 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 27.08.20 

I tillegg følger 11 stk. vedlegg planen. 
 
I samsvar med plan- og bygningsloven §4.1 sendes planforslaget på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i tiden 27. aug. til 9. oktober på følgende steder: 

 Valle kommune, Velkomstsenteret 
 Statens vegvesen, Arendal regionvegkontor, Langsæveien 4, 4846 Arendal 
 Internett: 

o www.valle.kommune.no 
o www.vegvesen.no/Riksveg/rv9rotemolunden 
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Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Setesdølen og Fædrelandsvennen. Grunneiere og 
rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på 
høring til offentlige instanser. 
Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet: 

 Rune Retterholt. Planleggingsleder     tlf. 901 99776 
 Sigurd Wiberg. Prosjektleder Statens vegvesen   tlf. 952 42930 
 Torleif Homme. Kontaktperson Valle kommune   tlf. 901 01 955 

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 09.10.2020 sendes skriftlig til: 
Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer 
eller e-post: firmapost@vegvesen.no 
 
Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 
justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 
 
Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. Plan‐ 
og bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stilles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
 
Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget: 
 
Navn Firma 
Sigurd Wiberg Statens vegvesen 
Rune Retterholt Statens vegvesen 
Knut Eivind Kåsi Statens vegvesen 
Saly Ali Statens vegvesen 
Morten Kuvik  Statens vegvesen 
Karl Olof Daniel Jergling  Statens vegvesen 
Arne Heggland Statens vegvesen 
Petter Utklev Statens vegvesen 
Pål Helge Paulsen Statens vegvesen 
Jone Strømsvåg Svv/Agder Fylkeskommune 
Ingvild Møgster Lindaas Svv/Agder Fylkeskommune 

 
Øvrige aktører som har bidratt i planarbeidet er: 
 
Stærk og Co 
Norconsult 
Cowi AS 
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 
 
Planområdet ligger i Valle kommune, 
omtrent 5 km nord for 
kommunesenteret i Valle. Området 
strekker seg fra krysset mot fv. 45 ved 
Rotemo i sør til avkjøringa mot 
Sanden Såre på Lunden i nord.  
 
Det ble meldt oppstart på området 
som er vist i kartet under. Dette er det 
samme arealet som ble behandlet i 
alternativs-silingen som er beskrevet i 
planprogrammet. Plangrensen for 
reguleringsplanen er ytterligere 
snevret inn sammenlignet med 
varslingsgrensen. 

 
Prosjektområdet geografisk plassert 
 

 
Arealet som ble vist ved oppstart av reguleringsplanarbeidet.  
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for Rv.9 Rotemo-Lunden 
Første delstrekningen fra Rotemo til Flateland har tilfredsstillende vegstandard. Her er det 
kun behov for å utføre siktutbedringer. 
 
Fra Flateland – Lunden har eksisterende veg variabel standard og mangler gul midtstripe. 
Prosjektet er en del av satsinga i konseptet gul midtstripe til Hovden, der vegstandarden blir 
hevet til 7,5 meter bred veg. Hovedargumentene for å utbedre vegen er økt trafikksikkerhet 
og bedre framkommelighet.  
 
Strekningen har i dag 60-sone gjennom Flateland og 70-sone gjennom Lunden. Vegen 
ligger til dels tett på bebyggelse, og det er i dag mange direkte-avkjørsler til riksvegen. ÅDT 
(årsdøgntrafikk) er 1250. I utfartshelger er trafikkmengden stor. Trafikken er beregnet til å 
øke med i overkant av 1 % i årene fremover. Det er en stor andel tunge kjøretøyer på vegen 
(12 %). Det har vært 3 ulykker de siste 10 årene.  

3.3 Målsettinger for planforslaget 
Hovedmålet i prosjektet er å planlegge en trygg og effektiv rv.9. Svv har følgende mål med 
planen: 

 Økt trafikksikkerhet 
 God trafikkavvikling 
 Redusert reisetid 
 Redusert ulykkesfrekvens 
 Ingen boliger med støy over grenseverdiene 

 
Det jobbes i tillegg med å oppnå bærekraftige løsninger for miljø og samfunn. 
Planprogrammet nevner følgende fokusområder for planarbeidet: 

 Omsyn til Otra, med strandlinje og tilhøyrande grønt/naturområde 
 Ivareta nærmiljø og grunnlaget for lokalt næringsliv 
 Ha omsyn til utvald kulturlandskap Flateland-Rygnestad 
 Minimalisere tap av dyrka mark 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Det ble i planprogrammet gjort en vurdering av om planen måtte konsekvensutredes jf. KU-
forskriftens §6, vedlegg 1, pkt. 7. Følgende vurderinger ble gjort:  
 
Reguleringsplan for rv. 9 Rotemo - Lunden oppfyller ingen av kriteriene for 
samferdselsanlegg som alltid skal konsekvensutredes, jf KU-forskriftens vedlegg I. Dette 
begrunnes med at reguleringsplan vil ha en enkel standard med maks 2 kjørefelt, flere 
avkjørsler og langt lavere investeringskostnader enn 750 millioner. Formålet med planen er å 
bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på rv. 9.  
 
I planprogramfasen ble det gjort en vurdering av om valgt korridor for rv. 9 Rotemo-Lunden 
vil medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og likevel utløse krav om 
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konsekvensutredning. For de fleste tema er påregnelige virkninger moderate og kan belyses 
tilstrekkelig uten konsekvensutredning. Siden korridoren påvirker det utvalgte 
kulturlandskapet ble det vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning for 
temaene kulturarv og landskapsbilde. For en grundigere dokumentasjon omkring vurdering 
av KU-plikt vises det til planprogram av 12 februar 2019.  

4 Planprosess og medvirkning 

4.1 Planprogram 
Det ble i 2018 arbeidet med et planprogram for strekningen Rv.9 Rotemo – Lunden. 
Hensikten med planprogrammet var å gjøre en vurdering av ulike korridorer basert på en 
forenklet metode av de vurderingene som gjøres i en konsekvensutredning. 5 ulike 
korridorer ble vurdert opp mot hverandre. Temaene som ble vurdert var: 
 
Miljø 
Landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv, naturressurser og støy 
 
Samfunn 
Ras- og skredfare, framkommelighet og trafikksikkerhet 
 
Økonomi 
Grunnerverv og investering 
 

4.2 Medvirkning 
I forbindelse med oppstarten av dette arbeidet ble det gjennomført en befaring med 
etterfølgende folkemøte på kommunehuset i Valle den 21.august 2018. Det var svært godt 
oppmøte på dette møtet og det kom mange innspill både i og i etterkant av møtet.  
 
Planprogrammet var på høring i perioden 12.02.-29.03.2019. Det ble samtidig meldt om 
oppstart av reguleringsplanarbeid for den anbefalte korridoren «grønnblå korridor» I 
høringsperioden ble det holdt et folkemøte/informasjonsmøte for å informere om 
planprogrammet og veien videre (5.mars 2019 i kommunehuset i Valle) 
 
I tabellen under blir den videre planprosessen presentert. Se også kap. 10.1. 
 

 

Melding om oppstart av 
reguleringsplan med 

konsekvensutredning på 
anbefalt korridor

Innspill til planprogrammet 
og  oppstart av 

reguleringsplanarbeidet.

Justering av linje etter 
innspill og arbeid med 
reguleringsplanen

Reguleringsplan ut på 
høring

Vedtak reguleringsplan
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5 Rammer og premisser for planarbeidet 

5.1 Viktige nasjonale premisser: 
 LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL.) 
 LOV 1963-06-21 nr. 26: Lov om veger (vegloven) 
 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 
 Meld. St.33: Nasjonal transportplan 2018-2029 

5.2 Nasjonal Transportplan 
 Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) 
 Handlingsprogram 2018-2023 (2029) 

o Med foreslått bevilgning i 2022 og 2023 

5.3 Regionale forventninger til regional og kommunal planlegging 
 Regionplan Agder 2020 

5.4 Planstatus for området 
 PlanID: 35 Reguleringsplan for Flateland, vedtatt 07.02.1991.  
 PlanID: 201402, Kommunedelplan for Valle 2016-2028, vedtatt 22.06.2016.  

o Kulturlandskap Rygnestad- hensynssone 

5.5 Andre rammer og føringer 
 Fastsatt planprogram  
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6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

6.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger langs Otra og følger stort sett eksisterende rv.9 gjennom de to bygdene 
Flateland i sør og Lunden i nord. Flateland er ei lita bygd med hus tett plassert opp mot rv.9 
på begge sider av vegen. Flateland camping ligger helt sør i planområdet. Avkjøringa til det 
kjente Rygnestadtunet ligger sentralt på Flateland. Et nyere boligfelt ligger mot Otra, mens 
den eldre bebyggelsen på Flateland ligger langs eksisterende rv.9 på begge sider av vegen. 
 
Det som i planbeskrivelsen blir omtalt som Lunden beskriver gårdene som ligger på østsiden 
av rv. 9 i nordre del av planområdet. Disse er Myri, Fodtveit, Lunden og Brokka. Alle gårdene 
ligger med bebyggelsen vendt mot vegen og Otra. Otra ligger vest for rv.9 på hele 
strekningen. 
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6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 
Arealbruken i området er i all hovedsak spredt boligbebyggelse, skog og dyrka mark. I 
tillegg er det noe lett industri, to campingplasser og et grendehus.  

6.3 Trafikkforhold 
Årsdøgntrafikk1 (ÅDT) langs rv. 9 på strekningen Rotemo-Lunden er beregnet til 1250. 
Andelen lange kjøretøy er 11 %. (kilde: www.vegkart.no, 2019).  

