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1 Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for trafikksikkerhetstiltak gjennom 
kurveutbedring, siktutbedring, tilgivende sideterreng og vurdere stenging/flytting av 
trafikkfarlige avkjørsler.  
 
Planområdet omfatter en strekning på ca. 250 meter av rv. 9 fra vestsiden (nordsiden) av bruene ved Storstraumen til og med nordre 
avkjørsel til rasteplassen. Se Figur 1 og 

 

Figur 2. Opprinnelig var det varslet et større planområde som omfattet en lengre streking 
mot nord og også en ca. 600 m lang strekningen øst (sør) for bruene på Storstraumen.  
Opprinnelig planområde er delt i to planer slik at arealene øst og vest for Storstraumen bru 
blir regulert i hver sin plan. Årsaken til delingen av planområdet er at det har vært behov for 
mer utredning og dialog med bla. fylkesarkeolog for å finne den beste løsningen forbi 
området med grav- og rydningsrøyser (område S10 i gjeldende reguleringsplan) på den 
nordre parsellen.  Reguleringsplanen for søndre parsell (Detaljreguleringsplan for Rv. 9 
Storstraumen, kurveutbetring) ble vedtatt av Bygland kommune den 15.06.22. 

 
Figur 1. Planområde. Plangrensen er vist med rød stiplet linje. Kilde SVV. 
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Figur 2. Fra tegningsheftet ‐ oversiktstegning 

 
I forslag til reguleringsplan er kurven mellom Storstraumen bru og rasteplassen utbedret og 
veien er foreslått flyttet nordover mot Åraksfjorden. Gangvegen som går langs rv. 9 i dag er 
flyttet tilsvarende.  Typisk tverrsnitt er vist i Figur 3. 
 
Eksisterende avkjørsler til rasteplassen beholdes. Det er kun behov for mindre tilpasninger. 
 

 

Figur 3. Fra tegningsheftet – typisk tverrsnitt 
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2 Innledning 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med 

Bygland kommune utarbeidet detaljreguleringsplan for rv. 9 Storstraumen, kurveutbedring i 
vest. Reguleringsplanen omfatter vegstrekningen vest (nord) for Storstraumen bru.  
 
Planforslaget består av følgende deler:  

 Plankart   
 Reguleringsbestemmelser/føresegner  
 Planbeskrivelse - dette dokument 

 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for trafikksikkerhetstiltak gjennom 
kurveutbedring, siktutbedring, tilgivende sideterreng og vurdere stenging/flytting av 
trafikkfarlige avkjørsler. 
 
Selv om dette er mindre utbedringstiltak er det valgt å kjøre «full reguleringsprosess», dette 
for å avklare arealbruken for veien og veiens sideareal. Areal som ligger tett opp til, men 
ikke blir direkte berørt av tiltaket er derfor lagt utenfor planområdet. 
 
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Bygland kommune planbeskrivelse, plankart og 
reguleringsbestemmelser til politisk sluttbehandling.  
 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 3‐7 og § 12‐8 annonsert 
i Fædrelandsvennen 23.12.2021 og Setesdølen 24.12.2021. 
 
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 06.07.22 – 07.09.22 
på følgende steder: 
 
Bygland kommune 
Internett: www.bygland.kommune.no 

Hva er en detaljregulering?  
  
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.   
  
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en 
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet 
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig 
rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 
ekspropriasjon av grunn.  
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Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Setesdølen. Grunneiere og rettighetshavere vil få 
skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige 
instanser.  
 
Eventuelle merknader til planforslaget må seinest innen 07.09.2022 sendes skriftlige til:  
Statens vegvesen postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller 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 (KMD) 
iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. KMD har delegert myndigheten til å avgjøre 
klagesakene til fylkesmannen. Kommunen behandler klagesaken før den oversendes 
fylkesmannen.  
 
Eventuell klage sendes til kommunen.  
 
Kontaktperson i Bygland kommune: Inger Siri Lidi tlf. 95 21 09 15  
e‐post: Inger.Siri.Lidi@bygland.kommune.no  
 
Kontaktperson i Statens vegvesen: Jon Olav Upsal tlf. 924 42 753.  
e‐post: jon.olav.upsal@vegvesen.no 
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3 Planområdet 
3.1 Planområdet 
Planområdet ligger vest for eksisterende bruer (med tilhørende sluseanlegg) ved 
Storstraumen og omfatter en strekning på ca. 250 m. Eksisterende rasteplass ligger øst for 
planområdet. Planområdet avsluttes ved nordre avkjørsel til rasteplassen. Se Figur 4 og Figur 
5. 

 
Figur 4. Planområdet ligger om lag 100 kilometer nord for Kristiansand i Bygland kommune. 

 

 
Figur 5. Detaljert utsnitt av planområdet. Planavgrensningen er vist med rød stiplet linje. Kilde SVV. 

 
Ved oppstart av planarbeidet ble det varslet et større område, som også tok med seg en 
strekning på ca. 600 m øst (sør) for Storstraumen bru. Se Figur 6. Området øst for 
Storstraumen bru er regulert i egen reguleringsplan; Detaljreguleringsplan for Rv. 9 
Storstraumen, kurveutbetring vedtatt 15.06.22. Årsaken til at planområdet er delt i to at det 
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har vært behov for mer utredning og dialog med bla. fylkesarkeolog for å finne den beste 
løsningen forbi området med grav- og rydningsrøyser (område S10 i gjeldende 
reguleringsplan) på den nordre parsellen.   
 
I tillegg har det vært gjennomført et tilleggsvarsel da det har vist seg behov for ytterligere 
areal. Se Figur 7. 
 

 
Figur 6. Varslet plangrense vist med stiplet svart strek. Kilde SVV. 

 

 
Figur 7. Tilleggsvarsel, vestre del. Blå stiplet linje tilsvarer svart stiplet linje i Figur 6. Grønn stiplet linje gjelder tilleggsvarsel/justert 
varslingsgrense.  

 
Forslag til plankart går i ett tilfelle utenfor kunngjort plangrense. Dette gjelder et mindre 
areal ifb. utfylling i Åraksfjorden. For øvrig er regulert område vesentlig mindre enn 
kunngjort planområde. 
 
3.2 Eiendommer som omfattes av planarbeidet 
Planarbeidet omfatter en eiendom, gnr/bnr 34/1.  I tillegg er eiendommen 600/39 som 
tilhører SVV berørt. 
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4 Planstatus og overordnede føringer 
4.1 Nasjonal transportplan 
NTP beskriver bl.a følgende om korridor 4c som riksvei 9 er en del av: 
 

En stor del av veiene i korridoren har behov for trafikksikkerhetstiltak. Antall drepte 
og hardt skadde pr. mrd. kjøretøykm ligger mellom 20 og 25 på E39 mellom Ålesund 
og Trondheim og tilsvarende for rv. 9 og rv. 13 (gjennomsnitt alle korridorer er om 
lag 12). Møteulykker forekommer særlig på strekninger med høy trafikk. Det er også 
en stor andel utforkjøringsulykker. 

 
4.2 Målsetting med planarbeidet 
Målet med planarbeidet er å ha det nødvendige grunnlaget for å erverve grunn og bygge 
tiltaket.  
 
4.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Tiltaket er vurdert som ikke KU-pliktig. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens § 6 om 
tiltak som alltid skal konsekvensutredes, jf. forskriftens vedlegg I. Tiltaket er videre vurdert 
ikke å komme inn under forskriftens § 8 jf. forskriftens vedlegg II om planer og tiltak som 
skal vurderes nærmere. Planen kommer ikke i konflikt med kriteriene i forskriftens § 10 og 
planen vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
 
4.4 Planprosess og medvirkning 
Planarbeidet ble varslet i desember 2021, gjennom annonse i aviser og brev til grunneiere, 
og til offentlige høringsinstanser. Plangrensen har blitt noe justert ifb. utarbeidelse av 
planforslaget. Der hvor grensen er endret er grunneier tilskrevet/kontaktet og orientert om 
forholdet. Se Figur 7. 
 
Det har vært avholdt oppstartsmøte med Bygland kommune og kontakt via telefon/teams. 
Grunneier har vært kontaktet, i hovedsak per telefon, men også fysisk møte. 
 
4.5 Regionale planer, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, 
reguleringsplaner 
Planområdet er omfattet av reguleringsplan for Storstraumen fra 01.04.98. Se Figur 8. 
Arealet som blir berørt er regulert til trafikkområde, rasteplass og spesialområde 
friluftsområde. Bruene, samt området S10 er regulert til antikvarisk spesialområde. 
 
Slusene og bruene, også dagens riksveibruer med tilhørende anlegg er fredet i Statens 
vegvesen sin landsverneplan.   
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Figur 8. Eksisterende reguleringsplan.  

 
Arealet er avsatt til samferdsel; veg, friområde og erverv de i kommuneplanens arealdel. Se 
Figur 9. 
 

 
Figur 9. Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Bygland.  
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5 Hovedutfordringer i planområdet 
Hovedutfordringen er at dagens riksveg ikke tilfredsstiller kravene i vegnormalen til 
kurvatur, sikt og sideterreng. Se Figur 10 og Figur 11. 
 

 
Figur 10. Eksisterende situasjon. Rv. 9 sett mot nord.  Avkjørsel til campingplass til venstre. Rasteplass sees til høyre i bilde. Gangveg 
mellom rasteplass og Storstraumen til høyre. Kilde google maps. 

 

 
Figur 11. Eksisterende situasjon. Rv. 9 sett mot nord.  Kryss fv. 3778 til venstre. Nordre avkjørsel til rasteplass til høyre. Kilde google maps. 

 
Kulturminnet (grav- og rydningsrøysene) som ligger vest for rv. 9, de freda bruene ved 
Storstraumen samt Åraksfjorden og eksisterende rasteplass er hensyn som må vurderes og 
ivaretas i planleggingen.     
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6 Mulighetsvurderinger 
6.1 Vurdering av linjeføring/kurvatur 
Flere løsninger for å bedre kurvatur, sikt og sideterreng er vurdert. På grunn av fredningen 
av bruene over Storstraumen kan det ikke gjøres tiltak i bruene med tilhørende anlegg. Alle 
alternativene tar utgangpunkt i eksisterende veglinje på vestsida av bruene.  
 
