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Informasjon om leveransen 
 
Utredningen er et samarbeid mellom Region vest og Region sør. Region sør har vært 
ruteansvarlig.  
 
I utarbeidelsen har de aktuelle fylkesavdelingene blitt involvert gjennom bidrag på møter, 
høringer og annen kvalitetssikring. De har kommet md forslag til tiltak, prioriteringer og 
kostnadsoverslag. Fylkesavdelingene har også kommet med verdifulle bidrag til 
situasjonsbeskrivelsen (kap 2 og 3).  
 
I utredningen har andre avdelinger bidratt med såkalte ”spesialistbidrag”. Dette gjelder 
spesielt Veg- og transportavdelingen og Ressursavdelingen, hvor vi har fått data om f.eks 
miljø, bruer, vinterdrift og gang- og sykkelveg. Geodataseksjonen i Region sør har levert 
kartmaterialet.  
 
Kapittel 2 og 3 omtales ofte som ”Situasjonsbeskrivelsen”. I disse kapitlene gjennomgås rutas 
funksjon, status og utfordringer. Kapittel 4 omhandler målene, mens kapittel 5 inneholder 
strategier, tiltak, prioriteringer og kostnader.  
 
I løpet av en 30-års periode skal rute 4c bli en pålitelig og trafikksikker vegforbindelse 
mellom Sørlandet og Vestlandet som tilfredsstiller vegnormalens krav.  
 

Arendal 08.03. 2011 
 

Sigrid Hellerdal Garthe 
Statens vegvesen Region sør 

Ruteansvarlig 4c 
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1. Innledning 
Riksvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De forbinder 
landsdeler og regioner med hverandre og knytter Norge til utlandet. Samtidig har riksvegene 
viktige regionale og lokale funksjoner. Stortinget har gjennom behandlingen av St.meld. nr 16 
(2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 pekt på at gode samferdselsløsninger er et helt 
sentralt virkemiddel for å styrke den langsiktige verdiskapningen og ta hele landet i bruk. 
Nasjonal transportplan er bygget opp omkring de sentrale målsettingene om framkommelighet 
og regional utvikling, transportsikkerhet, miljø og universell utforming. Stortinget sluttet seg 
til Regjeringens forslag om å utvikle riksvegene etter gul midtlinje-strategien, korridor –
strategien og bypakke-strategien. 
 
Strategiene innebærer at smale og svingete riksveger med mindre trafikk blir oppgradert til 
8,5 meters bredde og at flaskehalser for næringstransportene blir utbedret. Ulykkesbelastede 
og høyt trafikkerte veger bygges ut til brede tofeltsveger med midtrekkverk og firefeltsveger. 
I de største byene kombineres infrastrukturinvesteringer med satsing på kollektivtransport, 
arealplanlegging som fremmer ønskede transportløsninger og tiltak som begrenser 
privatbilbruk. 
 
Rutevise riksvegutredninger i 2010 skal ta utgangspunkt i vegnormalene som er oppsummert i 
Håndbok 017 fra Statens vegvesen (2008). Normalene har hjemmel i forskrift etter veglovens 
§ 13 om anlegg av offentlig veg. Utredningen viser hva det koster å bygge ut to- eller trefelts 
veg med midtdeler når årsdøgntrafikken (ÅDT) 20 år etter antatt åpning i 2020 er mellom 
8 000 og 12 000. Når ÅDT er større enn 12 000 utredes firefelts veg med midtdeler. Veger 
med trafikk inntil ÅDT 8 000 utbedres. Utredningen har også forslag til kortsiktige, avbøtende 
tiltak på strekninger der det er urimelig å vente på de langsiktige løsningene. Det blir viktig å 
ta igjen forfallet i vegkapitalen. 
 
De rutevise utredningene er Statens vegvesens faglige grunnlag for et godt samspill med 
politikere, brukere og andre interessenter om riksvegnettets utvikling. Statens vegvesen 
ønsker å tydeliggjøre hvilke ambisjoner etaten har og hvilke muligheter en ser for de enkelte 
riksvegrutene, både i et langsiktig og kortsiktig perspektiv.  
 
De rutevise utredningene skal være grunnlag for strategiske diskusjoner og beslutninger. De 
skal ikke være et grunnlag for å fastsette detaljert utforming av hver enkelte strekning. 
Utredningene skal konsentreres om vesentlige faktorer for valget av utbyggings- og 
utviklingsstrategi. Utredningene og dialogen med politikere, organisasjoner og andre 
interessenter vil være et viktig grunnlag for etatens videre arbeid med neste Nasjonal 
transportplan som er NTP 2014-2023. 
 
De konkrete prioriteringene for perioden 2014-2023 og årene etter vil skje gjennom arbeidet 
med Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet. 
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2. Beskrivelse av rutas nåværende og framtidige funksjon 
Rute 4c er en riksvegrute mellom Kristiansand, Haukeli, Jøsendal, Odda, Voss, Vik og 
Sogndal. Den er 440 km og går i fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Hordaland og 
Sogn og Fjordane. Kartet nedenfor viser ruta pr 1.1.2014. Andre riksvegruter er merket med 
grått på kartet.  
 