6.4 Teknisk infrastruktur 
Området består av eksisterende rv. 9, vekselsvis hageareal, skogsterreng og dyrket mark. 
Det er registrert en del kabler og rør i grunnen på deler av strekningen nær bebyggelsen. 
Valle kommune har dessuten en del anlegg knytta til kommunal vannforsyning.  
 
Høyspent distribusjonsnett på 22 kV følger eksisterende veg. Se utklipp av oversiktskart fra 
NVE i figur under. 
 
Oversiktskart som viser eksisterende høyspent i planområdet, kart frå www.nve.no 

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

 
 
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. 
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6.5 Landskapsbilde 
Nasjonalt referansesystem for landskap beskriver 45 ulike landskapstyper i Norge. 
Prosjektområdet ligger i landskapsregion 12 Dal- og fjellbygder Telemark og Aust-Agder. 
Typisk for området ved Rotemo- Lunden er det tydelige daldraget som strekker seg fra sør 
mot nord. Otra følger dalens retning og er med på å gi landskapet karakter. Det er også en 
rekke sidedaler i området med ulike retninger. Fjellene rundt er en blanding av til dels høye 
og svært bratte fjell med tydelige flåg (åpne, bratte fjellpartier) og mere skogkledde åser. 
Landskapet bærer preg av at det har vært drevet landbruk i lang tid. Både på flatene ned mot 
Otra og i dalsidene, spesielt oppover mot Rygnestadtunet og bak gårdene på Lunden er det 
store, åpne landbruksarealer og beitemark med til dels rikt artsmangfold.  
En mer grundig beskrivelse av landskap finnes i KU-rapport, som er vedlegg til planen 
(vedlegg 1).  
 

         
Foto: Utsikt mot øvre deler av Flateland             Foto: Kulturlandskapet på Lunden 
 

 
Foto: Flateland camping, Otra og Rv.9 sett fra Rotemo 
 
Rv.9 ligger i bunnen av daldraget til dels med nærføring til Otra ved Rotemo og langs siste del av strekningen på 
Lunden. Gjennom Flateland ligger vegen noe lenger vekk fra Otra. Her er den noe eldre bebyggelsen tett på 
riksvegen på begge sider. Eksisterende veg ligger fint i terrenget uten sjenerende inngrep.  
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Foto: Bebyggelsen ligger tett på vegen på Flateland             Foto: Vegen ligger langs gårdene på Lunden 

6.6 Nærmiljø/Friluftsliv 
Det er flere steder på strekningen som er viktige for å kunne drive friluftsliv og ivareta et 
godt nærmiljø. Otra renner langs hele strekningen og gir muligheter for fiske, ulike 
aktiviteter med båt og kano, bading og naturopplevelser. Begge campingplassene, både på 
Flateland og Lunden, er lokalisert nær elva og er med på å gjøre disse plassene mer 
attraktive. Hagefoss er et område med en del kulper og stryk, som brukes som badeplass av 
lokalbefolkningen og gjestene ved campingplassene sommerstid. Badeplassen er ikke skiltet 
fra vegen og plassen benyttes dermed først og fremst av de lokale.  
 

      
Foto: Hagefoss 
 
Fra Flateland camping til Hagefoss går det  en tursti. Stien ligger langs Otra og er mye brukt 
av de som bor på campingplassen og befolkningen på nedre del av Flateland.  
 
Hengebrua på Lunden er viktig for å krysse Otra til fots. På begge sider av Otra er det 
muligheter for å gå lengre turer. Turistforeningen har hytter i området som kan nås enten 
ved å krysse hengebrua eller ved å gå oppover mot Rygnestadtunet og videre inn i 
heiområdene derifra. Stavskarhytta, Bossbu og Bjørnevasshytta kan alle nås fra området. Det 
er likevel ingen løyper som er merket fra området.  
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Foto: Hengebrua på Lunden 
 
Rygnestadtunet er et viktig turmål både for lokalbefolkningen og turister. Tunet ligger et 
godt stykke opp i dalsiden og vil ikke bli berørt av dette prosjektet.  
 

 
Foto: Rygnestadtunet 

6.7 Naturmangfold 
Notatet «Fagnotat naturmangfold», vedlegg 2, gjør detaljert rede for kunnskapsgrunnlag og 
naturverdier i planområdet. Under gjengis den viktigste informasjonen fra notatet:  
 
Nord for krysset mellom rv.9 og fv. 45 er det større fjellskjæringer på innsiden, og fylling 
mot Otra på utsiden. I Flateland kommer det inn lyngdominert furuskog på morenemasser 
samt hager, kantsoner og skrotemark. Etter hvert går veien inn i et flatt kulturlandskap bak 
bebyggelsen på øvre Flateland. Et furuskogsdominert område med svært liten 
løsmassedekning dominerer i partiet mellom Oveinang og Hagefoss. Ved Myri og Lunden 
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omfatter planområdet relativt flate kulturlandskap, samt et gruntvannsområde i 
Fodtveitstjørn. I nord ligger veien tett på Otra, med bratte beitebakker ved Brokka på 
innsiden.  
Det var fra før sparsomt med naturfaglige registreringer i området. Viktige naturtyper var 
ikke kjent, men det var kartlagt et par strekninger med «artsrik veikant» i forbindelse med 
Statens vegvesens driftskontrakter. Det var kjent et par forekomster av rødlistearten 
solblom, for øvrig var artsregistreringer i «artskart» ikke relevante for planarbeidet. Det er 
kartlagt 5 nye naturtypelokaliteter i forbindelse med planarbeidet:  
 

 Fodtveitstjønn (id. 5, se kart) er en (nesten) avsnørt del av Otra. Evja vurderes som en naturtype‐
lokalitet av lokal verdi (C) av typen «Evjer, kroksjøer og meandrerende elveløp». 

 Myri (id. 4, se kart) omfatter tangen, småøyene og kantene mot kulturlandskap og elv ved utløpet av 
Fodtveitstjønn. Dette er en lokalt viktig (C) naturtype av typen «små‐biotoper» i kulturlandskapet. Her 
vokser bl.a. rødlistearten solblom. 

 Lunden (id. 6, se kart) omfatter en forekomst av rødlistearten solblom. Dette er en liten 
restforekomst, og verdisettes som lokalt viktig (C).  

 Brokka naturbeitemark (id. 3, se kart): Dette er bratte bakker med noe artsrik naturengflora. Verdien 
er vurdert som lokalt viktig (C).  

 Brokka artsrik veikant østsiden (id. 2, se kart): Smal sone med artsrik naturengveikant innenfor veiens 
kantslåttsone. Verdien er vurdert som lokalt viktig (C). 

På strekningen Rotemo - Lunden er Otra kraftig berørt av tiltak i forbindelse med 
kraftutbygging. Tre steder i området er det bygget terskler for å gi vanndekket areal i elva av 
estetiske grunner. Det er til dels massive bestander av krypsiv på strekningen. Fiskefaunaen i 
Otravassdraget består av ørret (dominerende), bleke (relikt laks), ørekyt og restbestander av 
kanadisk bekkerøye innført på 1980-talet. Bleke har i dag ikke tilgang til den aktuelle 
elvestrekningen. Generelt tilbyr Otra et overskudd av gyteplasser, og dominerer med andre 
ord fiskeproduksjonen knyttet til vassdraget. Notat om naturmangfold med vedlegg gir 
ytterligere detaljer om funksjonsområder for fisk.  

Viltet bruker kulturlandskapet og kantsonene langs veien hyppig. Det er kjent en 
viltbevegelse i nedkant av Åsstogåsen. Kulturlandskapet ved Flateland har leveområder for 
vilt og det er krysning av vilt over rv. 9 i området. På hele strekningen Myri-Brokka en tydelig 
viltbevegelse fra hei/ skogområdene, ut i kulturlandskapet og til/over Otra. 
Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold i planområdet ansees som godt (se også utsjekk av 
naturmangfoldloven i planbeskrivelsens kap. 8.10).  
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Kart som viser nyregistrerte naturtypelokaliteter på strekningen Rotemo-Lunden. 
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6.8 Kulturmiljø/ Kulturarv 

6.8.1 Kulturminner 

Det er fra tidligere kjent en rekke kulturminner både innenfor planområdet og i tilstøtende 
områder. Dette gjelder både automatisk fredede kulturminner (3 gravhauger) og ikke fredete 
kulturminner. I tillegg er det registrert en rekke Sefrak-bygg i området. 
Ifbm. reguleringsplanarbeidet har Agder fylkeskommune gjort registreringer/maskinell 
sjakting innenfor planområdet. Dette ble gjennomført i september 2019. I foreløpig rapport 
fra fylkeskommunen framkommer både tidligere kjente funn og nyregistreringer jf. 
kartutsnitt under: 

 
 
Det ble registrert seks nye  automatisk fredede lokaliteter; 262823, 262931, 262898, 
262899, 262900 og 262901. 262823 er en stor lokalitet som befinner seg på Lunden. Det 
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antas at lokaliteten har flere bruksfaser og at den har hatt ulike funksjoner. Ellers består tre 
av lokalitetene av fossile dyrkingslag og en lokalitet består av en grop med ukjent funksjon. 
Samtlige lokaliteter antas å ha en datering til jernalderen. For utfyllende informasjon, se 
vedlegg 3, foreløpig rapport, kulturhistorisk registrering. 
 
6.8.2 Det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og Flateland 
På bakgrunn av rapporten Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, av 1.juli 2007, fikk 
Riksantikvaren (RA), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens landbruksforvaltning 
(SLF) 13. november 2007 i oppdrag å velge ut 20 kulturlandskap i Norge som var 
representative for sitt fylke. Oppdraget ble gitt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) 
og Miljøverndepartementet (MD). Ordningen med utvalgte kulturlandskap er basert på 
frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.  
 