Dagens kurve like vest for Storstraumen er krapp, og har en radius R=140 meter. I tillegg til 
å være for krapp i henhold til håndbok N100, mangler den klotoider (overgangskurver).  
Trafikksikkerhetsmessig er kurven svært uheldig, da den ikke harmonerer med tilstøtende 
kurvatur. Vegen går videre over i rettstrekning forbi rasteplass før den går over i ny kurve 
med radius R=200 meter lengre nord. Denne kurven er korrekt oppbygd med tilstøtende 
klotoider. For krav til geometri og vegbredder se kap. 7. 
 
6.1.1 Alternativ 1 

Alternativ 1 omfatter en sammenhengende slak kurve med radius R=260 meter med 
tilkobling til rettlinjene i hver ende og ingen utfyllinger i Åraksfjorden. Se Figur 12. 
 
Lokaliseringen av kulturminnet vest for rv. 9 har etter nærmere undersøkelser blitt justert i 
forhold til tidligere og kulturminnet ligger nærmere rv. 9 enn først antatt. Foreslåtte vegtrasé 
skjærer rett gjennom kulturminnet.  
 
Kryssområdet til fv. 3778 vil videre måtte kobles til midt i kurven. I henhold til håndbok 
N100 skal slik tilkobling helst være på rettlinje. På grunn av terrengforholdene i området vil 
nødvendig tilpasning av krysset til fv. 3778 også medføre betydelige inngrep i kulturminnet. 
 

 
Figur 12. Alternativ 1. Skisse Statens vegvesen. 
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Alternativet omfatter en betydelig omlegging av vegen og et stort inngrep i kulturminnet. 
Dette sammen med usikkerhet knyttet til videre prosess rundt eventuell frigivelse av 
kulturminnet har gjort av vegvesenet ikke har valgt å gå videre med dette. 
 
6.1.2 Alternativ 2  

Alternativ 2 omfatter en kurve med radius R=200 meter, rettlinje og ny kurve med radius R= 
300 meter. Alternativet omfatter også rivning av brua som går over Straumslandsbekken og 
erstatte denne med rør. For å unngå vegrekkverk er det lagt inn utslaking av skråninger med 
helning 1:4. Det er foreslått omlegging av avkjørsel i til hytteområde i nord. Krysset til fv. 
3778 må tilpasses rv. 9. Se Figur 13.  
 
Dersom brua over Steinslandsbekken skal erstattes med rør må veglinja heves med ~60 cm 
ved bekken for å sikre nok overdekning. Høydejusteringen må jevnes ut over et lengre strekk 
i hver ende. I tillegg vil energidempende tiltak i Steinlandsbekken måtte vurderes. 
 
Løsningen gir en bedre kurvatur mot nord, som i dag har radius R= 200 meter. Alternativet 
innebærer også noe utfylling i Åraksfjorden i nordre del, i tillegg til utfylling i fjorden i sør.  
Det kreves også en ganske omfattende tilpasning til eksisterende rasteplass, som er 
forholdsvis ny og av god standard. Kulturminnet unngås i stor grad.  
 
Området ved Storstraumen (rasteplass og bruer) har forholdvis stor aktivitet på et begrenset 
område. En utslaking av vegkurvaturen mot nord som foreslått vil kunne bidra til et høyere 
hastighetsnivå enn nødvendig forbi området.  
 

  
Figur 13. Alternativ 2. Skisse Statens vegvesen. 
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6.1.3 Alternativ 3 

Alternativ 3 omfatter vegkurve med radius R=200 meter med tilhørende klotoider og 
tilkobling inn på rettlinje rett sør for kryssområdet til fv. 3778.  Se Figur 14.  
 
Løsningen innebærer en harmonerende vegkurvatur i området med tilsvarende vegkurver 
(R=200 meter både sør og nord for rasteplassen) og det forventes at hastigheten holder seg 
på et jevnere nivå. Dette er positivt trafikksikkerhetsmessig. 
 
Alternativet holder seg i stor grad utenfor kulturminnet og tilkoblingen til dagens rasteplass 
blir av mindre omfang enn ved alternativ 2. Alternativet medfører noe utfylling i 
Åraksfjorden, jf. også søndre del av alternativ 2. Utfyllingen skjer innenfor et område der det 
tidligere er fylt ut.  
 

 
Figur 14. Alternativ 3. Skisse Statens vegvesen.  

 
6.1.4 Konklusjon 

Ut fra en samlet vurdering vurderes alternativ 3 som den beste løsningen. Alternativet gir en 
trafikksikker og god løsning sett i forhold til de begrensningene som er i området. 
Kulturminnet unngås i stor grad, utfyllingen i Åraksfjorden er av mindre omfang, og innenfor 
et område der det tidligere er fylt ut. Rasteplassen berøres i mindre grad. 
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6.2 Vurdering av avkjørsel til campingplass 
I gjeldende reguleringsplan fra 1994 er det regulert inn avkjørsel til campingplassen (område 
B2, B3 og S4) som vist i  Figur 15. Avkjørselen er bygd, se Figur 10. I forslag til plan er 
eksisterende avkjørsel og atkomstvei til campingplassen beholdt som i dag. 
 

 
Figur 15. Avkjørsel til B2, B3 og S4 i eksisterende plan markert med blått. 

 
I forbindelse med planleggingen er det gjort vurderinger av atkomst til campingplassen.  
Dette omfatter atkomst via fv. 3778 samt direkte atkomst fra rv. 9.   
 
Trafikksikkerhetsmessig vurderes ny atkomst direkte fra fv. 3778 som den beste løsningen 
da den innebærer at dagens avkjørsel kan stenges og risikoen for ulykker i avkjørselen 
elimineres. Omleggingen innebærer imidlertid en vesentlig lengre atkomst en eksisterende, 
regulerte atkomst. Grunneier har planer for å ta opp igjen driften av campingplassen og har 
et sterkt ønske om å beholde avkjørsel direkte fra rv. 9.  
 
Det har blitt vurdert å flytte atkomsten sørover mot Storstraumen bru. Det har vært sett på 
tre alternativer der nr. 1 er eksisterende avkjørsel. Se Figur 16.  
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Figur 16. Alternative avkjørsler til campingplass direkte fra rv. 9. Skisse Statens vegvesen.  

 
Alle tre avkjørslene har tilfredsstillende siktforhold gitt at rekkverksavslutningen fra bru mot 
avkjørsel er tilfredsstillende svingt ut av sikkerhetssonen. Når det gjelder risiko for påkjøring 
bakfra ifb. venstresving for trafikk retning nord som skal inn på campingplass, vurderes 
alternativ 2 og 3 som bedre enn nr. 1 selv om bakoversikten i avkjørsel 1 også vurderes som 
tilstrekkelig.  Rekkverket i innerkurven ligger i siktsonen til alternativ 1, men dette er lavt og 
transparent. På grunn av bevaringsverdige bruer er det begrensninger knyttet til 
rekkverksutforming og dette vil måtte være åpent/transparent. Alternativ 2 og 3 berører 
teknisk infrastruktur (fiber/kabler).  
 
Samlet sett vurderes den trafikksikkerhetsmessige fordelen av å legge om eksisterende 
avkjørsel som liten. Eksisterende avkjørsel er derfor beholdt.  
 
6.3 Vurdering av gang- og sykkelveg 
Rv. 9 fra krysset fv. 3804 (Åraksbøvegen) til kryss fv. 3778 (Vestsidevegen) er del av nasjonal 
sykkelrute nr. 3. I forbindelse med regulering av parsellen sør (øst) for Storstraumen bru er 
det gjort en vurdering av gang- og sykkelveg mellom de to angitt kryssene og det er 
regulert inn gang- og sykkelveg i tråd med blå linje vist i Figur 17. I forslag til 
reguleringsplan for vestre del er det regulert inn gangveg mellom rasteplass og bruene slik 
som i dag.  
 
Løsningen legger til grunn at gående og syklende kan benytte de freda gamle bruene frem til 
rasteplassområdet på nordsiden. Fredninga medfører bl.a at det ikke er tillatt å sette i gang 
tiltak som er egnet til å skade, ødelegge eller skjemme bruene.   
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Figur 17. Vurdering av sykkeltrase 

 

7 Planforslaget; plankart og bestemmelser 
Det er lagt til grunn vegbredder og geometrisk utforming iht. Hø1 i vegnormal N100 – 
(øvrige hovedveger med en årsdøgntrafikk mindre enn 4000 kjøretøy, fartsgrense 80 km/t). 
Normalprofilet er som vist i Figur 18. 

 
Figur 18. Normalprofil Hø1 – håndbok N100 

 
I planen er det lagt til grunn en utbedring av horisontalgeometri, samt utbedre sikt iht. 
stoppsiktkrav.  
 
Håndbok N100 beskriver en utbedringsstandard for Hø1 veg, med en minimumskurvatur på 
175 meter. Da begrensningene i området ikke tillater å bygge ny veg etter vegklasse Hø1, og 
forslag til ny kurvatur lik 200 meter blir vesentlig bedre enn dagens kurvatur lik 140 meter, 
anser vi dette som akseptabelt. Se også vurderinger av alternativer i kap. 6.  
 
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre 
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget, avviker noe fra vedtatt 
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formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra 
tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut fra forholdene i terrenget, 
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.  
 
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til 
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få 
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik 
kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring 
av reguleringsplanen etter pbl. § 12-14 andre ledd. 
 
7.1 Bestemmelsesområde  
Det er regulert inn et bestemmelsesområde (#1) for det automatisk freda kulturminnet ID 
2661538 (grav- og rydningsrøyser). Bestemmelsesområdet omfatter en mindre del av 
sikringssonen til kulturminnet og ligger innenfor areal regulert til annen veggrunn – teknisk 
anlegg.  
 
Området med fornminner som berøres av veganlegget er regulert inn med 
bestemmelsesområde, da det er ønskelig å søke om dispensasjon fra kulturminneloven for å 
frigi deler av fornminnet. Dette vil bli vurdert av kulturminnevernmyndigheten ifb. offentlig 
ettersyn. Det har vært kontakt med kulturminnevern i Agder fylkeskommune for å diskutere 
mulighet for dispensasjon fra kulturminneloven. 
 