 

Oversiktskart pr 1.1.2014 
Rute 4c 
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2.1 Rutas omfang og utstrekning 
Vegrute 4 c omfatter  

 Rv. 9 Kristiansand – Haukeli (235,6 km)  
 Rv. 13 Jøsendal – Voss (112 km)  
 Rv. 13 Vinje-Vangsnes (58 km) 
 Rv. 55 Hella-Sogndal (36 km) 

 
Ruta starter i kryss mellom riksvegene rv. 9 og E18 og E39 i Gartnerløkka ved Kristiansand 
sentrum, og følger rv. 9, Setesdalsvegen, nordover til kryss E134 ved Haukeli. Derfra er ruta 
en del av rute 5a/E134 i 78 km, til Jøsendal. Riksvegrute 4c fortsetter videre med rv. 13 fra 
kryss med E134 i Jøsendal, ned til Odda, ut langs østsida av Sørfjorden, over Eidfjorden på 
Hardangerbrua og mot Voss, til kryss med E16. Den 19,6 km lange strekningen fra kryss med 
E16 på Voss til nytt kryss mellom rv. 13 og E16 på Vinje inngår i riksvegrute 5c. Fra dette 
krysset på Vinje går rute 4c over Vikafjellet på rv. 13, gjennom Vik og ut til Vangsnes. 
Ferjestrekningen Vangsnes – Hella er del av et trekantsamband der forbindelse til Dragsvik 
(Balestrand) også inngår. Ferjesambandet er definert under rv. 13 og rute 4c. Fra Hella er rv. 
55 del av rute 4c gjennom Leikanger til Sogndal. 
 
Oversikt over rute 4c’s fylkesvise fordeling 

Fylke Fra Til  Km 

Rv. 9 Vest-Agder Gartnerløkka x E18 Aust-Agder grense, Kvernhuslona 45,1 

Rv. 9 Aust-Agder Vest-Agder gr. Kvernhuslona Telemark grense /Buskard 174,9 

Rv. 9 Telemark Aust-Agder gr. Buskard Tallaksbru x E134 15,6 

Rv. 13 Hordaland Jøsendal XE134 Sogn og Fjordane/Vikafjellet 133 

Rv.13/rv. 55 Sogn&Fj. Vikafjellet  Sogndal 72 

  SUM rute 4c 441 
 
Tilknytninger til andre riksveger og viktige fylkesveger 
I Kristiansand i sør har ruta tilknytning til rute 3, som består av E18 (østover mot Oslo) og 
E39 (vestover mot Stavanger) og ferjeforbindelsen til Danmark. Ved Evje er det tilknytning 
til fv. 42 mot Egersund i vest og Arendal i sør-øst. Ved Rotemo (Valle) er det tilknytning til 
fv. 45 mot Dalen i Telemark. Vest for Nomeland er det en viktig fylkesvegforbindelse mot 
vest til Sirdal og videre til Stavanger (Brokke – Suleskardvegen).  
Ved Haukeli inngår rute 4c en strekning i rute 5a fram til Jøsendal, og knyttes dermed til den 
viktige øst – vestforbindelsen E134. Rute 4c har tilknytning til øst – vestgående rv. 7 ved Bu, 
hvor rv. 7 går østover mot Eidfjord og Hardangervidda. 
Ved Voss møter ruta E16 fra Bergen og følger denne til Vinje, hvor E16 går over fjellet til 
Sandvika. Fra Vinje følger rute 4c rv. 13 videre til Vangsnes. Ferjesambandet Vangsnes – 
Hella hører til rute 4c, og på nordsiden av fjorden følger rute 4c rv. 55 mot Sogndal. Fv. 55 
vestover går til Balestrand og Høyanger. Kvinnherad kommune er tilknytta ruta via 
Folgefonntunnelen, dvs fv. 550 og fv. 551, disse vegene møtes i Odda. Ved Sogndal er det 
tilknytning til rv. 5 som går mellom Florø og Lærdal.  

2.2 Rutas funksjon 
Rute 4c er en viktig nord-sør-forbindelse gjennom indre deler av Sørlandet, Hordaland og 
Sogn og Fjordane. Ruta binder sammen viktige regionsentre som Odda, Voss, Vik og 
Sogndal, og har forbindelse mot Kristiansand og utlandet. Ruta krysser viktige øst-vest-
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forbindelser, både E134 (Haugesund – Oslo/Grenland) over Haukeli, rv. 7 (Bergen-Oslo) over 
Hardangervidda og E16 via Lærdal og Filefjell. I tillegg er rv. 55 del av øst-vest-forbindelse 
mellom E39 og rv. 15 (Gudbrandsdalen) via Sognefjellet. Sigrid: Tilknytningene til rv. 7, E 
39 og rv. 15 skulle kanskje vært nevnt i asnittet over (viktige tilknytninger)? 
 
Hardangerbrua vil stå ferdig i 2013, og den vil gi forbedring for framkommeligheten. Lokalt 
vil den gi forbedringer for kommunikasjonen i indre Hardanger. Regionalt vil den gi et bedre 
transporttilbud mellom Odda og Voss og mellom Bergen og Hardanger, samt videre mot Øvre 
Hallingdal. Brua vil gi ferjefritt transporttilbud mellom øst og vest (rute 5b) og sør og 
nordvest mellom Kristaisand og Vangsnes (rute 4 c).  
 
Det er en god del industrivirksomhet langs rute 4c. De tradisjonelle industristedene ved rv. 13, 
Odda og Tyssedal, fruktbygdene Espe, Hovland, Lofthus, Kinsarvik, Leikanger og tettstedene 
Granvin, Voss, Vik og Sogndal, er avhengige av at denne ruta blir en effektiv transportåre for 
tilknytning til Bergen, Oslo og Kristiansand. For rv. 9 er det spesielt i tilknytning til 
Kristiansand det er stor næringsvirksomhet.  I Setesdal er tømmertransport en viktig del av 
næringstransporten. 
 
Når en får rustet opp ruta til vegnormalstandard1, vil ruta framstå som et godt alternativ for 
næringstransport fra Kristiansand til indre deler av Hordaland og Sogn og Fjordane. Ruta er et 
fergefritt alternativ for transport mellom Kristiansand og Bergen. Dessuten vil denne vegruta 
også kombinere gode kvaliteter som turistveg for Hardanger og Setesdal. 
 