For Aust-Agder ble kulturlandskapet på Rygnestad og Flateland plukket ut som et 
representativt område. Rygnestad og Flateland skiller seg fra hverandre på flere måter, og 
tilhører hvert sitt landskapsrom. Fylkesmannen og Fylkeskommunen vektlegger helheten i 
området, da de nedre og øvre delene er ulike og supplerer hverandre (se KU-rapport, 
deltema kulturarv, vedlegg 4). 
 
Det utvalgte kulturlandskapet er vist på kartfiguren under. Bebyggelsen på høyre side av 
vegen ligger som en del av det utvalgte kulturlandskapet og strekker seg helt ned mot rv.9. 
Mye av kunnskapsgrunnlaget er henta fra Bioforsk sin rapport og omhandler skjøtsel av 
kulturavhengig biomangfold:  
Vol. 4 Nr.112 2009, Forvaltningsplan for Rygnestad og Flateland, Valle kommune. Skjøtsel av 
kulturavhengig biomangfold innen utvalgt kulturlandskap. 
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Kart: Viser utstrekninga av det utvalgte kulturlandskapet Rygnestad og Flateland 
 

 

6.9 Naturressurser 

6.9.1 Dyrka mark 

Det er dyrka mark av stor verdi både ved Flateland, Myri, Fodtveit, Lunden og Brokka. I 
tillegg er det dyrka mark av middels verdi flere andre steder i området. Det eksisterer ikke 
jordsmonnkart i det aktuelle området (kun for deler av Rygnestad). Verdiklassifisering må 
derfor gjøres på bakgrunn av arealressurskart (AR5 og DMK). Dette verdikartet er vist under. 
«Stor verdi» er symbolisert med rød streking. Dette omfatter fulldyrka jord som er jorddekt 
og ikke tungbrukt. «Middels verdi» er symbolisert med oransje streking. Dette omfatter 
fulldyrka organisk jord, fulldyrka tungbrukt jord, samt innmarksbeite og overflatedyrka jord 
som er jorddekt. Dyrka mark benyttes i hovedsak til fôr-produksjon. 
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Verdikart for dyrka mark i området. Kilde: www.nibio.no. Tilgang mars 2020. 
 
Dyrkbar jord forekommer flere steder, men i noe omfang særlig på Flatelandsmoen. Se kart 
under. Middels verdi (rød skravur) er dyrkbar jord som er selvdrenert og ikke blokkrik, samt 
tidligere jordbruksareal som kan dyrkes opp igjen. Noe verdi (gul skravur) er annen dyrkbar 
jord. Det er hovedsakelig middels verdi i det aktuelle området, på Flatelandsmoen og ved 
Fodtveit. 
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Dyrkbar jord, kilde www.nibio.no. Tilgang mars 2020. 
 

6.9.2 Mineralressurser 

I grusdatabasen er det en forekomst i området, Flatelandsmoen 0940-026. Dette er en 
breelvavsetning med mektighet 4 m. Kornfraksjoner 60% sand, 20 % grus, 17 % stein og 2 % 
blokk. Sannsynligvis ikke dypt til fjell. Material sand og grus, råstoffbetydning Liten 
betydning.  
 
Det eksisterer ett massetak i området, markert med stjerne i kartet under.  



Planbeskrivelse - Detaljregulering for Rv.9 Rotemo-Lunden 
 
 

21 
 

 
Grusdatabasen. Kilde: www.ngu.no. Tilgang mars 2020. 
 
I mineralressursdatabasen er det registrert et par forekomster innenfor planområdet, det 
gjelder forekomstene «Flateland» og «Rotemo» langs fv. 45. Disse ligger imidlertid ikke 
innenfor aktuelt tiltaksområde. 

6.9.3 Vannressurser 

Det er antatt betydelig grunnvannspotensial i alle de flate områdene på østsida av rv. 9 fra 
Rotemo til Lunden. Flere brønner er registrert i området:  

 
 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for Rv.9 Rotemo-Lunden 
 
 

22 
 

6.10 Grunnforhold 

6.10.1 Geologi  

Terrenget er stort sett dekt av løsmasser, men berg i dagen opptrer i skjæringene og 
skråningene ved Rotemokrysset, Åsstogsåsen, Myri og Brokka gård. Det er ingen vannveier 
over bergskjæringene eller –skråningene. I skjæringen ved Rotemokrysset er det observert et 
forvitret og rustfarget parti i bergskjæringen mellom rv. 9 og fv. 45. Dette er undersøkt med 
tanke på sulfidinnhold. Resultatene viser et forhøyet innhold av svovel i en sone med ca. 20 
m bredde. 
 
Planområdet ligger innenfor aktsomhetskartet for snøskred ved Rotemo, Åsstogsåsen og 
Lunden/Brokka gård, men det ligger utenfor aktsomhetskartet for steinsprang og flom- og 
jordskred. Det er registrert to jordskred ved Brokka gård, samt at det er brattskrenter med 
høyde < 20 m som ikke fanges opp av aktsomhetskartene for steinsprang. Alle skredtyper er 
derfor vurdert. Dagens riksveg er ikke spesielt skredutsatt innenfor planens avgrensning. 
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For ytterligere informasjon vises det til geologisk rapport, vedlegg 5. 
 

6.10.2 Grunnforhold/Geoteknikk 

Fagrapport geoteknikk (Id242A-1) ligger ved planbeskrivelsen som vedlegg 6. 
Utførte grunnundersøkelser har i hovedsak registrert faste masser som antas å være 
breelvavsetninger (sand/grus) over morene. Dette samsvarer godt med løsmassekart fra 
NGU, se kartfigur under. 
 
Det er ikke registrert tegn på silt-/leirmasser, og siden området ligger over marin grense 
kan problemstillinger knyttet mot kvikkleire (områdesstabilitet) utelukkes. 
 
Dybde til berg i planområdet er registrert fra 0m (berg i dagen) til ca. 24m. Generelt faller 
berget av mot Otra (vest). Bergblotninger er konsentrert til brattskrenter rundt fjelltoppene 
og på nedsiden av Åsstogsåsen. Ellers er terrenget løsmassedekt.  
 
I områder med løsmasseskjæringer foreligger det en usikkerhet mht. dybde til berg. Det bør 
derfor i byggefase påregnes noe bruk av natursteinsmurer og noe rensk/pigging for å 
etablere murfot. 
 

 
 
Løsmassekart fra NGU. Stiplet blå strek viser ny trasé. 

 

Kanaåsen 
(467 moh.) 

Åsstogsåsen 
(463 moh.) 

Brokkås 
(696 moh.) 
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6.10.3 Hydrologi 

Planområdet ligger innenfor to nedbørsfelt, Lisleå og et uten navn. Grense mellom disse to 
går ca ved Flateland. Lislå er et nedbørsfelt på ca 17,5 km2, mens det uten navn er på 2,7 
km2. Otra avgrenser planområdet mot vest og er en større regulert elvestrekning. Lislå er ei 
sideelv som krysser rv.9 sør for Flateland. 
 
Lisleåa har stort nedslagsfelt og mye av vannet nord for Flateland, på østsiden av rv.9, 
dreneres gjennom dette vassdraget. Nedslagsfeltet følger høydedraget fra Åsstogåsen, opp 
til Brokkåsen og videre nordover. 
 

 
 
Langs dagens rv. 9 skjer avrenning gjennom eksisterende stikkrenner med varierende 
dimensjon, noen helt ned i 200mm. Tettheten mellom stikkrenner er til dels stor. Alt vann 
går ut i hovedvassdraget Otra, enten direkte eller gjennom til dels lukkede systemer der 
føringsvegen ut til elva er av en viss lengde. 
 
Ved Åsstogsåsen er det flere mindre stikkrenner gjennom dagens rv.9 som ledes ut i 
hovedvassdraget. Dette er naturlig da nedslagsfeltet ovenfor dagens rv. 9 opp til åsen er 
bratt og har stor høydeforskjell. Terrenget flater ut noe mot bebyggelsen og det antas at 
mye av vannet går ned i grunnen før det når rv.9. 
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Mellom Åsstogsåsen og Lunden er det relativt regelmessig avstand mellom stikkrennene. 
Disse viderefører noen mindre bekker og grøfter, som samler overvannet fra åssiden, under 
rv.9. Ved Myri er det også et mindre dyrket areal som har grøfter i bakkant og drenerer ut 
mot riksvegen i sør- og nordenden av jordet. Disse grøftene avskjærer overvannet fra 
åssiden. 

6.11 Støy 
Støyberegningene viser at det med dagens situasjon er 13 boliger langs rv. 9 mellom 
Rotemo og Lunden, som ligger i gul sone2. I rød sone3 er det registrert 5 boliger. For mer 
informasjon om beregninger som er utført henvises til vedlegg 7, fagrapport støy med 
vedlegg. 
 
  

 
 
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 4 reguleringsplankart. Plankartene 
har nummer R001, R002, R003 og R004. 
 
Reguleringsformålene i planen er kjøreveg, fortau, gang og sykkelveg, annen veggrunn – 
tekniske anlegg, kollektivholdeplass, overvannsnett, landbruks-, natur- og friluftsområder, 
bruk og vern av sjø og vassdrag, faresoner og hensynssoner. Det er også regulert arealer for 
midlertidige bygg- og anleggsområder (bestemmelsesområder). Disse skal primært benyttes 
i byggefase, og er forutsatt tilbakeført til underliggende formål etter bygging, dvs. til 
landbruksområder (LNFR). 
 
Tiltakene som ønskes gjennomført har formålene Kjøreveg (SKV) og Kollektivholdeplass 
(SKH) som er beskrevet i kapittel 7.2, samt Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT).  
 
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. 
 
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.  
 
Eksisterende avkjørsler til driftsveger kan justeres litt i byggeplan for tilpasninger mot 
eksisterende terreng og justering mot offentlig kjøreveg.  