Følgende bestemmelse er tatt inn for bestemmelsesområde #1: 

#1 er regulert til føresegnområde for automatisk freda kulturminne, ID 2661538. Det 
blir søkt det om dispensasjon utan vilkår frå kulturminnelova for å frigi dei delane av 
sikringssona for kulturminnet som ligg innanfor område regulert til offentleg 
samferdselsanlegg. 
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8 Beskrivelse av planområdet og planløsning, virkning av 
planforslaget, avbøtende tiltak og hva som ikke blir løst  
 
8.1 Trafikkforhold 
8.1.1 Eksisterende trafikkforhold 

ÅDT1 på rv. 9 sør for krysset til fv. 3778 Vestsida er 1870 (2021). Andelen lange kjøretøy er 
på 14%. Veien har gul stripe og tilfredsstillende vegbredde, men ikke tilfredsstillende 
kurvatur og sikt. Det er registrert 3 trafikkulykker perioden 1982-2021. Fartsgrensen på 
stedet er 80 km/t. 
 
8.1.2 Beskrivelse av planforslaget 

Mellom Storstraumen bru og rasteplassen flyttes riksvegen mot nord og Åraksfjorden for å få 
en bedre horisontalgeometri (større radius i kurven, fra rundt R=140m i dag til R=200m i 
forslag til plan). Vegen er foreslått flyttet mot nord for å i minst mulig grad komme i 
berøring med området med grav- og rydningsrøyser, som ligger vest for rasteplassen. 
Eksisterende gangveg flyttes tilsvarende mot nord. Eksisterende avkjørsler til rasteplassen 
beholdes, det må gjøres noen mindre tilpasninger til justert veggeometri.  
 
Vertikalgeometrien på strekningen endres ikke sammenliknet med dagens situasjon. I tillegg 
reguleres det inn areal til tilgivende sideterreng.  
 
Se også beskrivelse i kap. 6 og 7. 
 
8.1.3 Virkning av planforslaget (framkommelighet for alle grupper) 

Hovedhensikten med planen er kurve- og siktutbedring. Disse elementene blir mye bedre 
med forslaget. Det er regulert inn gangveg langs rv. 9 mellom rasteplassen og bruene slik 
det er i dag. Dette gjør det mulig for besøkende på rasteplassen å ta seg sikkert bort til 
bruene og slusene. I reguleringsplanen for utbedring av rv. 9 sør for Storstraumen bru er det 
regulert inn gang- og sykkelveg mellom bruene og kryss fv. 3804 Åraksbøvegen. Nasjonal 
sykkelrute nr. 3 går på fylkesveg 3778 Vestsida og på fv. 3804 Åraksbøvegen. Se Figur 19. I 
dag er det en «missing link» for gående og syklende på rv. 9 mellom de to fylkesvegene.  
 
Løsningen forutsetter at det tillates å sykle over de gamle bruene, og at det ikke er 
nødvendig å modifisere rekkverk, eller gjøre andre inngrep i de fredede konstruksjonene.  
 

 
1 ÅDT: Gjennomsnittlig daglig trafikkmengde. Beregnes som summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på 
en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager. 
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Figur 19. Nasjonal sykkelrute 3 vist med grønt. Kilde vegkart.  

 
8.2 Kollektivtrafikk  
Det er ikke aktuelt med holdeplasser innenfor planområdet. 
 
8.3 Konstruksjoner 
Eksisterende bruer ved Storstraumen skal ikke endres. Brumiljøet er forskriftsfredet (§ 22a i 
Lov om kulturminner, askeladden id 110579 og 249435). Formålet er å sikre og bevare 
anleggets arkitektur og hovedpreg. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å 
skade, ødelegge eller skjemme bruene. Det skal søkes dispensasjon for alle tiltak som gjør 
fysisk inngrep i bruene. 
 
8.4 Universell utforming (UU) 
Innregulert gangveg er universelt utforma med hensyn til krav til stigning.  
 
8.5 Landskapsbilde 
Prosjektstrekningen ligger i Bygland i Agder innenfor det som i NiN-Kart 
(nin.artsdatabanken.no) er beskrevet som et relativt åpent dallandskap under skoggrensen 
med større innsjø. Se Figur 20. Området bærer preg av å ha lav arealbruksintensitet og er 
ikke jordbruksdominert.  

 
Figur 20. Utstrekning av landskapstype relativt åpent dallandskap under skoggrensen med større innsjø. (Kilde: nin.artsdatabanken.no) 
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8.5.1 Eksisterende situasjon 

Prosjektstrekningen følger eksisterende rv. 9, som ligger langs Åraksfjorden. Det ligger en 
rasteplass og gangveg mellom rv. 9 og fjorden. Gangvegen går mellom rasteplassen og 
Storstraumen. Sør for rv. 9 ligger det en mindre campingplass. Se Figur 21 - Figur 23. 
 

 
Figur 21. Eksisterende situasjon (vist med brune linjer) og planlagt ny veg. Kilde utsnitt fra C001 i tegningshefte.  

 

 
Figur 22. Eksisterende rv. 9 sett mot sør og Storstraumen bru. Kilde google.no (bilde fra 2019) 



Planbeskrivelse – Detaljregulering for rv. 9 Storstraumen, kurveutbedring i vest 
 

21 
 

 

 
Figur 23. Eksisterende rv. 9 og rasteplass sett mot nord. Kilde google.no (bilde fra 2019) 

 
8.5.2 Beskrivelse av planen 

Tiltaket omfatter en justering av kurvaturen på strekningen og i tillegg en breddeutvidelse av 
eksisterende vegtrasé. Det største terrenginngrepet er knyttet til flytting av rv. 9 og 
inntilliggende gangveg nordover og delvis ut i Åraksfjorden. Se Figur 24.  
 

 
Figur 24. Utsnitt som viser omlegging av rv. 9 med tilhørende gang og sykkelveg. Brune linjer viser eksisterende situasjon. Kilde C001 i 
tegningshefte. 
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8.5.3 Virkning av planen  

Tiltaket innebærer at dagens fylling i bukta mellom rasteplassen og fjorden utvides. Til tross 
for at inngrepet berører strandsonen vurderes tiltaket ikke å gi store negative virkninger på 
landskapet i området. Det er allerede fylling i området i dag. Fyllingen planlegges med en 
helling på 1:2, den skal jordkles og det skal tilrettelegges for naturlig revegetering.  
 
Detaljering av utforming av sideterreng og eventuelle avbøtende tiltak for å dempe inngrep i 
terrenget vurderes i byggeplanfasen. Det samme gjelder tilpasning av rekkverksløsninger 
mot eksisterende bru. 
 
8.5.4 Avbøtende tiltak 

Sidearealene skal tilpasses eksisterende terreng, og bør ikke være brattere enn 1:2 (i 
løsmasse) slik at sideterrenget kan revegeteres. I dette området vil det være en fordel om 
sidearealene kan revegeteres med naturlig revegetering, dette må tas med i den videre 
prosjekteringen av tiltaket. Viser det seg at sidearealene blir for bratte og vil kreve tilsåing er 
det viktig at det velges norskproduserte frøblandinger. For at naturlig revegetering skal få 
optimale forhold må jorda behandles i henhold til anbefalinger for naturlig revegetering. 
 
Trerekke mellom rasteplass og rv. 9 skal bevares, og bør sikres i anleggsfasen. 
 
Areal som blir midlertidig brukt i anleggsfasen skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand med 
en gang anlegget er ferdig. 
 
8.6 Friluftsliv/by- og bygdeliv  
Det planlegges gangveg/gang - og sykkelveg mellom rasteplassen og Storstaumen slik 
situasjonen også er i dag. Vegen er del av nasjonal sykkelrute 3. Det er ingen boliger eller 
fritidsboliger i tilknytning til vegen på den aktuelle strekningen, og planen endrer ellers ikke 
på eksisterende situasjon. 
 
8.7 Naturmangfold  
8.7.1 Beskrivelse av planområdet 

Berggrunnen i området består av båndgneis og kvartsitt/kvartsrik gneis (jf. www.ngu.no). 
Løsmassene i området består ifølge kvartærgeologisk kart (jf. www.ngu.no) av 
breelvavsetninger (ved rasteplassen) samt skredmateriale (langs bekken, sørvest for 
rasteplassen).  
 
Innenfor planområdet så er området på nordøstsiden av vegen preget av vegfylling og 
rasteplass. På sørvestsiden av vegen er det vegstasjon mellom dagens riksveg og 
campingområdet. Hele planområdet må anses å være påvirket av en eller annen form for 
menneskelig aktivitet. 
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Det foreligger ingen registrerte naturvernområder eller naturtyper i Naturbase innenfor 
planområdet. Kvifteflogi naturreservat, som er et skogvernområde, ligger vest for rv. 9. 
Reservatet omfatter deler av lisida ned mot riksvegen og deler av det flatere heipartiet lengre 
vest. Formålet med Kviteflogi naturreservat er å bevare et område med alm-lindeskog, 
gammel barskog og sørvendt berg og rasmark med et rikt artsmangfold og mange truede og 
sjeldne arter. Områdene rundt Storstraumen er ikke kartlagt etter NIN (Natur i Norge).  
 
I Artskart så foreligger det noen registreringer i området, både noen rødlistede arter og arter 
med livskraftige bestander. Innenfor planområdet så er det registrert hare (NT – nær trua). 
Det finnes til dels mange registreringer av fugler i området. Hovedandelen er fuglearter med 
livskraftige bestander og vurderes til å være vanlig for området. Men det er også noen 
rødlistede fuglearter som grønnfink (VU – sårbar), gulspurv (VU), granmeis (VU) og storskarv 
(NT) registrert. Fugler er mobile og utnytter derfor generelt store områder til næringssøk. 
 
Det er også registret noen fremmede arter rundt Storstraumen. Kanadagås (SE – Svært høy 
risiko) og mink (SE). Det er ikke registrert noen fremmede eller skadelige plantearter. Alle 
artsregistreringene som foreligger i artskart, er av nyere dato.   
 
