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1 Akseptdokumentasjon  
 

 
2 Bakgrunn og rammer for prosjektet 
 
Dagens situasjon:  
 
Fv 323 Ose bru: 
Fylkeskommunen har i forslag til handlingsprogram 2017 – 2020 og videre til 2024 foreslått delfinansiering 
av ny Ose bru. Fylkeskommunen har tett dialog med Bygland kommune om framdrift og fullfinansiering av 
bruprosjektet. 
 
Nåværende bru ble bygget i 1952. Lengde totalt 76,3 meter, bruspenn 76 meter.  
Bredder: Mellom føringskantene er 2,95 meter, mellom rekkverkene er bredden 3,02 meter og mellom 
hengestengene 3,51 meter.  
Fri høyde: Adkomsten inn på brua gjør at kjøretøy må krysse under nedføringen av hengekablene. Den frie 
høyden er begrenset til 3,0 meter. 
Brudekke: Betong. 
Bruksklasse: 6 tonn aksellast, 10 tonn totalvekt. «Berre ein bil på brua». 
Landkar: Huggede stein – tørrsteinmur. 
 

 
Det ble utført en hovedinspeksjon av brua i 2015 med tilhørende rapport. Rapporten konkluderer med at den 
generelle tilstanden på brua er god. Det er ikke avdekket brudd eller alvorlige rustskader på wirene, men 
stedvis manglende overflatebehandling. Det samme gjelder øvrige bærende konstruksjoner. Rapporten 
anbefaler vask og reparasjon av overflatebehandling innen tre år.  
 
Dagens bru er smal og har begrenset bæreevne og fri høyde. Eventuelt nytt stivere rekkverk vil begrense 
bredden over føringskanten ytterligere. Alt dette gjør at brua har svært begrenset verdi for jord- og 
skogbruksnæringen på østsiden av vassdraget. All transport av tunge, høye eller brede kjøretøy må benytte fv 

Godkjent av prosjekteier Godkjent av prosjektleder 

Dato: 
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Dato bestillingsavklaring x.y.2016 
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323 fra Ellingstjønn (Storestraum). Avstanden mellom Ellingstjønn og Ose er ca 15 km. Fv 324 går videre 
nordover på østsiden av vassdraget fra Ose bru til Heistad, en strekning på drøyt 4 km. 
Bredde mellom føringskantene på Ose bru er 2,95 m. I tillegg ligger inn- og utkjøring på brua i kurve fra 
begge sider. Dette medfører at det må brukes en brøyteplog som er smalere enn de standardplogene som 
leveres av fabrikantene. I tillegg begrenser totalvekten på 10 tonn at en ikke kan bruke lastebil til brøyting og 
strøing over Ose bru. Dette har medført at vi i dag har en kontraktør som brøyter med traktor fra Heistad (fv 
324) og videre på fv 323 til kryss med rv 9 ved Ellingstjønn og fv 323 over Ose bru til kryss rv 9. Mens vi 
har strøing med lastebil fra kryss ved Ellingstjønn og til Heistad, må det samtidig kalle ut traktor for å strø 
300 til 400 m over Ose bru fra kryss fv 323 og 324 i Austadneset. Dersom vi får ny Ose bru vil vi kunne 
bruke standard plogbredde på plog og vil da kunne lyse ut denne kontrakten med lastebil til å brøyte og strø 
hele fv 323 og fv 324, samt eventuelt andre veger i område. Dette vil medføre en besparelse å slippe og 
bruke flere enheter ved behov for brøyte eller strøtiltak på disse vegstrekningene, og en raskere utførelse av 
tiltakene dersom en kan bruke lastebil i stedet for traktor. 
 
I tillegg ligger tilkobling av fv 323 ved Ose bru i stigning mot rv 9 slik at her er dårlig sikt. Dette medfører at 
en må fjerne snø og vegetasjon i kabelfeste som igjen medfører mye manuelt arbeid og dermed ekstra 
kostnader. I tillegg er på og avkjøring fra rv 9 så smal til Ose bru fra nord og sør at trafikanter må stoppe opp 
på rv 9 ved møtende trafikk fra fv 323. Rv 9 ligger her i kurve og har 80 km/t fartsgrense. Krysset anses som 
trafikkfarlig p.g.a. av disse problemene. 
 
Det har også vært en del problemer med brufugene på Ose bru som påfører naboer støyplager (det ligger et 
hus rette ved dagen Ose bru) 
 
Rv 9 Reiårsfossen – Ose, gs-veg: 
Bygland kommune har i lengre tid ønsket en gang- og sykkelvegforbindelse mellom Ose (grenda) og 
Reiårsfossen/Reiårsfossen camping. Kommunen ønsker nå å få regulert en slik vegløsning. Det er imidlertid 
ingen signaler om at dette prosjektet vil bli prioritert i nærmeste framtid i handlingsprogram for riksveg. 
 