Reiseliv 
Rv. 9 har stor betydning for reiselivsnæringen i Setesdal/Hovden. Rv. 9 er mye brukt 
forbindelse til/fra ferja Kristiansand – Hirtshals. Mange turister bruker denne vegen, både 
fordi Setesdal er et turistmål i seg selv, og som et vegsamband mot reisemål i Hardanger og 
på Vestlandet. 
 
Rv. 13 fra Tyssedal til Bu inngår i Nasjonale turistveger – Hardanger.  Turistveg Hardanger 
går fra Tokagjelet vest for Norheimsund i Kvam kommune til Bu og videre på rv. 7 til Halne 
på Hardangervidda. I tillegg inngår strekningen Utne – Jondal på fv. 550 i Turistvegen. 
 
Det er laget en stiftelse som kaller seg Fjordvegen, den markedsfører rv. 13 fra Sandnes i 
Rogaland til Førde i Sogn og Fjordane som en turistveg og opplevelsesveg. Deler av 
Fjordvegen inngår i rute 4c. Vegen kalles også Diktarvegen. Fem kjente norske forfattere 
vokste opp langs denne vegruta og dette skal utvikles med opplevelsessentre på dikternes 
hjemsteder.  
 
Setesdalsrådet2 og Hardangerrådet IKS3 har utviklet et godt samarbeid for økt turisme til 
Hardanger og Setesdal. Det arbeides med å legge til rette for at turister som kommer enten til 
Bergen eller Kristiansand også kan bli kjent med og få oppleve natur og kultur i Hardanger og 
Setesdal. Tilrettelegging for opplevelse langs riksvegen er svært viktig, og må hensyntas i den 
videre utviklingen av ruta.  
 
I de seinere år har vintersportsstedene fått betydelig økt aktivitet. Langs denne ruta gjelder det 

                                                 
1 Vegnormalstandardbegrepet viser til en definert standard fra HB 017 som ser på sammenheng mellom trafikkmengde, 
vegbredde, hastighet, kurvatur og sideterreng. For rute 4c er det ønskelig å benytte utbedringsstandard som en vegstandard-
strategi. 
2 Setesdal Regionråd består av kommunene Evje og Hornnes, Valle, Bykle og Bygland. www.setesdal.no  
3 Hardangerrådet er et interkommunalt selskap hvor kommunene Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik er eiere. Se 
www.hardangerraadet.no  
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særlig Hovden, Voss og Myrkdalen.  
 
Befolkning  
Tabellen nedenfor viser folketallet i kommunene langs rv. Rute 4c. Som en ser av tabellen er 
det store forskjeller i folketallet i kommunene langs ruta. I Kristiansandområdet er det en 
vekst i perioden fra 1995 til 2009, mens det i Setesdal og i Hardanger er en tilbakegang. 
Prognosene fra Statistisk sentralbyrå tyder på at folketallet fortsatt vil gå ned i deler av 
Hardanger og Setesdal, mens økningen i folketallet i Kristiansandområdet vil fortsette. 
 

Kommune Folketall 1.1.1995 Folketall 1.1.2009 
Folketall framskrevet 

2025 * 

Endring i % 
fra 2009 til 

2025 
Kristiansand 68 609 80 109 98 106  22,6 
Vennesla 11 706 12 886 14 820 15 
Evje og Hornes 3 355 3 408 3 822 12,1 
Bygland 1 364 1 225 1 168 - 4,7 
Valle 1 447 1 292 1 132 -12,4 
Bykle 822 965 1 434 48,6 
Vinje 4 008 3 662 3 701 1,1 
Odda 8 077 7 054 6 610  -6,3 
Ullensvang 3 800 3 351 3 060 -8,7 
Eidfjord 1 077 945 1077 14 
Ulvik 1 257 1 095 912 -16,7 
Granvin 1 045 950 837 -11,9 
Voss 13 896 13 868 14 394 3,8 
Vik 3 073 2 780 2 583 -7,1 
Leikanger 2 243 2 156 2 134 -1 
Sogndal 6 246 6 968 7 936 13,9 
SUM 132 025 142 714 163 806 14,8 
Tall fra www.SSB.no   *)Folkemengde per 1. januar, etter fylke og kommune. Registrert 2009. Framskrevet 
2010-2030, alternativ MMMM  

2.3 Rutas plass i transportkorridoren 
I korridor 4 inngår rute 4a E39 Stavanger – Bergen - Ålesund, rute 4b E39 Ålesund – 
Trondheim, og rute 4c. Korridor 4 forbinder flere viktige byer langs vestkysten, der 
næringsvirksomheten er mer eksportrettet enn ellers i landet. Kyststamvegen er viktig for 
næringsliv og sysselsetting, som bindeledd mellom regioner og landsdeler og for den 
regionale transporten. Det er en viss konkurranse mellom veg og sjø i korridoren, samtidig 
som vegen bidrar til bedre forbindelser til havnene langs kysten.  
 