Storstraumen på oversiden av bruene inngår i vannforekomsten Åraksfjorden med 
vannforekomstID 021-1064-L. Åraksfjorden er registrert med moderat økologisk tilstand og 
udefinert kjemisk tilstand. Byglandsfjorden og Åraksfjorden er regulert til kraftproduksjon. 
Påvirkninger som er registrert er Dammer, barrierer og sluser for vannkraftproduksjon: stor 
grad og Diffus – sur nedbør: middels grad. Det foregår også kalkingstiltak i Otra for å bedre 
forsuringen i vassdraget. Det er også registrert en grunnvannsforekomst som strekker seg 
fra Skomedal til Bygland. Den er registrert med vannforekomstID 021-25-G. Kvantitiv og 
kjemisk tilstand er satt til god. Diffus avrenning fra jordbrukskilde er satt til middels grad, 
mens påvirkninger fra veg er satt til liten grad. Fiskefaunaen i fjorden består av ørret, 
ørekyte og bleke. 
 
Mellom rasteplassen og slusene er den en liten bukt. Bukta er grunn og på høyeste regulerte 
vannstand er dybden innerst i bukta på rundt 0,5 meter. Reguleringshøyden for Åraksfjorden 
er på 198 – 203 moh. Det vil si at i de periodene når fjorden er noe nedtappet, så er de indre 
delene av bukta tørrlagt. Bunnforholdene består i hovedsak av sand, grus og stein og 
strandsonen er nok preget av fluktuasjon i vannstanden gjennom året. Det er utarbeidet et 
eget notat som har til hensikt å belyse virkningene av inngrepet i fjorden og forholdet til 
relevant lovverk. Se dette notatet for detaljer, vedlegg 1. 
 
Det er ikke registrert informasjon om forurensing i grunnen i databasen Grunnforurensing. 
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8.7.2 Virkning av planen 

Ved utøving av offentlige myndighet som berører natur, gjøres vurderinger av tiltakets 
virkninger på naturen. Vurderingene av tiltakenes effekt basert på eksisterende informasjon 
om natur i området samt befaring i felt av biolog i Statens vegvesen.  
 
Tiltaket bører i liten grad urørt natur. Området på nord/nordøstsiden av vegen er i dag i 
bruk som rasteplass og annet vegformål. Utfyllingen i bukta i Åraksfjorden er ikke vurdert å 
påvirke biologiske funksjoner i vann eller fiskesamfunnet negativt. Utfyllingen i bukta i 
Åraksfjorden er ikke vurdert å påvirke biologiske funksjoner i vann vesentlig i negativ 
retning. Inngrepet i strandsonen er heller ikke vurdert å gi kort eller langvarig påvirkning av 
vannforekomstens tilstand, jf. vannforskriften. Det er utarbeidet et notat som har til hensikt 
å belyse virkningene av inngrepet i fjorden og forholdet til relevant lovverk. Se dette notatet 
for detaljer, vedlegg 1.  
 
På sør/sørvestsiden av vegen er det et belte med noe spredt skog og vegetasjon. Området 
har tidligere vært brukt som campingplass og hele området på denne siden av vegen bærer 
preg av menneskelig aktivitet i forbindelse med campingplassen og til skogsdrift. Dette 
området blir lite berørt av tiltaket.   
 
Planlagt trase vurderes ikke å påvirke registrert grunnvannsforekomst som er innenfor 
planområdet.   
 
Det er ikke registrert naturtyper eller naturvernområder innenfor planområdet. I artskart så 
er det registrert hare (NT) i området. Dette er en art som utnytter relativt store områder til 
næringssøk og yngling. Tiltaket vurderes til ikke å ha noen konsekvens for denne arten. 
Flere av fugleartene som er registrert i artsobservasjoner vurderes som vanlige for området. 
Det er også registrert noen rødlistede fuglearter. Fugleartene som har leveområder i nær 
tilknytning til planområdet, kan bli påvirket av støy og økt ferdsel fra mennesker og 
maskiner i forbindelse med anleggsarbeidet noe vil medføre at artene søker seg vekk fra 
området i den perioden arbeidet pågår. Utover dette vurderes planlagt tiltak i driftsfase ikke 
til å ha noen ytterligere negativ påvirkning for disse artene enn dagens situasjon.   
 
De planlagte tiltaket vil ikke påvirke truet eller verdifullt naturmangfold. Naturreservatet 
Kvifteflogi ligger i god avstand fra riksvegen. 
 
Miljøhensyn blir ivaretatt i YM planen og miljørisken som blir utarbeidet i neste fase. 
 
8.7.3 Vurdering av miljøprinsippene i naturmangfoldloven 

§8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende registreringer og 
befaring i felt av biolog i Statens vegvesen.  
 
Informasjon er hentet fra: 

 Naturbase, NiN Innsyn, vannmiljø: Miljødirektoratets databaser 



Planbeskrivelse – Detaljregulering for rv. 9 Storstraumen, kurveutbedring i vest 
 

25 
 

 Artskart: Artsdatabanken database. 
 Berggrunnskart og løsmassekart: NGU 
 NVE Atlas og Vann-nett: NVE databaser 
 Grunnforurensing (Miljødirektoratet) 

 
Vi anser kunnskapen om naturmangfoldet som god, og anser naturmangfoldlovens §8 om 
kunnskapsgrunnlaget som oppfylt.  
 
§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 
Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. Planlagte tiltak skjer med utgangspunkt i dagens vegtrase med utbedring 
av vegkurvatur. Vi anser kunnskapen om naturmangfold og effekter av tiltaket i planområdet 
som tilstrekkelig for vurdering av fare for tiltakets skade på naturmangfold. Det er ikke 
sannsynlig at tiltaket vil medføre alvorlig skade på økosystem, vannmiljø, naturtyper, 
vegetasjon og flora. Føre‐var prinsippet tillegges derfor ikke stor vekt videre. 
 
§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Eksisterende inngrep i og ved planområdet er i hovedsak dagens vegnett, rasteplass, 
campingplass og skogsareal. Da denne planen ikke gir noen negative innvirkninger på 
sårbare naturverdier, og det ikke er andre pågående eller kjente aktiviteter i området, er 
vurdering av samlet belastning på naturmiljø lite relevant i denne saken. 
 
§ 11 kostnader ved miljøforringelse 
Statens vegvesen dekker kostnader ved å iverksette tiltak for å ivareta og fremskaffe 
kunnskap om naturmangfold i området i tråd med nasjonale mål og miljømål i Nasjonal 
transportplan. Videre vil det i tråd med vegvesenets retningslinjer bli utarbeidet ytre 
miljøplan (YM) hvor forebyggende eller gjenopprettende tiltak vil framgå. For tiltak i planen 
vil vi fremover ha fokus på naturlig revegetering, samt ivaretagelse av fjorden ved å unngå 
forurensing eller forringelse av denne. 
 
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Bestemmelsen går ut på å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet ved å ta 
utgangspunkt i driftsmetoder, 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. Det legges vekt på at anlegget skal utføres med driftsmetoder 
og teknikk som minimerer terrenginngrep, utslipp eller andre uheldige effekter som kan føre 
til miljøforringelse eller negativ påvirkning på biologisk mangfold. 
 
8.8 Kulturarv 
Setesdalen er et område med viktig kulturhistorie med stor tidsdybde. I Bygland kommune er 
det et funn fra eldre steinalder, på Vassendøya ytterst i Byglandsfjorden2.  Videre er det ikke 

 
2 Østmo 1989 
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kjente funn før fra tida etter Kristus, noe som trolig skyldes at man ikke har gjennomført 
arkeologiske undersøkelser i det aktuelle området. Det er kjent 174 synlige gravminner fra 
bronsealderen eller jernalderen i Bygland kommune. Dette er gravhauger og gravrøyser.  
 
8.8.1. Eksisterende situasjon 

Planområdet utgjør et område mellom Byglandsfjorden og Bjåfjorden/Åraksfjorden, rett vest 
for Storstraumen. Den lange Byglandsfjorden har samme nivå hele vegen, men smalner inn i 
nord og sør for Urdviki.  Nord for Storstraumen åpner Bjåfjorden seg opp. Storstraumen er 
ofte svært stri å komme gjennom. Her var sluser i den tida det var dampskipstrafikk på 
fjorden.  

Området ligger i dag på gården Skomedal (gnr. 34). Navnet Skomedal kommer ifølge Oluf 
Rygh av elvenavnet Skalma (nå kallet Skåmeåne). Skalma kommer av skalm, noe som var 
kløyvd eller todelt. Det er flere kulturminner med stor kulturhistorisk verdi i og nær opp til 
planområdet.  Se Figur 25. 

 
Figur 25. Oversikt over kulturminnene i området. Her er et freda veganlegg og flere automatisk freda kulturminner. Kilde: Askeladden. 
 

I Storstraumen finner vi et flott miljø med bruer og sluser, alle med i Statens vegvesens 
Nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner (NVP 51-53). Brumiljøet 
består av to generasjoner bruer over Byglandsfjorden. Hele kulturmiljøet er også 
forskriftsfredet (§22a i Lov om kulturminner). Fredningsforskriften er for tiden i en 
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høringsprosess, og vil etter hvert ligge i Lovdata. Dette er førende for forvaltningen av 
brumiljøet.  

Bruene har vært og er en del av hovedvegnettet gjennom Setesdalen. Vegfarende i Setesdal 
har til alle tider måtte krysse Otra ved Storstraumen. Først på ei roferje 300 m ovenfor 
Storstraumen, senere på bruer fra ulike tidsepoker. Ferdselen foregikk også med båt på 
Byglandsfjorden, men Straumen var til hinder for at båter kunne passere, og her måtte de 
trekkes over land. I 1868 ble det bevilget midler til å bygge sluse, og dette førte til at større 
dampbåter kunne ferdes helt fram til Ose.  

Storstraumen gamle bruer er objekt 51 og 52 i NVP, og objekt 249435 i 
kulturminnedatabasen Askeladden. Se Figur 26. Formålet med fredningen av disse er «å 
sikre og bevare anleggets arkitektur og hovedpreg med sluser og bruer bygget i stein, og 
som representerer flere typer samferdsel som inngår i sammenheng.» 