7.2 Tekniske forutsetninger  

7.2.1 Kjøreveger o_SKV 

Rv.9  -kjøreveg er planlagt iht. vegnormalen (N100 – 2019) - dimensjoneringsklasse Hø1 
(øvrige hovedveger, ÅDT <4000). Dette er tilnærmet likt det som tidligere er benyttet i 
Setesdalen. Hø1 har følgende tverrprofil: 
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Fartsgrense settes iht. dimensjoneringsklasse til 80 km/t. Profilet har kjørefeltbredder på 3.0 
meter og skulderbredde 0,75 meter. Breddeutvidelse i kurver og for eventuelt rekkverksrom 
kommer i tillegg. Vegstandard Hø1 gir krav til minimum horisontalkurvatur (svingradius) 
225m og maks stigning på 8 %.  
 
Belysning er normalt ikke noe krav på Hø1-veg. Det er ikke planlagt belysning mellom profil 
ca 1250 og profil 1800, - i området der det er planlagt veg i ny trase. Store deler av 
eksisterende strekning har belysning, og i disse områdene må det gjøres nærmere 
vurderinger i byggefase. Aktuelle kryssingssteder bør bl.a belyses. 

7.2.2 Kombinert adkomst og g/s-veg 

Vegnormalen anbefaler langsgående g/s-veg dersom ÅDT er over 1000 og potensialet for 
gående og syklende er over 50. Potensialet for aktuell strekning er langt lavere og det er 
derfor ikke planlagt g/s-veg. Avlastet vegnett, dvs. deler av eksisterende rv.9 er planlagt 
benyttet som kombinert adkomstveg og g/s-veg. Den er planlagt med vegbredde 4,5 m. Det 
vil i praksis si at den må reduseres i bredde.  

7.2.3 Andre tekniske forutsetninger 

Kollektivholdeplass	(o_SKH)	
Rett nord for avkjøringen til Rygnestad blir det etablert kollektivholdeplasser på begge sider 
av veien. Innbyrdes plassering av busslommene er feil, så her må en se litt nærmere på 
detaljutforming i byggefase. Naturlig kryssing blir foran buss – ikke bak slik vegnormalen 
viser. Bakgrunnen for valgt løsning er begrenset tilgang på arealer. Busslommene er 
dimensjonert iht. krav i håndbok. Ifbm. busslommene er det også planlagt fortau og en kort 
g/s-veg slik at det skal være hensiktsmessig å komme til/fra busslommene. Fortau og g/s-
veg er planlagt med bredder på 3,0 m. 

Annen	veggrunn	(o_SVK)	
Sidearealer regulert til «annen veggrunn – tekniske anlegg» gjelder nødvendig plass til snø/- 
og vannhåndtering med grøfter, fyllinger og oppsetting av rekkverk. I tillegg kommer 
oppsett av forstøtningsmurer og stedvis kan det være aktuelt med sikringstiltak i form av 
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bolting og nett. Arealene skal i byggefase arronderes, revegeteres eller sås til med arter fra 
stedet.  

Overvann	planlagt	situasjon	(o_SOV)	
I området mellom Rotemo og Lislåa skal det kun utføres siktutbedringer, og det blir ikke 
gjort noe med VA-nettet på denne delstrekningen. 
 
Ved Flateland grendefelt er det regulert inn arealer (SOV201, 204 og 205) som skal sikre 
avrenning av grøfter langs omlagt rv.9 nord for området. I tillegg er det et lite nedslagsfelt 
mellom nedslagsfeltet for Lisleåa og ny rv.9 som også får avrenning hit. Det er ønskelig å 
føre dette vannet langs adkomstvegen til Flateland grendefelt og videre ut i Otra. 
 
Det er også planlagt et nytt «utrekk» av overvann fra omlagt rv.9,- der ny veg vil gå i 
fjellskjæring under Åsstogåsen – SOV2020 og SV203. Dette gir mulighet for å drenere ny 
linje helt opp til høybrekket i ca. profil 2000, - i tillegg til overvannet som vil komme fra 
åsryggen ned mot linja. Også dette overvannet er planlagt ført ut i Otra fra ca. profil 1470. 
Grøft må føres forbi høgspent og ut til skråning ned mot elva. 
 
Videre nordover oppdimensjoneres samtlige stikkrenner. Det er ikke behov for nye 
stikkrenneposisjoner. Det er tatt med ekstra arealer for å sikre tilstrekkelig robust 
inntaksløsning samt videreføring av stikkrenner på utløpssiden (annen veggrunn).  

Hydrologi	
Otra er kraftig regulert, og store flommer forekommer sjeldent. NVE har i 2019 utarbeidet 
utarbeidet et flomnotat for strekningen (vedlegg 8). Notatet konkluderer med at planlagte 
fyllinger i vann i liten grad vil endre situasjonen. 
På grunn av noe usikkerhet til resultatene er det valgt å legge veglinja ytterligere 0,5 m over 
det som er anbefalinger fra NVE, dvs 200 årsflom inkl. klimapåslag. Dette gjelder i områder 
der vi bygger ny veg og der eksisterende veg blir breddeutvidet. 

Støy	
Det er utarbeidet støyrapport (vedlegg 7) som viser hvor det er behov for å gjennomføre 
tiltak som en konsekvens av ny plan. For planlagt ny riksveg er det gjort nye beregninger 
med beregnet trafikkmengde 20 år fram i tid, dvs. i år 2038. Som grunnlag for 
trafikkberegningene er det brukt offisielle prognoser, som Transportøkonomisk Institutt 
(TØI) har laget for Nasjonal Transportplan (NTP). Rapporten viser at det vil være nødvendig å 
gjennomføre tiltak. 
 
Tiltakene vil bli utført enten som lokale tiltak på den enkelte tomt, eller med langsgående 
støyskjerm langs rv.9. Rapporten viser at støynivået for enkelte tomter ikke tilfredsstiller 
kravene. Her må enten lokal støyskjerm forlenges, eller så må det utføres en kombinasjon 
mellom skjerm og fasadetiltak. Dette vil bli gjort i samråd med de respektive eiere.  
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7.3 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 
Planen går fra Rotemo i sør til Lunden i nord og består av kjøreveg, kollektivholdeplasser, 
langsgående driftsveg, kryss, avkjørsler og driftsavkjørsler. Total strekning for regulert veg 
er ca. 3,2 km.  
 
Reguleringsplankart og vedlagte tegningshefte (vedlegg 9) viser planlagt linjeføring. Under 
følger en beskrivelse av linjen illustrert med utklipp fra geometrisk linje med ortofoto som 
bakgrunn.  
 

 
 
Oversiktskart Rotemo - Lunden med ortofoto-bakgrunn. Kart fra GISLINE 

7.3.1	Rotemo	‐Flateland	
Aktuell planstrekning starter i sør i krysset med fv.45. Veglinjen ligger i eksisterende veg 
fram til man nesten kommer frem mot Flateland grendefelt. På denne strekningen vil det kun 
utføres siktutbedring på østre side mot fv.45.  
 
Ved Flateland er det en del eksisterende bebyggelse på begge sider av rv.9. På vestsiden av 
rv. 9 vil flere eksisterende boligtomter få endrede adkomstforhold, fordi rv.9 legges i ny 
trase. Dagens rv.9 omklassifiseres til kommunal adkomstveg o_SKV6, og adkomst til og fra 
rv.9 må følgelig skje via o_SKV6. Vegen vil bli redusert til 4,5 m bredde,  - dvs. at man 
innsnevrer vegen. Innsnevringen vil skje slik at det blir frigitt areal mot boligene som blir 
mest berørt av ny rv. Vegen skal kunne benyttes som kombinert adkomstveg og g/s-veg 
(går helt nord til profil 1875).  
 
På østsiden av rv.9 saneres to eksisterende adkomstveger, - henholdsvis til boliger, 
samfunnshus og et gammelt sagbruk. Disse samles og erstattes med en felles privat 
adkomstveg, – f_SKV203. Dette for å minimere antallet direkte avkjørsler inn på rv.9. 
 
Det er også forutsatt at tidligere butikk på eiendommen gnr 25 bnr 69 skal rives for å gi 
plass til ny kommunal veg o_SKV6. 
 
Nord for avkjørselen til Rygnestad vil det bli etablert busslommer på begge sider av vegen 
med gangveiforbindelse til o_SKV6.  
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7.3.2	Flateland	–	Åsstogsåsen	
På Flateland, ved profil ca 880, starter selve utvidelsen av ny vei. Ny rv.9 vil herfra gå i 
tilnærmet rett linje bak bebyggelsen på Flateland og videre opp mot Åsstogsåsen. I profil fra 
ca 1260 til profil ca 1480 er det regulert inn en støyvoll som skal skjerme eksisterende 
bebyggelse for unødig støy. Veglinja krysser noe dyrket mark før den går inn i en tosidig 
skjæring i profil ca 1480, gjennom vestre del av Åsstogsåsen. Skjæringshøyden er inntil 13m 
høy. Skissen under viser planlagt utforming av fjellskjæringa.  
 

 
 

 
7.3.3	Åsstogsåsen	–	Myri	
Den tosidige fjellskjæringen avsluttes ca ved profil 1920. Ny veg vil krysse eksisterende rv.9 
i profil ca 1880, og er planlagt å ligge parallelt med eksisterende rv.9 helt opp og noe forbi 
Lunden camping, - til profil ca 2660. Bolighus og uthus på eiendommen gnr 22 bnr 14 er 
forutsatt revet. 
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Noe dyrket mark vil også her gå med til ny vegtrase. Eksisterende rv.9 blir liggende igjen 
som lokalvei på østre side av ny veg rv.9 og er regulert til offentlig veg, – o_SKV207. Vegen 
vil også her bli innsnevret til 4,5 m bredde, slik at det blir større avstand mot bebyggelsen. 
Svv forutsetter at kommunen drifter denne vegen. 