Det er en viss konkurranse mellom denne ruta og E39 for gjennomgående reiser fra 
Kristiansand til Bergensområdet. På østsiden av Hardangerfjorden vil gjennomgående 
transport til Kristiansand velge denne ruta ut fra reisetid og kostnader. På E39 fra Bergen – 
Kristiansand er det flere ferjestrekninger og bompengestasjoner en må passere. Deler av rute 
4c utgjør en viktig beredskap i forhold til stenginger på E39. Ferjesamband og lange tunneler 
har en risiko for havari og stenginger for en periode.  
Med utgangspunkt i dataprogrammet ”Visveg” blir reiselengde og tid slik ved valg av ulike 
reiseruter Bergen - Kristiansand: 

Strekning Reiselengde Reisetid 
E39 Kristiansand – Stavanger - Bergen 458 km 9 t 28 min 
Kristiansand – Haukeli – Odda – 
Folgefonntunnelen – Tysse – Bergen 

487 km 8 t 24 min 

Kristiansand – Haukeli – Odda – Voss – 
Bergen (via Hardangerbru) 

516 km 
 

8 t 48 min 
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Jernbane 
Rute 4c har tilknytning til jernbanen på Voss og i Kristiansand. Ruta går ikke parallelt med 
jernbanen på noen del av strekningen, og således betjener rute 4c og jernbanen ulike 
markeder. Til godsstasjonen for jernbanen på Voss, Palmafossen, blir det omlastet en del 
tømmer og trelast. Til og fra Granvin Bruk, Vestlandets største sagbruk, er det og stort 
transportbehov både på sjø, landevei og videre med jernbane. 
 
Havn 
Kristiansand har en viktig havnefunksjon mot kontinentet. Langs ruta elles er det lokale 
havner i Granvin, Odda, Vik, Leikanger og Sogndal. 
 
Fly 
Lufthavner som er knytta til ruta er Kristiansand Lufthavn, Haugesund Lufthavn, Bergen 
Lufthavn Flesland og Sogndal Lufthavn. Det vil f. eks ta ca 2 timer med bil fra Odda til 
Haugesund lufthavn eller ca 3 timer til Flesland lufthavn. Fra Hovden i Bykle kommune vil 
det ta ca 3 ½ time til Kristiansand lufthavn, men dersom en velger Hovden – Haugesund tar 
det ca 3 t 45 min.  
 
Pågående KVU-er 
KVU Samferdselspakke 2, Kristiansand 
KVU for Kristiansandsregionen pågår. Denne skal avklare prinsipielle løsninger for videre 
utbygging av transportsystemet i Kristiansandsregionen, herunder Samferdselspakken Fase 2. 
I henhold til fremdriftsplanen skal KVUen leveres i mars 2011. Samferdselspakken er et 
samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Kristiansandsregionen og Aust-Agder og Vest-
Agder fylkeskommuner og gjennomføres (planlegging og bygging) av Statens vegvesen. 
Konseptene i KVU’en berører rv. 9 i Kristiansand kommune.  
 
De foreløpige transportkonseptene er  
Konsept 0 0-konseptet (referanse 2040) 
Konsept 1 Mindre utbygging 
Konsept 2 Restriktive tiltak 
Konsept 3 Kollektivkonseptet 
Konsept 4 Gang-sykkel 
Konsept 5 Samferdselspakka 
Konsept 6 Bymotorveg 
Konsept 7 Ytre ringveg 
 
I tillegg skal det vurderes arealscenarier for utvikling av boligbebyggelsen og næringsarealer i 
regionen. Dette arbeidet koordineres med den regionale arealplanen som er under 
utarbeidelse.  
 
Flere av konseptene påvirker rv. 9-strekningen Gartnerløkka – Krossen. I konsept 7 Ytre 
ringveg vurderes et kryss med rv. 9 på Krosssen i Kristiansand kommune. Det foreslås også 
en avlastningsveg fra dette krysset og sydover gjennom Ledningedalen til nytt kryss med 
E39/ny Vågsbygdveg. Dette muliggjør en omlegging av rv. 9 på strekningen Krossen-E39 til 
den nye traséen. De andre konseptene medfører ikke vesentlige endringer for eksisterende rv. 
9 på strekningen..  
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3. Status og utfordringer for ruta 
Dette kapitlet presenterer status på ruta pr. 1.januar 2014. Det er satt som forutsetning at alle 
prosjekter/tiltak i handlingsprogrammet for 2010-13 er gjennomført.  

3.1 Trafikkforhold 
Kartet viser trafikkprognose pr døgn for 2014. Det er ikke skilt mellom lette og tunge 
kjøretøy. Trafikkmengden på rute 4c regnet i årsdøgntrafikk (ÅDT) vil ved inngangen til 2014 
ligge i intervallet 500 – 15 000 kjt/døgn.  
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På rv. 9 varierer trafikkmengden over de ulike strekningene. ÅDT-tall fra 2009 viser at ved 
Grim er årsdøgntrafikken rundt 13 500 kjøretøy, men når en kommer vel 20 km fra 
Kristiansand er trafikkmengden ca 3 000 (Skarpengland).  Ved Bygland er årsdøgntrafikken 
1500 kjøretøy og ved bomstasjonen Valle er årsdøgntrafikken 1200. Tungbilandelen er ca 8 – 
14 %. Nær Kristiansand utgjør tungbilene ca 900 kjøretøy. I Setesdal er det ca 100 – 200 
tunge kjøretøy daglig. 
  