Reiårsfossen camping ligger på østsiden av rv 9 med avkjørsel ved hp 05 km 16,65. Fra denne avkjørselen er 
det gangadkomst opp til gammel bru ved ca km 16,81 over elva nedenfor Reiårsfossen. Den gamle 
riksvegbrua ligger tett inntil dagens bru. Ca 100 meter nord for bruene ligger det en ca 100 meter lang 
vegsløyfe på vestsiden av rv 9 med avkjørsel i begge ender. Denne blir i dag benyttes som 
parkeringsplass/enkel rasteplass.  Fra Ose (grenda) går det gang- og sykkelveg langs vestsiden av rv 9 sør til 
ca km 17,7.  Kryss med fv 323 Ose bru er ved km 17.32. 
Mellom eksisterende gs-veg på vestsiden av rv 9 og sørover til parkeringsplass/rasteplass ved Reiårsfossen, 
blir det da en strekning på ca 820 meter. 
 
Ose (grend), trafikkutfordringer: 
Bygland kommune ønsker å ta sentrum med i planområdet med følgende punkt: 

- Trafikksikre bussholdeplasser (nord/sør) 
- Planlegge ei ny vegføring utanom gamle sentrum til Reiårsvatn. For eksempel nord for Coop. 
- Kryssing av riksveg 9 ned til framtidig bryggeområde. 
- Redusert fartsgrense forbi Ose sentrum (dette er en forvaltningssak) 

2.1 Rammer, avgrensninger og prosjektutfordringer for tiltaket  

2.1.1 Overordna rammer og premisser 
 

Bygland kommune er planmyndighet og skal utarbeide og gjennomføre reguleringsplanen. Statens vegvesen 
skal bidra med veg- og brutekniske løsninger og være rådgiver for Bygland kommune. Aust-Agder 
fylkeskommune v/Statens vegvesen dekker kostnader for nødvendige undersøkelser og planlegging på den 
delen av planområdet som omfatter fv 323 og Ose bru. Siden gang- og sykkelvegen langs rv 9 ikke er et 
aktuelt riksvegprosjekt, er det ikke riksvegmidler til å planlegge denne delen. Dette må Bygland kommune 
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bekoste, men Statens vegvesen kan bidra med faglige råd. Den delen av planen som omfatter Ose sentrum er 
også kommunens ansvar. 
 
Moment som Bygland kommune vil vektlegge, er: 
- Generell oppdatering av gjeldande reguleringsplan med føresegner 
- Bustadområde jf Strandsoneplanen.  
- Fellesanlegg for båtbryggjer 
- Antikvarisk spesialområde ( Kulturminne - / Bygningsvern ) 
- Trafikksikringsutfordringar jf punkt 2. 
 
(Bygland kommune må etablere kontakt med konsulent som i samråd med SVV kan tilføre / visualisere 
planen ønska løysingar ) KØB tek kontakt med Cowi. 

2.1.2 Prosjektbeskrivelse med rammer avgrensinger og utfordringer 
 
Fv 323 Ose bru: 
Kryss rv 9 – fv 323 utformes som T-kryss.   
Ny bru planlegges med 2 kjørebaner og fortau på den ene siden som gir en total brubredde på 10,0 meter. 
Nødvendige grunnundersøkelser og avklaringer med aktuelle myndigheter for fundamentering og utforming 
av brua skal utføres.  
Det er ca 300 meter fra østenden av brua til kryss fv 324. Bygland kommune ønsker å regulere hele denne 
strekningen pga muligheter for annen virksomhet i området. 
 
Rv 9 Reiårsfossen – Ose, gs-veg: 
Gang- og sykkelveg langs rv 9 mellom Ose og Reiårsfossen anses først og fremst som et tiltak for 
turistnæringen. Normalt dimensjoneres gang- og sykkelveger slik at de kan brøytes maskinelt på en rasjonell 
måte. Da det er lite eller ingen aktivitet i dette området vinterstid, bør det i planarbeidet vurderes om krav til 
vegbredde og lengdeprofil kan fravikes og at forbindelsen utformes som en turveg. Det vurderes å planlegge 
en smal gangveg/truveg på vestsiden av rv 9 mellom Reiårsfossen og Ose som i størst mulig grad følger 
terrenget. 
 
Bygland kommune bør gå i dialog med eier av campingplass og søke å få til en utbyggingsavtale som kan 
fremme realisering med tanke på finansiering. 
 
Ose (grend), trafikkutfordringer: 
Bygland kommune ønsker følgende punkt i planen: 
- Trafikksikre bussholdeplasser (nord/sør) 
- Planlegge en ny vegføring utenom gamle sentrum til Reiårsvatn. For eksempel nord for Coop. 
- Kryssing av riksveg 9 ned til framtidig bryggeområde. 
- Redusert fartsgrense forbi Ose sentrum (dette er en forvaltningssak) 
 
Prosjektet legger fram forslag til avgrensninger av planområdet til beslutning i prosjektstyringsgruppa. 
 

2.2 Samfunnsmål og effektmål (for det bygde prosjektet) 

Øke samfunnssikkerheten, redusert sårbarhet i forbindelse med ras/flom. 