7.3.4	Myri	–	Lunden	
Som nevnt vil ny veg ligge parallelt med eksisterende veg frem til og noe forbi Lunden 
camping. 
 
De gamle Sefrak-registrerte bygningene (Badstu og Smie) er i planen bevart, og regulert til 
LNFR-område. De nylig registrerte kulturminnene ved Lunden camping er vist med stipling i 
plankartet med krav om «nærmere undersøkelser, overvåking og klargjøring av virkninger». 
Svv legger opp til at man gjennom planprosessen kan dokumentere og frigi kulturminnene. 
 
Det vil bli etablert en ny/justert avkjørsel til Lunden camping – SKV208. I tillegg vil det bli 
etablert en felles avkjørsel for boligene som ligger på østsiden av rv.9. Disse må benytte 
felles avkjørsel o_SKV7. Eksisterende avkjørsler vil bli stengt, jf. omtale over. Adkomstvegen 
er tiltenkt kombinert bruk, - adkomst og g/s-veg. Sammen med vegen o_SKV206 vil det gi 
sammenhengende g/s-veg ned til Flateland. 
 
Ved Fodtveit er det planlagt en mindre fylling i vann, - det er derfor regulert for fylling i 
reguleringsplanen i vertikalnivå 4 (på bunn) jf. plankart R004. 
 

 
 

7.3.5	Lunden	–	Brokka	
Rett nord om Lunden vil planlagt veg gradvis få sammenfall med eksisterende vegs 
senterlinje, – omtrent ved profil 2660 er det fullt sammenfall. Videre nordover vil 
utbedringen dermed bli en utvidelse helt og fullt av eksisterende veg. Fra profil 2780 og 
videre frem til profil ca 3010 vil det bli noe fylling i vann (Otra). Også her er det i 
reguleringsplanen regulert areal for dette formål, - i vertikalnivå 4 (o_SVT402). Det er gjort 
beregninger fra NVE som sier at dette ikke vil få store konsekvenser i forbindelse med en 
200-års flom (se vedlegg 8).  
 
For de eksisterende adkomstene helt nord i planområdet vil bli gjort mindre tilpasninger ift. 
ny veg,- det gjelder SKV 
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210 og SKV213. 
 

 
 

8 Virkninger av planforslaget – med KU for landskapsbilde og 
kulturarv 

8.1 Framkommelighet 
Ny veg er planlagt med en bedre vertikal- og horisontalkurvatur (slakere veg med mindre 
svinger) i tråd med gjeldende krav i vegnormalene. Skiltet hastighet økes fra 60 km/t til 80 
km/t. Det er tilrettelagt for rette strekk som gir bedre sikt og totalt sett et mer oversiktlig 
trafikkbilde. Samlet gir dette forbedret framkommelighet for planlagt veg, sammenlignet 
med eksisterende veg. 

8.2 Samfunnsmessige forhold 
Planen bidrar til økt trafikksikkerhet med oppgradert vegstandard som gir forbedret sikt, 
rekkverk eller mykt sideterreng. Avkjørsler reduseres, samtidig som gjennomgangstrafikk 
flyttes vekk i fra eksisterende bebyggelse. Lokaltrafikk håndteres på lokale veger. Det vil få 
større kapasitet ift. mye nedbør, i tillegg til at det vil være enklere å utføre drift. 
 
I forhold til KU som er gjort på fagtema landskap og kulturarv, jf. senere drøftinger, mener 
Svv at planforslaget innehar løsninger som ivaretar verneinteresser på en god måte, men 
samtidig gir hjemmel for å bygge et veganlegg i tråd med gjeldende krav til denne type 
vegstandard. 

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 Flateland, Myri og Lunden. Statens vegvesen foreslår følgende 
klassifisering for avlastet rv. 9 i henhold til Vegloven §7, annet ledd. 
 

1. Ny avkjørsel til Flateland grendefelt og gammel rv.9 blir omklassifisert til kommunal 
veg – angitt med feltnavn o_SKV206. 
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2. Avlastet rv.9 veg fra Myri til Lunden blir omklassifisert til kommunal veg – angitt med 
feltnavn o_SKV207 

8.4 Naboer 

8.4.1 Berørt bebyggelse 

Et hovedgrep i planen er å fjerne rv.9 og gjennomgangstrafikken i fra eksisterende 
bebyggelse. En konsekvens av dette er noe endrede adkomstforhold. Andre steder igjen 
utbedres vegen i eksisterende trase og det legges til rette for høyere hastighet. Støynivå vil 
med dette øke noe. Som omtalt under betinger planforslaget også innløsning av flere 
bygninger. I byggefase vil det også bli en del anleggstrafikk, støy og støv. Svv plikter uansett 
å gjennomføre iht. gjeldende regelverk. 

8.4.2 Innløsning av bebyggelse 

Tiltaket krever innløsning av bygninger på følgende eiendom (gnr/bnr):  
 22/1 – båthus 
 22/14- bolighus/uthus 
 25/26 -bolighus/låve 
 25/69 – butikk (nedlagt) 

 
Det har vært dialog med Valle kommune/Svv og berørte eiere av disse eiendommene. De er 
derfor kjent med løsningene som fremkommer av planforslaget. 
 
Tiltaket krever også permanent og midlertidig erverv av grunn langs eiendommene:  
22/1, 22/3, 22/6, 22/7, 22/11, 22/14, 25/1, 25/3, 25/10, 25/17, 25/18, 25/26, 25/31, 
25/52, 25/53, 25/69, 25/129, 25/150, 25/159. 

8.5 Byggegrenser 
Byggegrense skal følge generell byggegrense etter vegloven og er satt til 50m fra 
senterlinjen. Byggegrense ligger utenfor planens avgrensing, - derfor er det henvist til 
Veglovens bestemmelser. Endring ift. dagens situasjon gjør seg gjeldende der planen legger 
opp til ny veglinje. 

8.6 Gang- og sykkeltrafikk 
Det er ikke regulert inn gang- og sykkelveg langs rv. 9 mellom Rotemo - Lunden. Avlastet 
rv.9 fra krysset inn til Flateland grendefelt og frem til Lunden camping vil bli liggende igjen 
som lokalvei og vil kunne benyttes også som g/s-vei. Det vil være en god løsning 
sammenlignet med å gå/sykle langs ny rv.9. Det vil også være et godt alternativ for 
Sykkelrute 3 Kristiansand – Setesdal-Haukeli. 
 
Det vil være viktig at krysningspunktet ved profil 1875 blir utformet og tilpasset slik at myke 
trafikanter kan krysse på trygg måte. Dette vil bli nærmere detaljprosjektert i byggefase. 
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8.7 Kollektivtrafikk 
Det reguleres inn tosidig kollektivholdeplass langs ny rv. 9 ved kryss inn til Rygnestad for å 
tilrettelegge for et bedre kollektivtilbud. Dette vil være en forbedring ift. dagens situasjon. 

8.8 Landskapsbilde 
Planlagt trasé for rv.9 Rotemo-Lunden er konsekvensutredet for fagtema landskapsbilde, se 
vedlegg 1 (temarapport landskapsbilde) for detaljer. Utredningen er utført etter Statens 
vegvesens håndbok V712, på bakgrunn av planprogrammets utredningskrav:  
 

Det må greiast ut om kor store konsekvensar ny veg vil ha for landskapsbilete jf. 
kriteria i Hb. V712. Det er spesielt konsekvensane ved å gå inn i svært store skjeringar 
og større inngrep i det utvalde kulturlandskapet som må vere i fokus for utgreiinga. 
Vegen vil og bli liggjande noko høgre enn i dag for å sikre seg mot framtidige 
flaumsituasjonar. Verknaden av dette må vurderast i konsekvensutgreiinga. 

 
Utredningen deler det aktuelle utredningsområdet inn i fire delområder (se tabell under). 
Delområde 3 dekker den nederste delen av det utvalgte kulturlandskapet på Rygnestad og 
Flateland. Den øverste delen av det utvalgte kulturlandskapet ligger i et annet landskapsrom, 
som ikke er synlig fra rv. 9.  
 
For de nedre delene av UKL medfører tiltaket at vegen legges over hagemark/dyrka mark. Ett 
hus må rives innenfor UKL-området og det skal bygges en støyvoll mellom vegen og 
bebyggelsen på Flateland. Dette vil endre sammenhengene i landskapet ved at tettstedet 
Flateland blir adskilt fra de øvrige delene av UKL. Det er positivt at vegen legges i ytre del av 
UKL fremfor lenger inn i landskapet. Med tiltak som rydding av vegetasjon i gjengrodde 
områder av UKL vil kulturlandskapet bli mer synlig fra vegen og skape en positiv 
reiseopplevelse.  
 
For den delen av UKL der vegen legger seg i skjæring vil inngrepene bli svært synlige med 13 
m høye skjæringer på det høyeste. Bebyggelsen vest for Åsstogsåsen får vegen som en 
barriere mot landskapet bak. Siden vegen ligger forholdsvis lavt i terrenget på denne 
strekningen vil det bli stående igjen en god buffer med terreng mellom husene og vegen.  
Forvaltningsplanen for Flateland og Rygnestad understreker viktigheten av et åpent 
kulturlandskap, der en kan se fra en gård til den neste. Dette er hovedgrunnlaget for 
statusen UKL, i tillegg til at området innehar artsrik kulturmark og viktige kulturminner. Det 
er vurdert at tiltaket ikke vil ødelegge grunnlaget for områdets status som UKL.  
 