Trafikkmengden på rv. 13 varierer sterkt, avhengig av årstid og delstrekning. Gjennom Odda 
sentrum er årsdøgntrafikken innpå 10 000 kjøretøy (mangler tellinger i Odda sentrum for 
2009), mens den synker til vel 2100 ved Jøsendal. Tunge kjøretøy utgjør her ca 13 %. Ved 
tellepunktet på Hovland er det i 2009 registrert knapt 1000 kjøretøy pr. døgn, og en 
tungbilandel på 8 %. Spesielt om sommeren er det mye ferie- og fritidstrafikk i Hardanger. 
Deler av strekninga er av dårlig standard, men ved videre opprusting av denne ruta er det et 
stort potensial for økt turisttrafikk. På ferjestrekningen Brurarvik – Brimnes var 
årsdøgntrafikken 970 kjøretøy (mangler tellinger for 2009 på ferga). Av dette utgjør tunge 
kjøretøy ca 11 % eller 105 kjøretøy. I St.prp. nr 2 (2005-2006) Hardangerbrua er det lagt til 
grunn en trafikkprognose for brua med en årsdøgntrafikk på ca 2000 i åpningsåret 2013.  
Ved tellepunktet Skjervet (rv. 13) på grensen mellom Voss og Granvin kommuner er 
trafikken ca 2000 ÅDT og tungbilandelen utgjør 14 % eller ca 280 kjøretøy. Inn mot Voss 
øker trafikken og i tettstedet Voss var årsdøgntrafikken i 2009 innpå 10 000 kjøretøy. Andel 
tungbiltrafikk er ca 5 %, dvs ca 500 kjøretøy. Rv. 13 over Vikafjellet har årsdøgntrafikk på ca 
500 kjøretøy og en tungbilandel på 11 %. Her er det imidlertid store sesongvariasjoner. I 
januar 2010 var det eksempelvis ca 200 kjøretøy daglig, mens det i juli 2010 var 1200. 
Ferjesambandet Vangsnes – Hella hadde i 2009 i overkant av 300 kjøretøy i døgnet. Inn mot 
Sogndal sentrum er trafikken på 1800 kjøretøy. Her er årstidsvariasjonene mindre (intervall 
1600-2200) 
 
Trafikkmengden på rute 4c regnet i årsdøgntrafikk er framskrevet til følgende (eksempler):  
Sted 2009 2014 2024 
Rv. 9 Gartnerløkka x E18 13700 14627 16941 
Rv 9 Krossen x fv 30 Møllevannsveien 8200 8755 10140 
Rv 9 Mosby x fv 405 Venneslaveien 4500 4804 5565 
Rv. 9 Skarpengland x fv 454 3000 3203 3710 
Rv, 9 Homsteane 3150 3369 3895 
Rv. 9 Hægelandksn x fv. 462 1900 2029 2350 
Rv. 9 Evje x fv. 303 5500 5843 6519 
Rv. 9 Byglandsfjord rkj. 2510 2667 2975 
Rv. 9 Skomedal 963 1023 1141 
Rv. 9 Ose x fv. 323 912 969 1081 
Rv. 9 Bykle 900 956 1067 
Rv. 9 Hovden 1300 1381 1541 
Rv. 9 Tallaksbru x E134 500 523 569 
Rv.13 Odda 7000 7571 8328 
Rv.13 Hovland 913 987 1112 
Rv.13 Skjervet 1988 2150 2422 
Rv.13 Palmafossen (Voss) 6500 7030 7733 
Rv.13 Storehaugtunnelen 485 502 526 
Rv.13 Vangsnes – Hella 315 326 342 
Rv.55 Fatlatunnelen 1687 1746 1832 
Rv.55 Hermansverk aust 1831 1895 1989 
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Tabellen viser at de høyeste trafikktallene langs rute 4c er i Kristiansandsområdet og ved 
Evje. Statens vegvesen har ikke nivå 1-tellepunkter alle stedene, men har da brukt 
framskrivingsteknikk for å få tall for 2014 og 2024.  
 
Det er i tabellform nedenfor vist hvor mange km og % som inngår i ulike ÅDT-klassene for 
rute 4c. Her er tatt utgangspunkt i framskrivingen for 2014.   
 

Vegnr ÅDT 2014 
<4000 

ÅDT 2014 
4000-8000 

ÅDT 2014 
8000-12000 

ÅDT 2014 
12000-20000 

ÅDT 2014 
>20000 

 Km % Km % Km % Km % Km % 
Rv. 9 Telemark 15,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rv. 9 Aust-Agder 172,6 98,8 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 
Rv. 9 Vest-Agder 27,4 60,7 10,3 22,9 6,6 14,6 0,8 1,8 0 0 
Rv.13 Hordaland 126,7 92,3 9,9 7,2 0 0 0,7 0,5 0 0 
Rv.13/rv.55 Sogn og 
Fjordane 

84,5 99,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 

Rute 4c 426,8 94,8  21,9 4,9  6,6 1,5 1,5 0,3  0 0 
 
Totallengde for rute 4c er i denne tabellen 449,2 (234,5 i sør og 214,7 i vest)   

3.2 Framkommelighet 
Kartet viser hvilke deler av rute 4c som har ”vegnormalstandard” pr. 1/1 2014. Totalt vil 425 
km av rute 4v mangle vegnormalstandard på dette tidspunktet. 
 
Kartet er framskrevet med trafikkvekst til 1.1.2014, men har ikke tatt hensyn til prosjekter i 
handlingsprogrammet i perioden 2010-13. For rv. 9 er det ikke noen omfattende vegprosjekt i 
denne perioden, bortsett fra utbyggingen ved Tveit – Langeid4 (6,6 km). For rv. 13 vil 
prosjektene Hardangerbrua, Øvre Granvin – Voss grense (5,3 km) og Palmafoss – Mønshaug 
(3,6 km) være ferdig bygget før 2014.  
 
Langs rv. 9 tilfredsstiller strekningen Hornesund x fv. 403 – Hornes x fv. 42 kravene til 
vegnormalstandard. I tillegg er mindre vegstubber rundt tettstedet Evje i tråd med håndbokas 
krav. Dette gjelder også en kort strekning ved Frøysnes langs Åraksfjorden.  
 
Etter 2014 vil strekningene Bu – Vallavik (Hardangerbrua), Øvre Granvin – Voss grense og 
Mønshaug – Palmafoss (alle tre på rv.13) være i tråd med vegnormalstandarden. På rv. 13 er 
Myrkdalstunnelen bygget med vegnormalstandard, og på rv. 55 mellom Leikanger og Sogndal 
er det to nye tunneler (Fatlatunnelen og Stedjebergtunnelen). Vegstrekningene mellom 
tunnelene er ikke utbedret. 
 