 
Figur 26. Oversikt over hva som inngår i fredningen av Storstraumen gamle bruer. Kilde Askeladden. 

 

Steinhvelvbrua3 er bygd i hugget stein og murt med mørtel. Se Figur 27. Den erstattet en 
eldre trebru fra 1858, og stod ferdig i 1914/1915. Brua har stålrekkverk med en endestabbe 

 
3 Askeladden id 249435 
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på hver side. Bruas totale lengde er 34,5 meter. Begge landkarene er i tørrmurt stein, og det 
sørøstre brukaret er gjenbrukt i den nye brua fra 1963. Steinhvelvbrua er i dag brukt som 
gangbru. 

Steinhvelvbrua er godt bevart, og et eksempel på de steinhvelvbruene som ble bygd omkring 
1900. Steinhvelvbruene ble på dette tidspunktet bygd med hugget stein og mørtel, til 
forskjell fra de eldre tørrmurte steinhvelvbruene. Den nye teknikken førte til at man kunne 
bygge steinhvelvbruer med større spenn.  

I forslag til fredningspresiseringer blir omfanget av fredningen slik omtalt: «Fredningen 
omfatter hele brukonstruksjonen med landkar og linjeføring som del av vegen. I 
brukonstruksjonen inngår steinhvelv, overmur og andre konstruktive deler og 
formingsdetaljer, samt rekkverk, overflater og materialbruk.» 

Fredningen omfatter også bruas plassering i landskapet med terrengtilpasning og 
steinmurer. Med terrengtilpasning menes den delen av sideterreng som har vært endret som 
følge av anleggets tilpasning til det naturlige terrenget. 

 
Figur 27. Steinhvelvbrua fra 1915. Foto: Marit Anita Skrede, SVV 2022 
 

Slusebrua4 er ei bjelkebru med tre spenn à 9,5 meter og rekkverk av stål med endestabbe på 
hver side. Se Figur 28 og Figur 29. Brua er fra 1922, og også denne erstattet en eldre bru. 
Den nye slusebrua ble bygd fordi slusen ble utvidet. Det ser ut som brupilarene er påbygd i 
høyden fra den eldste trebrua fra 1858. Ett av bruspennene går over selve slusen, som er 

 
4 Askeladden id 249435-2 
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sprengt ut i fjellet, og de to andre spennene går over flomløp. De to landkarene og de to 
brukarene er bygd i tørrmurt stein, og fra brua går det trapper ned til slusen. På begge sider 
av slusa er moloer. De ble bygd for å redusere straumdrag sidevegs for en lang og smal 
dampbåt uten moderne baugpropell. Under siste restaurering ble det brukt 
kreosotimpregnert trevirke, for at portene skal holde lenger. 

Slusebrua er et eksempel på ei bjelkebru fra 1920-tallet, og er godt bevart.  

I forslag til fredningspresiseringer blir omfanget av fredningen slik omtalt: «Fredningen 
omfatter hele brukonstruksjonen med spenninndeling, steinpilarer samt linjeføring som del 
av vegen. I brukonstruksjonen inngår stålbjelke, bruplate, steinmurer og andre konstruktive 
deler og utformingsdetaljer, samt rekkverk, overflater og materialbruk. Fredningen omfatter 
også bruas plassering i landskapet med landkar, murer, trapper, forankring til sluseanlegget 
og terrengtilpasninger. Med terrengtilpasning menes den delen av sideterrenget som har 
vært endret som følge av bruas tilpasning til det naturlige terrenget.» 

 
Figur 28.  Slusebrua sett fra sørsida. Foto: Marit Anita Skrede, SVV 2022. 
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Figur 29. Slusebrua sett fra nord. Foto: SVV, 2019 
 

Storstraumen sluser er også en del av fredningen. I forslag til fredningspresiseringer blir 
omfanget av fredningen slik omtalt: «Fredningen omfatter hele sluseanlegget med to 
steinmoloer. I sluseanlegget inngår slusekammer, molo, porter, tekniske installasjoner for å 
betjene slusen og utformingsdetaljer. Fredningen omfatter også sluseanleggets plassering i 
landskapet med murer og terrengtilpasninger. Med terrengtilpasning menes den delen av 
sideterrenget som har vært endret som følge av anleggets tilpasning til det naturlige 
terrenget.» 

De to bruene på dagens rv. 9 er objekt 53 i Nasjonal verneplan for vegminner. I Forskrift om 
fredning av statens kulturhistoriske eiendommer som per nå ligger på offentlig høring, er 
formålet for fredning formulert på denne måten: «Formålet med fredningen er å sikre og 
bevare de to bruenes arkitektur og hovedpreg som to tidstypiske betongbruer fra 1963. 
Formålet er videre å sikre opplevelsen av bruene i landskapet».  

Buebrua5 (Figur 30) har et spenn med søyler som går opp til overliggende brubane. 
Underbygningen og brudekket er i betong. Brua har stålrekkverk, og måler 41,5 m.  

I forslag til fredningspresiseringer blir omfanget av fredningen slik omtalt: «Fredningen 
omfatter hele brukonstruksjonen med landkar og linjeføring som del av vegen. I 
brukonstruksjonen inngår betongbue med parvise pilarer, brudekke med kantdrager og 
utformingsdetaljer, samt opprinnelig rekkverk, overflater og materialbruk. Fredningen 
omfatter også bruas plassering i landskapet med landkar og terrengtilpasninger. Med 
terrengtilpasning menes den delen av sideterrenget som har vært endret som følge av bruas 
tilpasning til det naturlige terrenget. Fredningen omfatter ikke indre rekkverk i form av 
horisontale stålskinner.» 

 
5 Askeladden id 249440-1 
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Figur 30. Buebrua på dagens rv. 9 er bygd i 1963. Det ser ut som man har ønsket å tilpasse den nye betongbrua til den gamle buebrua. 
Foto: Marit Anita Skrede, SVV 2022. 
 

Det kan se ut som man har vært opptatt av å tilpasse den nye betongbrua fra 1963 til den 
gamle. Begge er buebruer, men har ulikt byggemateriale. 

Sørvest for buebrua ligger ei bjelkebru6. Brua består av to spenn. Også denne brua er fra 
1963.  

I forslag til fredningspresiseringer blir omfanget av fredningen slik omtalt: «Fredningen 
omfatter hele brukonstruksjonen med landkar og linjeføring som del av vegen. I 
brukonstruksjonen inngår brudekke med kantdrager og andre konstruktive deler, samt 
opprinnelig rekkverk, overflater og materialbruk. Fredningen omfatter også bruas plassering 
i landskapet med vingemur og terrengtilpasning inklusiv tilpasning til sluseanlegget. Med 
terrengtilpasning menes den delen av sideterrenget som har vært endret som følge av 
anleggets tilpasning til det naturlige terrenget. Fredningen omfatter ikke indre rekkverk i 
form av horisontale stålskinner.» 
 
Samlet sett utgjør bruene et kulturhistorisk svært verdifullt vegmiljø, og det er viktig at det 
bevares som helhet. Store endringer i omgivelsene som forringer dette, vil derfor ikke være 
forenlig med vernehensikten. 
 
På vestsida av Storstraumen ligger også en lokalitet som er automatisk fredet6, se Figur 31. 
Her er sju røyser, der en skiller seg ut som større og mer rund i formen enn de andre. Dette 
kan være en gravrøys, se Figur 32. De andre er tolket som rydningsrøyser. Vest i lokaliteten 

 
6 Askeladden id 249440-2 
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er en mulig hulveg med to armer. Området som lokaliteten ligger på består av gress og 
blandingsskog. I vest er det en bratt fjellvegg, Straumslandsnuten. Det er utsikt over 
Åraksfjorden i NV og Byglandsfjorden i SØ. Mellom de synlige kulturminnene er det ryddet 
flater som har vært dyrket opp i tidligere tider. Det er ikke foretatt dateringer av 
kulturminnene innenfor lokaliteten, og man vet således ikke eksakt når dette området var i 
bruk. Man mener at dette kan være rester etter en nå forsvunnet gård i området, 
Straumsland. Marken her kan ha tilhørt denne gården. Det er i så fall trolig at området ble 
lagt øde senest ved Svartedauden (1349).   

 
 
Figur 31. Utsikt mot kulturminnet (gravrøys, rydningsrøyser) vest for Storstraumen. Lokaliteten ligger i området bak bilen og skiltene.  Foto: 
Marit Anita Skrede, SVV 2022. 

 

 
Figur 32. En av røysene i Askeladden‐lokalitet 31819. Dette er en mulig gravrøys. Foto: Marit Anita Skrede, SVV 2022. 

 
Rett utenfor planområdet i sør ligger ei gravrøys7, ca. 130 m sør for rv. 9 og 170 m SSV for 
slusebroen. Gravrøysa ligger videre 6 m Ø for gammel kjerrevei til Stigemo og ca. 10 m V for 
Byglandsfjorden. Røysa er ei rundrøys, klart og tydelig markert i terrenget. Den synes 
oppbygd av små og mellomstor rundkamp, og har en forsenking i midtpartiet. En del stein er 

 
7 Askeladden id 2625531 
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utkastet i røysas SV-del. Røysa er dekket av barnåler, bevokst med lyng og bartrær.  Se Figur 
33. 
 

 
Figur 33. Gravrøys. Foto: Marit Anita Skrede, SVV 2022. 

 
Dette er den nordligste av ei rekke små gravrøyser langs Byglandsfjorden. Disse røysene blir 
av og til kalla åsrøyser. De ligger på knauser langs Byglandsfjorden, og er bygget av stein 
uten synlig innblanding av løse jordarter. Den aktuelle gravrøysen er ikke datert.  
Få meter vest for gravrøysa er det registrert en tuft8 av usikker dato. Rester av bølgeblikk 
inne i tufta kan tyde på at den er brukt i nyere tid, men utformingen av tufta, tilnærmet 
kvadratisk med voller på alle kanter, kan indikere at man kan trekke bruken bak i tid. Tufta 
er registrert som uavklart, mulig fra middelalderen.   
 