Samlet vurderes tiltaket til middels negativ konsekvens for fagtema landskapsbilde, der 
konflikten med UKL-området Rygnestad og Flateland er førende for vurderingen. 
Konsekvensene for de øvrige delområdene er forholdsvis små. 
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Verdivurdering landskap 

 

8.9 Friluftsliv, by- og bygdeliv 

8.9.1 Nærmiljø og friluftsliv   

Rotemo - Lunden 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 som et g/s-tilbud. I planforslaget er det lagt 
opp til at vegen skal være kommunal og at kommunen får driftsansvar. Dette vil gi et godt 
tilbud for å gå og sykle mellom deler av Rotemo - Lunden. 
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,  

8.9.2 Hensyn til barn og unge 

Med en omlegging av riksvegen, slik den nå er planlagt, vil bebyggelsen både på Rotemo og 
Lunden 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. Som nevnt over i kap 8.6 er det viktig at krysningspunktet 
blir utformet på en trygg måte. 

8.10 Naturmangfold 
Det er utarbeidet et notat som gjør rede for kunnskap og virkning for naturmangfold. Se 
dette notatet for detaljer, vedlegg 2. 
 
Iht. naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn ved 
utarbeidelse av reguleringsplanen. 
 
Kunnskapen om naturmangfold baserer seg på eksisterende informasjon og befaringer. Det 
ble gjort en gjennomgang av kunnskapsstatus i forbindelse med silingsfasen/planprogram-
fasen. Denne kunnskapen har gitt betydelige og viktige supplement i arbeidet med 
reguleringsplanen, da biolog har befart naturtyper både på land og aktuelle strandsoner/ 
gruntvannsområder i Otra og Fodtveitstjørn. Kunnskapen om naturmangfold i området 

Middels negativ  
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vurderes som god. Tiltakets geometri er låst innenfor ganske snevre arealformål. 
Kunnskapen om tiltaket og forventede påvirkninger er derfor god. I sum vurderes 
kunnskapen om verdier og tiltaket som tilstrekkelig, og dermed godt egnet som 
beslutningsgrunnlag, jf. nml § 8.  
 
Det vurderes å ikke være store konflikter med regionalt eller nasjonalt viktige forekomster 
eller lokaliteter for naturmangfold, verken på land eller i vann/strandsonen. To forekomster 
er vurdert å utløse liten-middels negativ planvirkning:  

 utfylling med et relativt beskjedent arealtap i naturtypelokaliteten Fodtveitstjørn 
 påvirkning av viltets bevegelsesmuligheter (økt barrierevirkning) samt tap av 

leveområder på Flateland nord.  
 
Utfylling i Fodtveitstjørn og Otras hovedløp ved Brokka er ikke vurdert å påvirke biologiske 
funksjoner i vann vesentlig i negativ retning. Inngrepene i strandsone og vann er heller ikke 
vurdert å gi kort- og langvarig påvirkning av vannforekomstenes tilstand, jf. vannforskriften.  
 
Tiltaket vil ikke legge til rette for ny virksomhet som representerer problematiske framtidige 
tilleggsvirkninger for miljøtemaene. Økosystemene i området har vært utsatt for påvirkning 
fra landbruksdrift og (i stor grad) vassdragstiltak i tidligere tider. Konfliktnivået ved 
realisering av vegtiltaket vurderes i hovedsak som ubetydelig til lite, men med unntak for de 
to nevnte forekomstene, som berører naturverdier av lokal betydning. Særlig sjeldne/viktige 
forekomster eller kjente forekomster av trua eller nær trua arter påvirkes likevel ikke, og 
elvenaturen får små tilleggsbelastninger. Tiltaket vil etter forslagsstillers vurdering ikke 
kunne påvirke muligheten til å nå forvaltningsmål for arter, naturtyper eller økosystemer, jf. 
nml §§ 4 og 5. Det vurderes totalt ikke å være beslutningsrelevant samlet belastning som 
går ut over den planvirkningen som er beskrevet, jf. nml § 10. 
 
En generell usikkerhet hviler på et hvert datasett av denne typen. Etter Statens vegvesens 
vurdering er kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold og tiltakets virkninger imidlertid 
tilstrekkelig, og føre-var prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. nml § 9. 
 
Det vil bli utarbeidet en plan for Ytre miljø, som sørger for at nødvendige miljøtiltak, som 
skissert i denne planbeskrivelsen, følges opp og nødvendig avklaring etter særlovverk 
gjøres. Kostnaden for videre miljøoppfølging vil dekkes av tiltakshaver, jfr. 
naturmangfoldloven § 11.  
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 plan-programmet rede for fem ulike alternative 
traséer på den aktuelle strekningen. Den valgte traséen var den nest beste for 
naturmangfold, og var vurdert å være på lite-middels konfliktnivå for temaet. Vurderingene 
av reguleringsplanens virkning for naturmangfold stemmer godt overens med de antakelser 
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som ble gjort i silingsfasen. I reguleringsplanfasen har det vært arbeidet flerfaglig for å finne 
detaljløsninger som minimerer miljøskaden innenfor planområdet. Dette har i flere tilfeller 
ført til klare forbedringer for naturmangfold. Blant annet er det lagt opp til et forholdsvis lite 
inngrep i Fodtveitstjørn. De verdifulle kulturmarksarealene ved Brokka berøres nærmest 
ikke, da det legges opp til utfylling uten nevneverdige negative konsekvenser for Otra i dette 
avsnittet. Det synes på dette grunnlag ikke å være alternativer som ville vært vesentlig bedre 
for temaet.  
 
Vedlegg 2 til fagnotat om naturmangfold omhandler inngrep i vassdrag og forventinger og 
krav etter særlovverk. Notatet er lagt opp i den hensikt å belyse virkningene av 
vassdragsinngrep og forholdet til relevant lovverk. Det er tenkt at notatet skal kunne fungere 
som utsjekk for de temaer som kan kreve tillatelse etter særlover. SVV forventer at 
tilbakemeldinger fra myndigheter vil avklare om det trengs spesielle tillatelser etter 
særlovverk eller om planforslaget inkludert dette notatet er tilstrekkelig som 
tillatelsesgrunnlag. Hvis aktuell myndighet vil stille vilkår eller krav til større 
kunnskapsgrunnlag er det ønskelig at disse blir stilt i høringssvaret til reguleringsplanen, 
slik at den videre prosessen blir mest mulig forutsigbar for tiltakshaver.  
 
Hovedkonklusjonene i notatet er som følger: 

 Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (jf. lov om laksefisk og innlandsfisk): Tiltakshaver mener 
reguleringsplanforslaget inneholder tilstrekkelig informasjon for en utsjekk etter loven. Aktuelle tiltak 
i/ved vann, verdier i vassdraget, planvirkning og planlagt oppfølging er beskrevet.  

 Vannressursloven, konsesjonsplikt: Tiltakshaver mener notatet vil avklare om tiltaket krever konsesjon 
etter vannressursloven eller om vassdragshensyn vist i reguleringsplanen er tilstrekkelig.  

 Forurensningsloven m/»utfyllingstillatelse»: Tiltakshaver ber om at opplysninger i planforslaget brukes 
som utsjekk i reguleringsplanfasen. Videre prosess mot Fylkesmannen må avgjøre om det skal søkes 
særskilt.  

 Vannforskriften: Tiltakshaver beskriver påvirkning fra tiltaket og vurderer det slik at effektene ved 
utfyllingen i Otra ikke er omfattende nok for at miljømålene i vannforskriften ikke kan nås. 
Tiltakshaver mener vurderingen i vedlegget er tilstrekkelig for Fylkesmannens eventuelle senere 
vurderinger etter f.eks. §12 i vannforskriften. Vurderingen etter vannforskriften må sees i 
sammenheng med vurdering etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, evt. forurensningsloven.  

 Rikspolitisk retningslinjer for vernede vassdrag. Tiltaket berører ikke det nærliggende verneområdet 
Njardarheim, som avgrenses mot øst langs Otras vestbredd.  

Vannressurslovens § 11 sier at Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det 
opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir 
levested for planter og dyr. For å begrense omfanget av utfylling og påvirkning av 
vassdragets hydrologi er det lagt opp til en relativt bratt skråningskant mot vann. Det er ikke 
mulig å etablere en bred kantsone med høytvokst vegetasjon her. Tiltakshaver har derfor 
lagt til grunn at en kantsone på linje med dagens kan reetableres. Her vil det være naturlig 
med gras- og engvegetasjon, eventuelt noe lavtvokst buskformet vegetasjon nederst mot 
vannet.  
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8.11 Kulturarv 
Planlagt trasé for Rv.9 Rotemo-Lunden er konsekvensutredet for fagtema kulturarv, se 
vedlegg 4 (temarapport kulturarv) for detaljer. Utredningen er utført etter Statens vegvesens 
håndbok V712, på bakgrunn av planprogrammets utredningskrav:  

Konsekvensar av inngrepet i det utvalde kulturlandskapet og busetnaden på Flateland 
må greiast ut. Det må gjerast vurderingar rundt alder på bygningane på Flateland som 
er i faresonen, mellom anna for å vere sikre på at det ikkje er bygningar frå før 1650 
(som vil vere automatisk freda jf. Kulturminnelova §4). Det må og gjerast vurderingar 
rundt konsekvensar ved inngrep i kjende automatisk freda kulturminnelokalitetar nær 
vegen sør på Flatelandsmoen og flytting av badstove og smie nord i planområdet.  

 
Jf. planprogram er konsekvenser for det uvalgte kulturlandskapet i jordbruket (UKL) 
Rygnestad og Flateland, samt kulturminner og bygninger på Flateland utredet. Konsekvenser 
for resterende trase, med flytting av laftede bygninger nord i planområdet er også utredet. 
 
I tråd med metode i V712 er planområdet delt i delområder og verdivurdert. Tiltakets 
påvirkning på hvert delområde er vurdert og angitt konsekvensgrad. Sammenstilling av disse 
gir en samlet konsekvens for tiltaket for fagtema kulturarv. I tilknytning til planområdet er 8 
delområder definert, verdisatt og utredet. 
 