                                                 
4 For vegprosjektet Tveit – Langeid (rv. 9), som skal fullføres i inneværende HP-periode, er det søkt dispensasjon fra 
Håndbok 017s krav om 8,5 meter vegbredde, slik at vegen bygges med 7,5 meter vegbredde. Dette gjøres for å redusere 
kostnadene på prosjektet. Vegdirektoratet gir dispensasjon fra 8,5-meters-kravet hvis ÅDT er lavere enn 1500. I 
konsekvensutgreiing for rv13 gjennom Ullensvang herad har Vegdirektoratet godkjent veg med bredde 7,m på grunn av 
sårbart terreng. 
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Vegnormalstandard 
Kravene i HB 017 er følgende (forutsatt 80 km/t): 
 

Årsdøgntrafikk Krav til vegbredde 

ÅDT opp til 4 000 Vegbredden skal være minimum 8,5 meter 

ÅDT 4000 – 8000 Vegbredden skal være minimum 10 meter, inkl midtoppmerking 

ÅDT 8000 – 12000 Vegbredden skal være minimum 12,5 meter, inkl midtrekkverk 

ÅDT 12000 – 20000 Vegbredden skal være minimum 19 meter, 4 felt inkl midtrekkverk
 
For riksveger med hastighet 80 km/t og ÅDT < 4000 anbefales 
vegbredde 8,5 meter. Det betyr 1 m skulder og 3,25 m kjørebane 
for hvert kjørefelt. Minimum horisontalkurve er 250 m og det 
kreves 115 meter stoppsikt. Maks stigning er 6 %5.   

 
Et alternativ for riksveger med lave ÅDT-tall er 7,5 meter 

vegbredde. Det innebærer 0,75 m skulder og 3 m kjørebane for 
hvert felt. Ulykkesfrekvensen kan stige litt med redusert bredde, 
og smalere veg er mer krevende å kjøre på for tungtrafikken, men 
smalere veg kan likevel være riktig pga reduserte inngrep og fordi 
pengene rekker lengre (mer veg for pengene). På spesielt 
lavtrafikkerte og naturskjønne riksveger kan enda smalere veg 
være aktuelt6. Maks kjøretøybredde i Norge er 2,55 m pluss 
sidespeil.  

Status og behov for firefeltsstrategien 

Foreløpig er ingen strekning på rute 4c med firefelts veg. Det er heller ikke trafikktall som 
tilsier behov for dette på mesteparten av ruta, med unntak av strekningen Gartnerløkka – 
Krossen (ÅDT mer enn 12000).   

Strekningen Krossen til Mosby (rv. 9) ligger i kategorien med ÅDT 8 000 til 12 0000 og 
tilfredsstiller krav til 12,5 meter vegbredde. Fra Mosby til Skarpengland er ÅDT-tallene i 
kategorien 4000-8000, og tilfredsstiller krav til 10 meter vegbredde. Dette inkluderer èn meter 
til midtrekkverk mellom kjørefeltene.  
 
Vegbredde 
Tabellen nedenfor viser antall km av rute 4c som ved inngangen til 2014 har vegbredde7 
mindre enn 8,5 meter og hvor mange km som har mer enn 8,5 meter bredde. Ved dekkebredde 
mer enn 6 meter er det gul midtlinje.  
 

                                                 
5
For mer informasjon henvises det til Hånbok 017 Veg- og gateutforming, s 66.  

6 For mer informasjon henvises det til Hånbok 017 Veg- og gateutforming, s 66.  
7 For rute 4c tas det utgangspunkt i standardmålet ”vegbredde”. For gul midtlinje-vurdering tas det utgangspunkt 
i målet ”dekkebredde”, dvs fra asfaltkant til asfaltkant. Vegbredde er noen ganger sammenfallende med 
dekkebredde, men viser oftest litt bredere.  
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Kartet viser vegbredde opp til 7 meter for rute 4c 

Kart og tabell overfor viser at få strekningen langs rute 4c har mer enn 8,5 m vebredde, 
Mange strekninger har mellom 6 – 8,5 m. Når vegbredden er mindre enn 6 m, kan den ikke ha 
gul midtlinje. Kartet er fra 2010, og prosjekter i handlingsprogrammet er ikke inkludert.  

Vegbredde Km Andel 
T. o.m 8,4 m vegbredde 377,2 91,3 % 
Fra 8,5 meter vegbredde 35,9 8,7 % 

SUM 413 km (feilmargin i NVDB)  
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Oversikt over strekninger langs rute 4c som mangler gul midtlinje 
På rute 4c er det 106,8 km veg som har dekkebredde mindre enn 6 meter. På disse 
strekningene er det ikke gul midtlinje. Hvis vegbredden varierer +/- 6 meter skal det i følge 
håndbok 049 Vegoppmerking (2001) ikke tegnes opp gul midtlinje for delstrekninger kortere 
enn 4 km. Dette innebærer at flere km langs rute 4c ikke har gul midtlinje, selv om 
vegbredden er over 6 meter.  

Dataene i tabellen er basert på befaring i ViaPhoto høsten 2010 og viser strekninger uten gul midtlinje.  