8.8.2 Beskrivelse av planforslaget  

Rv. 9 med tilhørende gangveg planlegges i slakere kurve nord for dagens trase mellom 
Storstraumen og rasteplassen. Rv. 9 kobles på eksisterende betongplatebru fra 1963, mens 
gangvegen kobles på slusebrua fra 1920-tallet som i dag.  
  
8.8.3 Virkning av planforslaget  

Brumiljøet er fredet og har stor kulturhistorisk verdi. Det er svært viktig at nye tiltak i 
området ikke berører dette miljøet direkte, men også at det tas hensyn til fjernvirkningen i 
utformingen av nye tiltak.  

Tiltaket skal ikke fysisk berøre de freda bruene, et premiss som er vesentlig for at tiltaket 
kan gjennomføres som planlagt. Det vil likevel bli terrenginngrep nord (vest) for bruene, noe 
som vil ha innvirkning på kulturmiljøet rundt bruene. Dette ble endret allerede da dagens rv. 
9 ble lagt der den ligger i dag, og av gangvegen som ligger mellom rasteplassen og 
Storstraumen.   

 
8 Askeladden id 286711 
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Den automatisk freda rydningsrøyslokaliteten sør for rv. 9 har også stor verdi. For å 
begrense inngrepet i lokaliteten skjer utbedringen av rv. 9 mot nord og Åraksfjorden. Det er 
tilstrebet å ikke komme i konflikt med den freda lokaliteten, men for å bygge grøfter og 
sideterreng etter dagens vegnormal er det nødvendig å gå inn i sikringssona. Det vil derfor 
bli søkt dispensasjon for løyve til inngrep i kulturminnet (Kml §8).  

8.8.4 Avbøtende tiltak  

Det er viktig å skjøtte kulturminnene i området på en god måte. Vegetasjon på og ved 
bruene skal fjernes på en skånsom måte. Vegminnene skal til enhver tid ha ordinært 
vedlikehold, tilpasset de føringer som er på disse kulturminna. 
 
Statens vegvesen har ansvar for å ta vare på og formidle veghistorie. Utarbeiding av skilt og 
eventuell annen formidling som forteller om brumiljøet og veghistorien i området skal 
utarbeides. Det er også naturlig at de automatisk freda kulturminna og generell 
kulturhistorie i området blir en del av denne informasjonen. 
 
Det er ønskelig at rydningsrøyslokaliteten blir ryddet frem og skjøttet. Dette må skje ved 
manuelt arbeid og på kulturminnets premisser. På denne måten kan lokaliteten også gi en 
opplevelsesverdi for besøkende på campingplassen og forbireisende.  
 
8.8.5 Hva som ikke blir løst  

Det er viktig at det fra starten er fokus på tilkoblingen til de freda bruene når tiltaket skal 
detaljprosjekteres. For at brumiljøet i minst mulig grad skal få forringet kulturhistorisk verdi, 
er det viktig at man i dette arbeidet har premissene for brumiljøet i fokus.  

Man må også ha stort fokus på å ta vare på så mye som mulig av rydningsrøyslokaliteten. 
Anleggsgrensa skal fysisk markeres, slik at man sikrer at entreprenør vet eksakt hvor langt 
ut det kan gås. 

8.8.6 Kilder  

Stylegar, F.A. Arkeologi.blogspot.no 

www.setesdalswiki.no 

Tveito, R. Riksveg 9. Bruer og særtrekk langs vegen. 

Østmo, E. 1989. Vassendøya i Bygland. Fra Setesdalens steinalder. Viking. Bind LII – 1989, s. 
22-52. 

8.9 Naturressurser 
Naturressurser består av fornybare og ikke-fornybare ressurser. Med fornybare ressurser 
menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann og andre biologiske ressurser. Vannressurser 
er avgrenset til ferskvann og gjelder drikkevannskilder, vann til næringsmiddelproduksjon, 
jordbruksvanning og prosessvann. Vannressurser omfatter både overvann og grunnvann. 
Ikke-fornybare ressurser er jordsmonn og mineralressurser (berggrunn og løsmasser).  
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Det er ikke dyrka eller dyrkbar mark innenfor området. Arealene som omfattes av planen er 
små og skogsressursene innenfor området er marginale. Planområdet ligger innenfor 
løsmasseområdet Stigemo, jf. NGU sin grusdatabase. Råstoffbetydningen er vurdert som 
liten. Planen vurderes ikke få konsekvenser for mineralressursene i området. 
 
Området ligger videre innenfor en grunnvannsforekomst som strekker seg fra Skomedal til 
Bygland (vannforekomstID 021-25-G – se kap. 8.7 Naturmangfold). Vegens påvirkning på 
grunnvannsforekomsten er satt til liten i vann-nett. Planlagte utbedring av rv. 9 vurderes 
ikke å endre dette.  
 
8.10 Geologi og grunnforhold 
8.10.1 Grunnforhold  

Det er ikke utført grunnundersøkelser for reguleringsplan, men det er utført en enkel 
grunnundersøkelse ved hjelp av prøvesjakting med gravemaskin i 2016 innenfor 
rasteplassområdet ifb. bygging av denne. Undersøkelsene viser i hovedsak et fast topplag av 
sand og grus over mer finkornige masser av sandig silt, der silten er meget telefarlig (klasse 
T4). Løsmassene i området består ifølge kvartærgeologisk kart (jf. www.ngu.no) av 
breelvavsetninger (ved rasteplassen) samt skredmateriale (langs bekken, sørvest for 
rasteplassen). Se Figur 34.  For øvrig er området kartlagt som bart berg eller berg med tynt 
(<0,5m) løsmassedekke. Området ligger over marin grense og det vil ikke finnes 
kvikkleire. Ytterligere grunnundersøkelser skal gjennomføres i byggeplanfasen.  
 

 
 
Figur 34. Løsmasser vist med oransje. Kilde: NGU løsmassekart. 

 

8.10.2 Skred  

Planområdet berører aktsomhetsområde for snøskred, og aktsomhetsområder for stein- og 
jord-/flomskred ligger tett opp til planområdet, jf. NVE sine aktsomhetskart. Se Figur 35. 
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Figur 35. Utsnitt fra NVE sine aktsomhetskart. Rødt er snøskred, svart er steinsprang. Mørk farge indikerer utløsningsområde mens lys farge 
indikerer tilhørende utløpsområde. Brun skravur er potensielt løsmasseskred. 

 
Statens vegvesen har gjennomført en vurdering av den reelle skredfaren i forbindelse med 
bygging av rasteplassen ved Storstraumen. Se vedlegg 2. Det er ikke registrert noen typer 
skredhendelser på strekningen i NVDB. Ifølge erfaringene fra driften av rv. 9 har det tidligere 
vært ett tilfelle der bekken (Straumslandsbekken) som går i kulvert under rv. 9 nordvest for 
krysset fv. 304/rv. 9 har flommet over rv. 9 pga. stor nedbørsmengde, men det har til nå 
ikke forekommet skredmasser på vegen (rv. 9).  
 
Skredvurderingsnotatet fra 2016 som vurderer skredfaren ifb. rasteplassen konkluderer med 
at faren for at snøskred skal nå rv. 9 inkl. rasteplassen er liten. Når det gjelder jord- og 
flomskred vurderes også sannsynligheten for at rasteplassen skal rammes av slike skred fra 
området Straumslandsbekken som liten. Dette er begrunnet med at skredmassene til nå er 
avsatt et godt stykke fra rv. 9 og rasteplassen, massene langs Steinslandsbekken er grove og 
lite eroderbare slik at faren for større utglidninger av massene langs bekken oppover 
fjellsiden anses som liten, skråningene av urmasser ned mot bekken er ikke brattere enn 
normal stabil urvinkel og at topografien (utflatende terreng ned mot Åraksbøfjorden) vil 
medføre at eventuelle mindre skred/bevegelser i massene sannsynligvis vil stoppe opp i god 
tid før de når fv. 3778/ rv. 9. Sannsynligheten for steinsprang anses også som liten da 
Steinslandsnuten vurderes i hovedtrekk som stabil. Sannsynligheten for store skred ansees 
som liten. Det er ikke registrert nedfall på rv. 9 i NVDB, ura under bergveggen virker inaktiv 
(gammel/mosegrodd) og det er ikke registrert rasblokker i området for rasteplassen. 
 
Utbedringen av rv. 9 omfatter en strekning sør for og langs rasteplassen. Konkusjonen i 
skrednotatet for rasteplassen om at «Det vurderes som lite sannsynlig at rasteplassen som 
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er under bygging ved Storestraumen langs Rv 9 kan bli rammet av snø-, jord-/flomskred 
eller steinsprang. Større steinskred fra Steinslandsnuten kan aldri helt utelukkes, som for 
ethvert bratt fjellparti, men slike hendelser er sjeldne og risikoen vurderes totalt sett som 
liten» vurderes å gjøre seg gjeldende også for denne reguleringsplanen. Det er ikke opphold 
på rv. 9 tilsvarende som på rasteplassen.   
 
8.11 Naboskap 
Det er en grunneier på strekningen (gnr/bnr 34/1). Det er behov for avståelse av areal ifb. 
utbedring av rv. 9. Eksisterende avkjørsel til campingplass beholdes. 
 
8.12 Barn og unge  
Det er ikke registrert lekeplasser eller områder som benyttes av barn og unge innenfor 
planområdet. Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om erstatningsareal for barn og unge. 
 
8.13 Støy  
Det er ingen boliger/fritidsboliger innenfor planområdet eller like utenfor planområdet. På 
Straumsland, nordøst for planområdet, ligger det to fritidsboliger mellom Åraksfjorden og 
rv. 9. Fritidsboligene ligger utenfor gul støysone. Planen endrer ikke forholdene for 
fritidsboligene, og det er derfor ikke utarbeidet særskilt støykart for prosjektet. Se Figur 36. 
Campingplass defineres ikke som støyfølsom bebyggelse.  
 

 
Figur 36. Støysoner langs rv. 9. Kilde Støysoner for riks‐ og fylkesveger. 