Særlig viktig for fagtema kulturarv er tiltakets konsekvens for det utvalgte kulturlandskapet i 
jordbruket (UKL), Rygnestad og Flateland. I tråd med metoden er kulturmiljø vurdert på to 
nivå, på landskapsnivå og på kulturmiljønivå innenfor dette landskapet.  
På kulturmiljønivå medfører tiltaket at et miljø konsentrert rundt mindre bruk fra slutten av 
1800-tallet blir redusert og delvis ødelagt. På landskapsnivå er det vurdert at tiltaket skaper 
en barriere og skiller ut en relativt liten del av UKL-området. Delen som skilles ut og delvis 
ødelegges kan imidlertid ikke karakteriseres som en spesielt viktig del av landskapet. Denne 
konflikten er vurdert som overordnet negativ konsekvens lenger nord i planområdet, hvor 
tiltaket i tidlig fase var i direkte konflikt med nylig påviste automatisk ferdede kulturminner 
fra jernalderen ved Lunden, og krevde fjerning, evt. flytting av to laftede bygninger fra 
1700-tallet. I foreliggende planforslag er veglinja omarbeidet/justert slik at vi har unngått å 
komme i konflikt med de to bygningene. 
 
Samlet vurderes tiltaket til middels negativ konsekvens for fagtema kulturarv. Det er 
konflikten med UKL-området Rygnestad og Flateland som er førende for denne vurderingen.  
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Verdivurdering kulturarv 

Delområde Navn Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 
1 Rygnestad og Flateland Stor forringet -- 
2 Flatelandsmoen - gravfelt Stor Ubetydelig 0 
3 Sentrum med gamlevegen Middels Noe forringet - 
4 Nygård med nabobruk Middels Sterkt forringet -- 
5 Steinstog Noe Noe forringet 0 
6 Fotveit Middels Noe forringet - 
7 Lunden Stor Sterkt forringet --- 
8 Brokka Middels Noe forringet - 
Samlet vurdering, konsekvens for alternativ Middels negativ 

8.12 Naturressurser 
Et levende jordbruk er en grunnleggende forutsetning for å opprettholde verdien i det 
utvalgte kulturlandskapet Rygnestad-Flateland. Forvaltningsplanen for det utvalgte 
kulturlandskapet nevner gjengroing på eiendommene på Øvre Flateland (Holti, Myrvang, Lien 
og nede i krysset rv.9/Rygnestadveien) som et utviklingstrekk de seinere årene. Rapporten 
foreslår gjenåpning av flere teiger. Samtidig har det store og best arronderte 
jordbrukslandskapet blitt holdt i kontinuerlig drift.  

8.12.1 Jordbruk 

Den største virkningen av planen for tema naturressurser er tapet av ca 6 dekar dyrka mark 
av høg og middels verdi nord på Flateland. Her vil i tillegg totalt 3 dekar bli avskåret av ny 
veg, og etter utbygging vil arealet bli mer oppdelt, og det er fare for at de små jordstykkene 
på sikt vil gå ut av produksjon. Etter utbygging vil det fortsatt ligge igjen 30 daa dyrka mark 
øst for ny veg på Flateland. Selv om arealet er redusert og tilhører flere eiendommer, vil det 
fortsatt ha stor verdi som en naturressurs. Tapet av dyrka mark reduserer jordressursene på 
Flateland, men vil ikke ødelegge den. Det er viktig å sikre adkomst til restareala øst for ny 
veg, og det er derfor lagt opp til to nye adkomstveger i planforslaget (vist med pil i plankart). 
 
Fra 2020 har Valle kommune overtatt forvaltningsansvaret for UKL. Kommunen bør i samråd 
med aktuelle instanser på regionalt nivå vurdere om det er behov for å justere avgrensingen 
av UKL på Flateland som følge av den valgte veitraséen. 
 
Ved Myri og Fodtveit vil ny veg legge beslag på om lag 5 dekar av den dyrka marka som 
ligger mellom Otra og eksisterende veg. I tillegg vil ca15 dekar i dette området bli 
midlertidig påvirket i anleggsperioden. Ettersom teigene med dyrka mark i utgangspunktet 
er små, vil arealtapet som følge av vegen gjøre at restarealene lett kan gå ut av produksjon. 
På breelvavsetningen på Flatelandsmoen i sør vil et mindre areal med dyrkbar skogsmark gå 
tapt, men dette vurderes å ha liten betydning. Som en kompensasjon for tap av dyrka mark 
på Flateland kan det være aktuelt å vurdere nydyrking av egnede arealer som ligger i 
nærheten. Figuren under viser et område (markert med gult) som kan være aktuelt å 
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tilbakeføre til dyrka mark. Det er tidligere dyrket område, som nå er delvis gjengrodd. 
Mulighetene for nydyrking vurderes nærmere i byggefase. 
 

 
 

8.12.2 Skogbruk 

Gjennomføring av planen vil ha liten virkning for den produktive skogen i området. Et 
mindre skogareal vil gå tapt rett nord for krysset ved Rotemo.  
 
Mellom Flateland og Myri skjærer vegen gjennom et skogstykke som i hovedsak er registrert 
som uproduktiv/lågproduktiv mark. Adkomst som er innarbeidet i plankartet vil gi tilgang til 
produktive skogareal i lisida etter utbygging.  

8.12.3 Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster 

Deler av breelvavsetninga på Flatelandsmoen med sand og grus blir mindre tilgjengelig. 
Dette gjelder de areala der ny rv.9 krysser gjennom kulturlandskapet på Øvre Flateland. 
Dette er et fulldyrka område av stor verdi for landbruk i dag. Sammenlignet med dette er 
verdien av grus/sandforekomsten vurdert som liten. Planvirkningen for ressursen er på dette 
grunnlaget vurdert som litt negativ.  

Ny veglinje går gjennom områder med betydelig grunnvannspotensial. Eksisterende rv. 9 går 
allerede gjennom disse områda, og endringer er knyttet til de arealene der det planlagt ny 
veglinje. Det gir endring lokalt på grunnvannstand rundt ny vegkropp, samt noe mer 
vegvann fra nye vegflater. Dette vurderes likevel som marginale endringer. 

Tiltaket vil heller ikke endre tilsiget av grunnvatn, siden vegen ikke introduserer barrierer for 
gjennomstrømming av vann i bakken.  

8.13 Støy og vibrasjoner 
Som omtalt i kap. 7.2 og i vedlagte støyrapport, vil det være nødvendig å gjennomføre tiltak 
for flere av de berørte eiendommene innenfor planområdet. Hva som skal gjennomføres på 
den enkelte tomt avtales nærmere med berørt tomteeier. En hovedkonklusjon er at det vil 
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være fullt mulig å få til løsninger som ivaretar et støynivå innenfor gjeldende retningslinje 
T1442. 
 
I anleggsfase vil tiltaket omfatte en god del sprengning og tyngre anleggsarbeid som vil 
generere støy og vibrasjoner. Det må settes grenseverdier  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. 

8.15 Geologi 
Inngrepet i eksisterende bergskjæring ved Rotemokrysset skal gi bedre sikt i kurven. Spesiell 
varsomhet i forhold til sprengning og sikring må utvises i pr. ca. 115-140, hvor avstanden 
mellom fv. 45 og ny skjæringstopp blir på noen få meter. I den samme skjæringen er det 
registrert sulfidholdig berg. Sonen har bredde ca. 20 m og har middels til høy 
forvitringsgrad. Utsprengte masser må håndteres spesielt etter utsprengning og følges 
videre opp i YM-plan. 
 
Nord for Flateland går ny riksveg inn i tosidig skjæring. Bergkvaliteten i området er meget 
god og det er svært lite løsmasser i området. Med et godt sprengningsresultat kan 
bergsikringen reduseres til et minimum.  
 
Ved Brokka gård kan det bli aktuelt å gå inn i sideterrenget som består av noe berg og et 
løsmassedekke av ukjent mektighet. Etablering av en støttekonstruksjon kan bli aktuelt 
dersom det ikke er mulig å forskyve ny veg mot elva. 
 
Tiltaket gir en økning i steinsprangfare vurdert opp mot dagens veg. Dette skyldes at vegen 
ved Åsstogsåsen flyttes ca. 65 m inn mot sidebratt terreng, noe som øker risikoen for 
steinsprang på veg. På bakgrunn av registreringer og undersøkelser konkluderes det likevel 
med at anlegget kan bygges som planlagt, uten sikring mot skred og samtidig tilfredsstille 
bør-kravet gitt i håndbok N200 (krav til restrisiko for skred på veg). Steinsprangsimuleringer 
viser at det vil gjenstå en liten restrisiko ved Åsstogsåsen. Et sikringstiltak vil bringe 
restrisikoen for skred på veg ned til tilnærmet 0. 

8.15 Geoteknikk 
Generelt vil prosjektet medføre en liten effekt på geoteknisk stabilitet. Vegen etableres i 
relativt jevnt terreng. Se geoteknisk rapport, vedlegg 6. Tiltak ved ny skjæring ved 
Rotemokrysset må vurderes med hensyn til liten avstand til fv.45. Ved Lunden gård, i 
område for ny skjæring, skal støttekonstruksjon og erosjonssikring vurderes. 
Registrerte grunnforhold (friksjonsmasser) og størrelsen på tiltak medfører at det er lav 
risiko for eventuelle setninger på eksisterende konstruksjoner langs strekninga. 
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Fylling i Otra utføres ved Fodtveitjønn og Brokka. Det forutsettes at eventuelt organisk 
materiale fjernes før det etableres ny fylling.  
 