Vegnr Hp/km        fra – til Km Strekning 

Rv. 9 Hp 3/5146 – 3/5551 0,4 Gjennom Mosby (Vest-Agder) 

Rv 9 Hp5/7040 – 5/13893 6,9 Skomedal – Frøysnes nord 
Rv. 9  

Hp 6 16000 – 6/20130 4,1 Bestland sør – Helle nord 
Rv. 9  

Hp 7/6250 – 7/10470 4,2  Sandnes sør – Harstadberget 
Rv. 9  

Hp 8/1025 – 8/3080 2,1 Flateland – Flateland nord (Brokka) 
Rv. 9  

Hp 8/9750 – 8/14050 4,3 Bjørnarå – Grasbrokke (Trydal sør) 
Rv. 9  

Hp 9/5300 – 9/23250 18 Byklestøylane – Hartevatn sør (ved renseanlegget)  
Rv. 9  

Hp 1/0 – 1/15629 15,6 Tallaksbru (Aust-Agder gr) – Haukeli (Telemark) 
Rv. 13 

Hp 3/0,25-3/6,299 6,0 Jøsendal – Grønnsdal 
Rv. 13 

Hp 4/2,786-5/1,621 1,8 Odda nord 
Rv. 13 

Hp 6/2,088-6/5,12 3,0 Stana sør – Skjelvik 
Rv. 13 

Hp 6/8941-7/0,63 5,7 Djupevikneset – Hovland nord 
Rv. 13 

Hp 7/1,45-9/4,763 24,1 Rosshagane-Kaldagjeli nord 
Rv. 13 

HP 9/5,985-10/2,213 5,7 Djupevik – Bjotveit nord 
Rv. 13 

Hp 16/0–16/1,235 1,2 XE16 Vinje - Myrkdalstunnelen -  
Rv. 13 

Hp 16/2855-17/10,870 18,0 Nesheim – Sogn og Fjordane grense 
Rv. 13 

1/0,0 – 3/10,1 37 Hordaland grense – Vangsnes ferjekai 
Rv. 55 

6/6,5 – 7/4,5 8 Fardal – Slinde 
Rv. 55 

7/9,3 – 9/12,6 16,5 Hermansverk – Hella ferjekai 

Rute 4c 
Sum 182,6 Mangler gul midtlinje 

Tabellen viser at 182,6 km langs rute 4c mangler gul midtlinje. Dette utgjør 41,5 % av 
strekningen. På grunn av oppmerkingsreglene i HB 049 ”Vegoppmerking” (2001) er 75.8 km 
egentlig bredere enn 6 meter, men de kan ikke merkes med gul midtlinje. 

Strekningene Tallaksbru - Haukeli, Jøsendal – Grønsdal, lange strekninger av rv.13 langs 
Sørfjorden og mesteparten av vegen fra Vinje til Sogndal har svært lav standard (smalt og 
svingete). 

Stigningsforhold 
Stigningsforholdene på rv. 9 er jevnt over gode, men fra Bjørnarå – Bykle (10 km, inkl 
Byklestigen) og fra Hovden til Haukeli (3 km) er det partier med sterk stigning. Dette siste 
partiet er også svingete og smalt. Flere punkter har vertikalkurvatur som gjør at sikten er 
redusert (hårnålssvinger) og motgående trafikk kan være skjult i lavbrekk. I tillegg er 
linjeføringen enkelte steder slik at det er vanskelig å oppfatte hvor vegen går videre, man 
kommer over et høybrekk, og vet ikke om vegen videre går rett fram, til høyre eller til 
venstre.   
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I Hordaland og Sogn og Fjordane er det jevnt over greie stigningsforhold, kun to strekninger 
er bratte. Strekningen fra Steinaberg bru til Jøsendal har stigning på 7,5 %. 
På begge sider av Vikafjellet er det bratte stigninger. Brattest er det på nordsiden, mot Vik 
med stigning på mer enn 8 %. 

Vegstandard bru  
Det er behov for betongrehabilitering og reparasjoner av bruene langs rv. 9 generelt.  

Rv. 9 saltes relativt sterkt, spesielt i sørlige deler, hvilket medfører inntrengning av klorider i 
betongen med derpå følgende korrosjon på armering og ståldeler. I tillegg er det nedsatt 
trafikksikkerhet på en del av bruene langs rv. 9 på grunn av dårlige brurekkverk. Flere av 
bruene har heller ikke tilfredsstillende fuktisolering. Ikke alle bruene langs rv. 9 er 
kontrollberegnet for de nye brukslastene. Dette må gjøres for å kartlegge behovet for 
forsterkninger. Spesielt dårlig er Berdal bru i Bykle kommune (Hp 9/5500) og Hemla bru ved 
fylkesgrensa mellom Aust-Agder og Telemark (AA, Hp 10/11750).  

Det er behov for ny bru ved Grim (rv. 9, Vest-Agder), men dette inngår i KVU 
Kristiansandsregionen.  

Fosshagen bru på rv. 55 er registrert som dårlig, den har dårlig rekkverk og 
armeringskorrosjon. 

Høydebegrensninger 

Langs rute 4c er det enkelte høydebegrensinger, men ingen punkt er lavere enn 4,2 meter. 
(Den 1,6 km lange Tyssedalstunnelen er skiltet med 4, 2m.) 

Vinterdrift  

Fra Kristiansand til Aust-Agder grense er det barvegsstrategi på vinterdriften. Fra Aust-Agder 
grense til Ose (Bygland) er det redusert barvegstrategi. Fra Ose til Haukeli er det 
vintervegsstrategi.  

Fra Jøsendal(Odda) til Voss er det redusert barvegstrategi, Vinje-Vangsnes har 
vintervegstrategi og fra Hella til Sogndal er det redusert barvegstrategi. Det er ingen 
strekninger med barvegstrategi i Region vest på rute 4c. 