2.3 Resultatmål (for denne prosjektfasen) 

Utarbeide reguleringsplan som løser overnevnte tre punkt. 
Avklare brutype inkl. fundamentering og utarbeide nødvendige brutegninger på reguleringsplannivå. 
Utarbeide nødvendig grunnlag for å kostnadsberegninger. 
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Utarbeide kostnadsanslag for Fv 323 Ose bru med tilstøtende veger og Rv 9 Gang- og sykkelveg/turveg 
mellom Ose og Reiårsfossen hver for seg innenfor en nøyaktighet på +/-10%. 
 

2.3.1 Kvalitet 
Statens vegvesens kvalitetssystem legges til grunn i prosjektgjennomføringen.    

2.3.2 Tid (fremdrift) 
Fylkeskommunen har i forslag til handlingsprogram foreslått 20 mill. kroner til ny Ose bru i 2022. Aust-
Agder fylkeskommune er innstilt på en forsering av utbyggingen. Det er derfor ønskelig at planarbeidet 
gjennomføres så raskt som mulig. 

2.3.3 Investeringskostnad 
Fylkeskommunen har i forslag til handlingsprogram foreslått 20 mill. kroner til ny Ose bru i 2022. Bygland 
kommune og Aust-Agder fylkeskommune vil samarbeide om en fullfinansiering av fylkesvegprosjektet.  

2.3.4 Planleggingskostnad 
Kostnadsramme for planlegging av fv 323 Ose bru med tilstøtende veger anslås til 1,0 mill. kroner. Beløp 
inntil dette dekkes av avsatte planmidler på investeringsbudsjettet for fylkesveg. Øvrige kostnader dekkes av 
kommunen.      

2.4 Andre rammebetingelser 

2.5 Standardkrav 

I utgangspunktet følges normalkravene, men det kan søkes om fravik. Se for øvrig beskrivelsen over. 
 
3 Prosjektets oppgave og leveranse  

3.1 Krav til prosess 

Det opprettes en prosjektgruppe bestående av overnevnte representanter (se distribusjonsliste) fra Bygland 
kommune, Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune. Prosjektleder i Bygland kommune er ansvarlig 
for innkalling til møter/sekretariat. 

3.2 Leveranseplan 

 Innkalle prosjektgruppa (se distribusjonslista) til møter i forkant av viktige valg. For øvrig holde 
prosjektgruppa fortløpende oppdatert om framdriften i prosjektet. (e-post) 

 Utarbeide forslag til reguleringsplan for overnevnte områder med nødvendige tegninger og 
dokumentasjon på reguleringsplannivå. 

 Utarbeide kostnadsanslag for hvert av delprosjektene nevnt over. 

3.3 Spesielle krav i forhold til sikkerhet helse og arbeidsmiljø (SHA) 

SHA-plan skal påbegynnes i reguleringsplanfasen og videreutvikles i de videre fasene i prosjektet. Det 
utarbeides SHA-plan i planfasen. 
Videre utarbeides plan for ytre miljø (YM-plan). 
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4 Organisering og styring 

4.1 Ansvar og myndighet 

Bygland kommune v/ prosjektleder Vidar Frøysnes har hovedansvaret for gjennomføringen av 
planprosjektet. For Statens vegvesen’s ansvarsområde er Erling Jonassen prosjekteier, John Kristian Stormyr 
er prosjekteiers representant og Øystein Lien er planleggingsleder.  
 
Planen skal løse tre adskilte tema. Planen for fv 323 ny Ose bru krever mer bru- og vegtekniske vurderinger 
enn resten av planområdet. For å få en effektiv framdrift ser vi at det vil være en fordel å dele arbeidet som 
følger:  

- Fv 323 Ose bru med tilstøtende veg: Statens vegvesen v/Øystein Lien tar planleggingsledelsen for 
denne delen av planen. Planen kan framlegges som egen reguleringsplan, eller den kan sys sammen 
med resten av planområdet hvis dette er ønskelig. Prosjektleder Vidar Frøysnes i Bygland kommune 
holdes løpende orientert. Øystein Lien er ansvarlig for informasjon og møter med prosjektgruppa, se 
distribusjonslista over og er også ansvarlig for å skaffe nødvendige fagressurser. 

 
- Rv 9 Reiårsfossen – Ose, gang- og sykkelveg og Ose (grenda): Bygland kommune v/Vidar Frøysnes 

tar prosjektledelsen for denne delen av planen og er ansvarlig for å skaffe nødvendige ressurser. 
Statens vegvesen v/plan og forvaltning er vegfaglig rådgiver. 

4.2 Samhandling og møtestruktur  

Det skal legges opp til et nært samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. 
 

4.3 Rapportering og avviksbehandling (kvalitet, fremdrift og økonomi) 

Det rapporteres på kvalitet, framdrift og økonomi i prosjektmøtene og i samarbeidsmøtene mellom plan og 
prosjektering og Aust-Agder vegavdeling. Prosjektgruppa innkalles i forbindelse med beslutninger i 
planprosessen. Eventuelle fravik fra vegnormaler behandles etter gjeldende rutiner etter møte i 
prosjektgruppa.  
 
 
5 Vedlegg 
 