 
8.14 Luft 
Planens formål er trafikksikkerhet (sikt- og kurveutbedring mm). Disse tiltakene vil ikke 
påvirke luft.  
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8.15 Byggegrenser  
I eksisterende reguleringsplan er det regulert inn byggegrenser utenfor varslet plangrense 
og disse vil fortsatt gjelde. I denne planen reguleres det ikke inn byggegrense, og vegloven § 
29 vil gjelde for arealer som omfattes av planen. Byggegrense er 50 meter fra riksveg og 15 
meter fra kommunal veg. Langs fylkesveg 3778 er det 30 meters byggegrense. For gang- og 
sykkelveg er avstanden 15 meter (enten vegen er riksveg, fylkesveg eller kommunal veg).  
 
8.16 Massehåndtering  
Det er underskudd på steinmasser i prosjektet. Når det gjelder løsmasser er det et 
overskudd. Ut over dette vil man i konkurransegrunnlaget stille krav til at utførende 
entreprenør må håndtere øvrige overskuddsmasser til godkjent deponiplass. 
 
Grunnundersøkelser som vil bli foretatt før byggeplan vil klargjøre mer om hvilke masser 
som kan brukes i anlegget.  
 
8.17 Teknisk infrastruktur (kabler, kraftledninger, vann og avløp, fjernvarme) 
 
8.17.1 Overvann – eksisterende situasjon  

Strekningen har ingen stikkrenner som krysser eksisterende riksveg.  Parsellen grenser mot 
et større nedslagsfelt på ca. 2,5 km2 i vest/nordvest (Straumslandsbekken). Her kommer det 
ned en større bekk fra sør inn mot krysset mellom rv. 9 og fv. 3778. Bekken er registrert i 
Nevina, men prosjektet kommer ikke i berøring med denne. 
 
Rundt 40 meter lenger øst ligger det også en stikkrenne som tar hånd om overvann som 
kommer ned på østsiden av fv. 3778.  Denne føres ut i en liten åpen kanal før den går lukket 
under rasteplass og videre til fjorden. Planområdet stopper rett øst for denne. 
 
Resten av vegvannet på strekningen drenerer delvis ut mot rasteplass og videre mot over 
nevnte kanal og resten direkte ut i Byglandsfjorden. 
 
Planområdet ligger for øvrig innenfor aktsomhetsområde flom, jf. Figur 37. Rv. 9 med 
tilhørende gangveg flyttes nordover og delvis ut i Åraksfjorden. Laveste kotehøyde på vegen 
og gangvegen endres ikke sammenliknet med dagens situasjon. Laveste kotehøyde på vegen 
er 207,1 moh.  
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Figur 37. Aktsomhetsområde flom. Kilde NVE Atlas 

 
8.17.2 VA – eksisterende situasjon  

Det eneste kjent eksisterende VA på strekningen er i tilknytning til rasteplassen. Det finnes 
ikke opplysninger om kommunal VA på strekningen eller i tilknytning til vegen på andre 
måter. Planen vil ikke berøre eksisterende VA-anlegg så langt en kjenner til på dette stadiet. 
 
8.17.3 Overvann – planlagt løsning  

Eksisterende stikkrenne ca. profil 1000 jf. tegning C002 i tegningsheftet beholdes da selve 
vegutbedringen vil avsluttes før denne. Dimensjonen anses som tilstrekkelig. Systemet med 
murt kanal og stikkrenne under rasteplassen til Åraksfjorden ivaretas og vil bestå. 
 
Ellers vil nye veggrøfter langs rasteplassen føres mot murt kanal i profil 995 som før. I profil 
880 legges det inn ei stikkrenne for direkte avrenning fra veggrøft ut på ny fylling til 
Byglandsfjorden. 
 
Ny vegfylling for gangveg vil delvis bli lagt ut i vika rett øst for rasteplass (profil 820 – 880). 
Da omfanget er begrenset til en 60 meters strekning og 3-5 meters bredde, anses ikke dette 
å ha noen påvirkning for flomvannstanden i et så stort vassdrag som Byglandsfjorden er. 
Fylling bygges opp av stein og erosjonssikres opp til flomnivå. 
 
Det anses ikke som noen forurensningsfare da det er en begrenset strekning det er snakk 
om, samt at ÅDT er lav.  
 
8.17.4 El-kraft mv 

Agder Energi har ved oppstartsmeldingen gjort rede for kraftledninger i området. AE Nett 
har linjer/kabler i området som vil komme i konflikt med planlagte vegutbedring. Tiltak vil 
bli ivaretatt i byggeplanen. 
 
Det er fiberkabel i området. Denne vil bli hensyntatt i byggeplanen.  
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8.18 Klimagassutslipp 
Detaljert oppsett og beregninger for klimagassutslipp gjelder internt i Statens vegvesen kun 
for investeringsprosjekt over 50 millioner kroner. Vi tar det derfor ikke med detaljerte 
beregninger i planbeskrivelsen. Statens Vegvesen har krav i alle prosjekt å minimere 
klimagassutslipp og dette vil bli fulgt opp i byggefasen. 

9 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
ROS‐analysen er gjennomført ved å vurdere og analysere kjent og tilgjengelig 
grunnlagsmateriale i planområdet. Analysen baserer seg på dokumentasjonen som 
foreligger for prosjektet per juni 2022.  
 
I risikoidentifiseringen er sjekklisten brukt som hjelpemiddel. Risikoforhold identifisert i 
sjekklisten er analysert videre i tabell 1. 
 
Nedenfor er det gitt en skjematisk oppstilling av uønskede hendelser/risikoforhold som bør 
trekkes frem og krever videre oppfølging. Tabellen viser i tillegg i hvilken fase det er 
anbefalt å gjennomføre tiltaket. 
 
Tabell 1. Oppsummering av foreslåtte tiltak. 
 

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak I hvilken fase 
tiltak er anbefalt 

gjennomført. 
skriv «og» 

«eller» hvis tiltak 
bør 

gjennomføres i 
flere faser eller 
valgfritt en av 

dem  

ROS-analyse 
2022    Rv.9 
Storstraumen, 
kurveutbetring 
nord 

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Tiltak: 

R
eg

ul
er

in
gs

pl

B
yg

ge
p

la
n 

A
n

le
gg

sf
as

e 
D

ri
ft

sf
as

e Status / 
oppfølging 
  

ID.nr. 6 Snøskred Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområdet 
for snøskred, Jf. NVE Atlas.  
  
Tiltak: SVV har vurdert skredfare ifb. planlegging av 
rasteplassen, jf. notat «Rv. 9 Storstraumen rasteplass, 
Bygland kommune, Aust-Agder. Vurdering av skredfare.» 
av 07.07.16. Notatet konkluderer med at faren for at 
snøskred skal nå rv. 9 inkl. rasteplassen er liten. Planen 
endrer ikke dagens forhold. Ingen tiltak er vurdert. 

    Ingen 
spesielle 
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ID nr. 7. Ustabil 
grunn/Fare for 
utglidning av 
vegbanen. 

NGUs løsmassekart angir breelv/glasifluviale avsetninger i 
området. Det forventes lagdelt materiale med forskjellige 
kornstørrelser i hovedsak innen fraksjonen sand og grus 
noe massetak i området ved Åraksbøveien. 
  
Tiltak: Det anbefales at det utføres grunnundersøkelser for 
byggeplan.  

 
B

yg
ge

p
la

n
 o

g 
  

an
le

gg
sf

as
e   Følges opp 

byggefase 

ID nr. 10. Flom i 
elv/vassdrag 

Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde flom.  
 
Tiltak: planen medfører ingen endringer av høyder på 
vegens sammenliknet med dagens veg og ny situasjon er 
tilnærmet lik dagens situasjon. Tiltaket omfatter en mindre 
kurveutbedring der høyder på veg må tilpasses dagens 
situasjon.  

 

B
yg

ge
p

la
n

 o
g 

an
le

gg
sf

as
e  Følges opp 

byggefase 

ID nr. 23. 
Omkjøringsmuligheter 

Tiltaket er planlagt gjennomført med trafikk som ledes 
gjennom anleggsområdet.. 
  
Tiltak: Fv.3804 og fv. 3778 kan benyttes ved omkjøring. 
Håndteres i byggefase. 

  
B

yg
ge

p
la

n
 o

g 
 

an
le

gg
sf

as
e   Følges opp 

byggefase 
 

ID nr. 32. 
Kraftforsyning, og 
datakommunikasjon  
(f.eks. kabel i bakken 
luftspenn eller 
trafostasjoner) 

Agder energi har anlegg i planområdet. Agder Energi har 
ved oppstartsmelding gjort rede for kraftledninger. 
  
Tiltak: Kartlegging og innmåling av eksisterende anlegg – 
Netteier skal være til stede og gjeldende rutiner skal 
følges. Vil bli ivaretatt i byggeplanen 

  
B

yg
ge

p
la

n
 o

g 
 

an
le

gg
sf

as
e   Følges opp 

byggefase 

ID nr. 35. Særskilte 
forhold som bør 
vurderes/er vurdert i en 
trafikksikkerhets-
revisjon 

Avkjøring til campingplass. Fare for påkjørsel bakfra. 
Kjørende fra sør kan kjøre inn i kjøretøy som skal inn på 
campingplass.   
 
Tiltak: Avkjørselen er lagt om for å bedre 
trafikksikkerheten. Eksisterende atkomst er stengt. 
 
 R

eg
u

le
ri

n
gs

p
la

n
 o

g 

B
yg

ge
p

la
n

 o
g 

 

an
le

gg
sf

as
e  Følges opp i 

regulerings-
plan og 
byggefase 

ID nr. 42 Annen 
miljøfare og 
miljøskader pga. større 
uønsket hendelse 

Tiltaket skal ikke fysisk berøre de freda bruene, et premiss 
som er vesentlig for at tiltaket kan gjennomføres som 
planlagt. Det vil likevel bli noe terrenginngrep nord for 
bruene, noe som vil kunne ha innvirkning på kulturmiljøet 
rundt bruene. Dette ble endret allerede da dagens rv. 9 ble 
lagt der den ligger i dag, men endring i kurvaturen og 
bygging av gangveg vil forandre terrenget. 
 
Tiltaket berører deler av sikringssonen til 
kulturminneområde med grav- og rydningsrøyser. Det 
søkes om dispensasjon for frigivelse av deler av 
kulturminnet. 
 