I område vad Brokke vil vannhastigheten ved flom inkl. klimapåslag være inntil ca. 3m/s. 
Dersom det utformes en jevn elvekant og benyttes velgradert samfengt sprengstein inntil 
800mm vil risiko for erosjon i skråninga være lav.  

8.16 Massehåndtering 
Så langt det er mulig vil massehåndtering gjøres innenfor de regulerte rigg- og 
anleggsområdene. På deler av strekningen kan det være nødvendig å transportere massene 
korte avstander langs eksisterende veg. Prosjektet vil generere overskuddsmasser og det vil 
være behov for deponi. Det legges til grunn at entreprenør tar seg av dette i byggefasen. 

8.17 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse  
Det er gjennomført ROS-analyse for prosjektet, se vedlegg 10. Det er gjennom analysen 
identifisert hendelser som følges videre opp, - de aller fleste gjennom byggefase. I 
oppsummeringen av ROS-analysen står det følgende: 
 
I utgangspunktet er dagens situasjon innenfor planområdet at det ikke er kjent spesielle 
forhold som gjør planområdet spesielt utsatt med tanke på risiko‐ og sårbarhet. Det er heller 
ikke registrert hendelser av et slikt omfang som tilsier at det må gjøres tiltak. 
 
En utbedring, som dette planarbeidet legger opp til, vil gi en trafikksikkerhetsgevinst i form 
av færre trafikkuhell, i tillegg til at nytt anlegg vil være bedre utformet når uhellet først er 
ute (rekkverk og slake skråninger). I tillegg vil rv.9 stedvis bli fjernet fra eksisterende 
bebyggelse (ny trase) og slik sett gi en forbedring for beboerne. Drift og vedlikehold av 
utbedret veg vil også kunne utføres både mere effektiv og tryggere. 
 
Ny veg vil ligge over 200 årsflom og som også er vurdert som en forbedring ift. eksisterende 
situasjon. I tillegg vil alle stikkrenner og rør være dimensjonert ift. fremtidige 
klimaprognoser. 
 
Naturfare i form av steinsprang, snøskred og jord‐ og flomskred vil være uendret, gitt at 
anbefalte tiltak for steinsprang følges opp, jf. Naturfarerapport. 
 
Totalt sett er Svv sin vurdering at risikobildet endres i positiv retning ved en gjennomføring 
av tiltaket som planlagt i reguleringsplan. 

8.18 Rammer og premisser for planarbeidet 
Planforslaget imøtekommer Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging; 
spesielt ift. punktene om bærekraftig areal- og samfunnsutnytting og attraktive og 
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klimavennlige by- og tettstedsområder. Bruk av avlastet riksveg som kombinert adkomst og 
g/s-veg på aktuell strekning bygger også opp under dette. 
 
Planforslaget berører en hensynssonen i gjeldende kommunedelplan, - hensynssone for 
kulturlandskapet i Rygnestad. Med henvisning til omtale i kap. 8 mener vi at 
kulturlandskapet likevel er godt ivaretatt. 

9 Gjennomføring av forslag til plan 

9.1 Framdrift og finansiering 
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 er statlig finansiert og ligger inne med bevilgning i 2022 og 2023.  

9.2 Utbyggingsrekkefølge 
Det er ikke aktuelt med noen spesiell utbyggingsrekkefølge ved realisering av plan. 

9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
I anleggsfase må det påregnes redusert fremkommelighet. Det vil bli anlagt midlertidige 
anleggsveger for trafikkavvikling, i form av et kjørefelt og med lysregulering. Det må også 
påregnes redusert fremkommelighet ifbm. sprengningsarbeid. 

9.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 
byggefasen 
SHA har vært tema gjennom planleggingsfasen, og vil bli fulgt videre opp i byggefase.  
 
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 
R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 
utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 
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Særskilte miljøutfordringer for Rv. 9 Rotemo-Lunden er: 
 

 Utfylling i Otra v/Brokka og Fodtveitstjønn 
 Håndtering av fremmede uønska arter og planteskadegjørere 
 Massehåndtering, naturlig revegetering-mellomlagring 
 Utforming av skjæringer mellom Oveinang og Hagefoss 

 
I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med 
i YM-plan. 
 
Innspill til YM-plan: 
Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy Tiltaket omfatter sprengning og tyngre anleggsarbeid som vil generere 

støy og vibrasjoner, spesielt nord på Flateland, også i samband med evt. 
midlertidig pukkverk. 
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. Gjelder også støvplage fra evt. 
midlertidig pukkverk.  

Forurensning av 
jord og vann 

Se vedlegg «Fagnotat naturmangfold» til reguleringsplanen. 
Tiltak for å begrense avdrift av partikler ved utskiftning og påfylling av 
masse forutsettes. Bruk av siltgardin anbefales der det er teknisk mulig. 
Tiltak for å hindre avrenning fra blottlagte anleggsområder forutsettes. 
Tiltak for å hindre uhellsutslipp ved påfylling av drivstoff etc. samt 
beredskap ved uhell forutsettes. 
Nødvendig utsjekk av/søknad etter særlovverk sluttføres i perioden etter 
vedtatt reguleringsplan. Dette gjelder særlig tillatelse til utfylling i 
vassdrag. 
Prøvetaking viser forhøyet sulfidinnhold i et mindre område hvor vi skal 
etablere fjellskjæring. Håndtering av disse masse må beskrives i en 
tiltaksplan.  
 

Landskap Landskap følges opp under prosjektering slik at estetikken blir 
akseptabel og best mulig. Dette gjelder særlig skjæringer, støyvoll og 
revegetering innenfor det utvalgte kulturlandskapet på Flateland. 
Prosjektering og gjennomføring av anlegget skal i størst mulig grad ta 
hensyn til det utvalgte kulturlandskapet og de føringene som er lagt for 
forvaltningen av dette. 
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Nærmiljø og 
friluftsliv 

Det prosjekteres midlertidige og permanente løsninger som sikrer 
framkommelighet og sikkerhet for tredjeperson. 

Naturmiljø Fylling i Otra v/Brokka: Prosjektere og beskrive løsninger som gjør at 
steinfyllingen best mulig kan oppfylle funksjoner for fisk (se beskrivelse 
i fagnotat naturmangfold).  
Naturtypelokaliteter: Under prosjektering skal det arbeides for å 
minimalisere arealinngrep i biologisk viktige sideområder. Tiltak for å 
hindre anleggsskade formuleres. 
Fremmede uønska arter; evt. supplerende kartlegging. 
Arbeidsbeskrivelser for entreprise utarbeides.  
Det lages en plan for naturlig revegetering av veiens sideterreng. Masse-
behandling, evt. før-behandling.  
Nødvendig utsjekk av/søknad etter særlovverk sluttføres i perioden etter 
vedtatt reguleringsplan. Dette gjelder bl.a. tillatelse til fysiske tiltak i 
vassdrag. 

Vassdrag og 
Strandsone 

Se temaene forurensning av jord og vann og naturmangfold.  

Kulturminne og 
kulturmiljø 

Se landskap 

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.).  

Energiforbruk  
Materialvalg og 
avfallshåndtering 

Geolog skal følge opp prosjektet i byggeplan for vurdering av 
bergartenes brukbarhet til vegbyggingsformål.  
Materialvalg sees i sammenheng med klimaavtrykk. 
 
 

Klima Oppfølging av klimagassbudsjett og regnskap i hht Statens vegvesens 
rutiner. Gjennomføring av tiltak som gir reelle klimagasskutt. Plan for 
rapportering og oppfølging.  

 

10. Sammendrag av innspill ved varsling og ved offentlig ettersyn 
Ved varsling av oppstart 
Svv har mottatt flere innspill ifbm. med varsling av reguleringsplanarbeidet. Innspillene 
inngikk også som kommentarer til planprogrammet. Innspillene er oppsummert og 
kommentert i vedlegg 11. Her fremkommer det også hvordan de er fulgt opp i foreliggende 
planforslag. 
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Ved offentlig ettersyn/høring 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn/høring i tidsrommet 27.08.20 – 09.10.20. Svv 
har mottatt totalt 14 innspill til planen. Ifbm. høringen ble det avholdt et informasjonsmøte i 
kommunehuset i Valle den 24.sept. Alle innspill/merknader er referert og kommentert i 
vedlegg 12 til planen. Her fremkommer det at det er gjort noen mindre endringer i plankart 
og bestemmelser ift. det som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Dette gjelder følgende 
punkter; 
 
Plankart: 

 Lagt inn adkomstpiler på eksisterende driftsavkjørsler iht innspill 
 Endret linjeføring på adkomstveg f_SKV203 
 Utvidet området BFT201 (Lunden camping) for å få med hele området som er aktuelt 

ift utgraving 
 Innarbeidet busslommer på begge sider ved Lunden 

Planbestemmelser: 
 Lagt inn rekkefølgekrav om plan for håndtering av landbruksjord. 
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VEDLEGG TIL PLANEN: 
 

1. Konsekvensutredning, deltema landskapsbilde, datert 05.06.20 
2. Fagnotat Naturmangfold, datert 31.03.20 
3. Foreløpig rapport kulturhistorisk registrering, udatert 
4. Konsekvensutredning, deltema kulturarv, datert 28.11.19 
5. Geologi;  

− Etablering av tosidig skjæring ved Åsstoggåsen, datert 12.12.19 
− Vurdering av Naturfare, datert 12.12.19 
− Modellering av steinsprang Åsstogåsen, 12.12.19 

6. Geoteknikk, rv.9 Rotemo – Lunden, datert 30.06.20 
7. Fagrapport støy, datert 30.05.20 
8. Notat fra NVE ang. fylling i elv, datert 20.11.19 
9. Tegningshefte, datert 27.08.20 
10.  Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 08.07.20 
11. Innkomne merknader ved varsling, - oppsummert og kommentert 
12. Innkomne merknader/innspill ifbm. offentlig ettersyn 
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