Tiltak: Det er svært viktig at man i prosjekteringsfasen har 
stort fokus på at anleggsarbeidene gjøres på en måte som 
ivaretar bruene i landskapet på en best mulig måte og 
området med grav- og rydningsrøyser.  

 R
eg

u
le

ri
n

gs
p

la
n

 o
g 

B
yg

ge
p

la
n

 o
g 

 
an

le
gg

sf
as

e   Følges opp 
byggefase 
 

 
9.1 Oppsummering 
I utgangspunktet er prosjektet planlagt gjennomført som en utbedring av et eksisterende 
veganlegg. Vegen legges noe om, men totalt sett er endringen av begrenset omfang. Dagens 
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situasjon viser et risikobilde med få kjente risiko‐ og sårbarhetsforhold. Historisk sett er det 
også registrert få hendelser av større omfang. 
 
Den største endringen i risiko‐ og sårbarhet er at rv. 9 får en utforming med en vesentlig 
forbedret linjeføring. Det vil samlet sett gi en gevinst ift. trafikksikkerhet og antall ulykker på 
strekningen. Drift og vedlikehold vil også kunne utføres på en mer effektiv og trygg måte. 
  
Øvrige identifiserte hendelser vil med foreslåtte tiltak greit kunne følges opp og håndteres 
gjennom detaljprosjektering og bygging. 
 

10 Gjennomføring av forslag til plan 
10.1 Framdrift og finansiering 
Finansieringen av tiltaket er en del av trafikksikkerhets tiltak langs rv. 9, og det er midler for 
gjennomføring i 2022/23. Dette gjelder for kurveutbedring, sikt og sideterreng.  
 
10.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Det legges opp til å bruke trafikklys, og opprettholde minst en kjørebane under hele 
vegarbeidet.  
 
10.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  
Det er ikke avdekket noen spesielle forhold innen SHA i utarbeidelse av planforslaget. 
 
10.4 Ytre miljø 
Momenter til ytre miljøplan  

 Elver/bekker og vann langs vegtraseen må sikres mot forurensing og utslipp i 
forbindelse med utfylling i Åraksfjorden og utskifting av stikkrenner/kulverter. 

 I anleggsperioden må man unngå forurensing til vannresipienten Åraksfjord fra 
maskiner og utstyr. 

 Berørt terreng/sideareal tilbakeføres ved naturlig revegetering. 
 Anlegget skal ikke spre eller føre med seg spredning av fremmede, uønskede arter. 

Det skal gjennomføres en kartlegging av fremmede plantearter før anleggsstart, samt 
at det utarbeides en risikovurdering med tiltak for håndtering av de eventuelt 
registrerte artene.  

 Det må sikres god tilkobling til de freda bruene som ivaretar formålet med 
fredningen og den kulturhistoriske verdien. 

 Skjøtsel av kulturminnene. 
 Formidling av etatens kulturminner i området. 
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11 Sammendrag av innspill og merknader – melding om oppstart 
Sammendrag av innspill til varsel om oppstart følger nedenfor. 
 
Begrep: Mening: 
«tas til følge» SVV foreslår at planen/planarbeidet 

tilpasses som følge av merknaden. Det er 
tatt med en beskrivelse av hvordan dette 
ivaretas 

«tas til etterretning» En merker seg forholdet og vurderer dette 
nærmere i løpet av planprosessen 

«tas til orientering» En merker seg forholdet, det det gjøres ikke 
spesielle tiltak i planarbeidet 

 
Liste over innkomne merknader 
NR Fra Kommentar 
1 Torhild Sangesland Grunneier 
2 Statsforvalter  
3 Agder Fylkeskommune  
4 NVE  
5 Bygland kommune  
6 Norsk Maritimt museum  
7 Agder Energi Nett  

 
1 Torhild Sangesland SVV merknad 
 a) Mener det ikke er mulig å legge 

ny avkjøring til campingplasser 
fra fylkesveien da det vil være 
konflikt med S10 som er 
spesialområde.  

b) Mener at SVV må ta 
utgangspunkt i eksisterende 
inn- og utkjøring til 
campingplassen. Skriver at 
tilgjengelighet, beliggenhet og 
at det er lett å se hvor man 
kjører inn til campingplassen er 
helt essensielt for å få en 
naturlig flyt inn til 
campingområdet. 

c) Ønsker å plassere skrotmasser 
mellom campingplass og rv. 9. 

a – b): Eksisterende avkjørsel er beholdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Det er ikke regulert inn areal for 

skrotmasser. Løses i byggeplan. 
2 Statsforvalter 
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 a) Påpeker at all planlegging etter 
PBL skal ivareta estetiske 
forhold. 

b) Det skal gjennomføres ROS 
analyse, denne skal inkludere 
klimaendring/klimatilpasning. 

c) Tiltak for hindre eller avgrense 
uønskede hendelser. 

d) Redegjøre for naturmangfoldet 
e) Kantvegetasjon er lovbeskyttet. 
f) Tiltak i vassdrag er 

søknadspliktig 
g) Vurderinger og redegjørelse av 

-klima og energiplanlegging 
-Støy 
-UU 
-Vannforskriften 

a) Tas til etterretning 
 
 

b) ROS-analyse er gjennomført. Se kap. 
8.18 vedr. flom og overvann.  

  
c – f) Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
g) Dette er tiltak langs eksisterende vei. 

Relevante punkter vil bli beskrevet i 
planbeskrivelsen, tilpasset tiltaket. 

 
  

3 Agder Fylkeskommune 
 a) Påpeker at planområdet ligg 

midt mellom to fylkesveier som 
er definert som nasjonal 
sykkelrute 3 og oppfordrer 
Statens vegvesen til å bedre 
sikkerheten for sykkelturister og 
anbefaler gs vei og kulvert.  

b) Anbefaler også kontakt med 
midt Agder friluftsråd. 

c) Landskap. 
Viktig med god 
landskapstilpasning (arrondering 
av fylling mot 
naturterreng/vann) 

d) Fysiske tiltak i vann 
Påpeker at inngrep i 
vannforekomster må 
vannforskrifte ivaretas, og at 
egen tillatelse er nødvendig for 
utfylling i vann. 

e) Kulturminne 
Informerer om registrert 
kulturminne (registrerte 
rydningsrøyser) nær 
planområdet.  
Ønsker befaring (på barmark). 

a) Tas til orientering. Det er regulert 
inn gangvei jf. dagens situasjon. 
 
 
 
 
 

b) Tas til orientering.  
 

c) Tas til etterretning. 
 
 
 
 

d) Tas til etterretning.  
 
 
 
 
 

e) Kurveutbedringen på rv. 9 er trukket 
bort fra registrert kulturminne. Se 
planbeskrivelsen for ytterligere 
beskrivelse/vurderinger. Befaring er 
gjennomført. 
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f) Bruene (med tilhørende anlegg) 
er fredet, hvis det er aktuelt med 
inngrep i disse må det søkes om 
dispensasjon. 

 
f) Bruene skal ikke berøres. 

 

4 NVE 
 a) Skredfare. NVE gjør 

oppmerksom på at deler at 
planområdet ligg innenfor 
aktsomhetsområde for 
skredfare. 
Evt. fareområde må innarbeides i 
planen som hensynsone og ha 
tilhørende bestemmelser. 

b) Flom og erosjon. 
Aktsomhetsområde for flom og 
erosjon. Vise område som kan 
oversvømmes ved 200-års flom. 
Skal utredes av fagkyndig. 

c) Klimatilpasning og 
overvannshåndtering. 
Anbefaler at planen sikrer at god 
overvannshåndtering blir sikret i 
planen og at tiltak som er 
nødvendig for dette blir 
lokalisert innenfor plangrensa. 

d) Energianlegg. 
Dersom planen berører anlegg 
som er planlagt eller har 
konsesjon etter energi og 
vannkraftsloven bør disse 
involveres tidlig i planleggingen. 

e) Allmenheten 
Påpeker at vanndrag utgjør 
viktig landskapselement og 
opplevelse verdier og bidrar til 
biologisk mangfold 

a) Se vurdering i planbeskrivelsen. Kap. 
8.10. 

 
 
 
 
 
 

b) Se kap. 8.17 vedr. flom og overvann. 
 
 
 
 

c) Tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 

d) Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 

e) Tas til etterretning. 

5 Bygland kommune 
 a) Bygland kommune er positive til 

tiltaket. 
b) Ber om at planen tilrettelegger 

for gode og hensiktsmessige 
avkjøringsmuligheter fra RV9 til 
gnr. 34 bnr. 1 med tanke på 
campingdrift. 

a) SVV syns det er bra at 
planmyndighet er positiv. 

b) Eksisterende avkjørsel er regulert inn 
(ref. merknad fra grunneier). 
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c) Vurdering av rasfare for 
planområdet. 

d) La også ved saksfremstillingen. 
Her viser en til at i 
oppstartsmøtet mellom Statens 
Vegvesen og Bygland kommune 
ble Statens vegvesen informert 
om Deknekanalen og arbeid i 
kommunedelplanen om 
tilrettelegging for ev. fremtidig 
tredje løp i Storstraumen.  

c) Se punkt a) under NVE. 
 

d) Som avklart i etterkant av 
oppstartsmøtet, det viktige er at 
planen ikke hindrer fremtidig tredje 
løp. Statens vegvesen mener at slik 
planen er nå legger den ingen 
føringer for at dette ikke skal være 
mulig i fremtiden. 

6 Norsk Maritimt museum 
 a) Har ingen merknad til oppstarts 

meldingen, men ber om å bli 
holdt oppdatert. 

a) Norsk Maritimt museum får 
oversendt planen når den legges ut 
på høring og offentlig ettersyn. 

7 Agder Energi Nett 
 a) AE Nett har 1000V/230V 

linjer/kabler som vil komme i 
konflikt med prosjektet. Viser til 
vedlagt kart. 

a) Tas til etterretning. Løses ifb. 
byggeplanlegging 

 
 

12 Vedlegg 
Vedlegg 1 – Notat – Rv. 9 Storstrasumen, kurveutbedring i vest_inngrep i vassdrag, 04.07.22 
Vedlegg 2 – Notat - Rv. 9 Storstraumen rasteplass skredfarevurdering, 07.07.16 



Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47) 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no