Fartsgrenser  
80 km/t er den vanligste skiltede hastigheten. Forbi tettstedene reduseres fartsgrensene til hhv 
40/50/60 km/t. Gjennom tettstedene Byglandsfjord, Hylestad og Hovden er det 40 km/t. 
Gjennom tettsteder og småsteder i Hordaland og Sogn og Fjordane er det fartsgrense 50 km/t 
 
Pr. 1.1 2014 vil i alt ca 107,5 km av rute 4c, eller om lag 24,2 %, ha fartsgrense lavere enn 80 
km/t. Tabellen nedenfor viser hvordan dette fordeler seg.  
 
Vel 75 % av strekningen har generell fartsgrense 80 km/t. Vegstandarden er imidlertid så 
dårlig at det kjøres med langt lavere fart. 
 

Veg 
Fartgrense 
40 km/t 

Fartgrense 
50 km/t 

Fartgrense 
60 km/t 

Fartgrense 
70 km/t 

Fartsgrense 
80 km/t 

 
Km 

% av 
veglengde Km 

% av 
veglengde Km 

% av 
veglengde Km 

% av 
veglengde Km 

% av 
veglengde 

Rv.9 2,2 0,9 9,1 3,8 26,0 11 14,1 6 184,2 78,4 
Rv. 13 
Rv. 55 0 0 19,8 9,6 34,8 16,9 1,5 0,7 152,3 73,9 

Rute 
4c 

2,2 0,5 28,9 6,5 60,8 13,7 15,6 3,5 336,5 75,8 
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Reisetider   
Reisetidsgevinst for rute 4c er ikke omtalt i NTP 2010-19 eller HP 2010-13.  
 
Siden dagens veg på lange strekninger har svært dårlig standard vil opprusting og nye 
vegprosjekt ha betydelig virkning for reisetid. Følgende prosjekt kan gi reisetidsgevinst:  

 Riksveg utenom tettstedene. Ved mange av tettstedene langs rute 4c er det redusert 
fartsgrense. Ved å legge vegen utenom tettstedene kan høy fartsgrense opprettholdes 
og trafikantene vil oppnå reisetidsgevinst. Tettstedene Rysstad og Byglandsfjord er 
eksempler.   

 Utbedring av vegstandard. Den 45 km lange strekningen gjennom Ullensvang herad 
kan få en reduksjon i reisetid på 13 min (økt gjennomsnittshastighet fra 52 til 66 km/t) 
dersom veg mellom tettstedene/småstedene blir utbedret til god standard. 

 Innkortingsprosjekt. Tunnel under Vikafjellet vil gi innkorting på reisestrekning og 
betydelig innspart tid, i tillegg til god regularitet om vinteren.  

 
Prosjekt i perioden 2010-2013 
Det bygges fire prosjekt på rute 4c i perioden 2010 – 2013 med konsekvenser for reisetida. Av 
disse vil Hardangerbru føre til innsparing på ca 8 km. I reisetid vil det bety mer enn kjøretid 
på denne strekningen da man også sparer 10 min ferjeoverfart og ventetid på ferje. De tre 
andre prosjektene, Tveit – Langeid, Øvre Granvin – Voss grense og Palmafoss – Mønshaug 
medfører små endringer i lengde, men tidsmessig betyr de en god del fordi strekninger med 
svært lav standard (svingete, smalt, bratt) erstattes med god veg. 

Høyfjellsproblematikk 
Tre strekninger langs rute 4c er spesielt vanskelige vinterstid. Dette er strekningene Bjørnarå 
– Bykle, Hovden - Haukeli og Vikafjellet. Mange har problemer på grunn av dårlige 
værforhold og stigning kombinert med smal og svingete veg. 
 
Vinterstid kan det i perioder være kolonnekjøring eller stengt mellom Hovden og Haukeli 
p.g.a. snøfokk og redusert sikt. Behov for kolonnekjøring og stengning kan variere mye fra år 
til år, fra noen timer til flere døgn. I tillegg kommer problemene med kurvatur, stykkevis smal 
veg og sterk stigning de første km opp fra Haukeli mot Hovden (sørover). Parsellen Hovden – 
Haukelifjell er stengt i gjennomsnitt 4-5 døgn i året. Ved Haukeli inngår rute 4c på E134-
strekningen som en del av rute 5a. Utfordringer relatert til høyfjellsproblematikk over 
Haukelifjellet behandles i utredningen om rute 5a (E134).  
 
Vikafjellet er fjellovergangen mellom Voss og Vik. Vegen har stigning på 8 % opp til ca 1000 
moh., og ligger i et meget værhardt område. Dette gir store vinterutfordringer, og binder i dag 
opp store driftsressurser uten at regulariteten blir særlig bedre. Fjellovergangen har i 
gjennomsnitt vært stengt 950 timer pr vinter i de tre siste sesongene (2007-2010). Dette er 
langt over situasjonen for de andre fem fjellovergangene på riksveger i Region vest. ”Nest 
verst” er Hardangervidda med et snitt på 410 timer pr. vinter. De andre ligger i området 20-80 
timer stengt pr. vinter. En vesentlig bedring av regulariteten kan oppnås med en tunnelløsning 
som er utredet i en fylkesdelplan8 (2006) 

Tungtransport 

Næringsområdene, tømmertransporten, tilkoblingen til Kristiansand havn og den viktige 
landsdelsforbindelsen E18/E39 gjør at de sørligste delene av rv. 9 har mye tungbiltrafikk. Det 
                                                 
8 Rv. 13 Vikafjellet. Hovedrapport konsekvensutgreiing og fylkesdelplan. Hordaland fylkeskommune, Sogn og 
Fjordane fylkeskommune og Statens vegvesen, 2006. 
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kan være framkommelighetsproblemer i Kristiansandsområdet, særlig i rushtiden. Det er 
etablert flere store næringsområder i Kristiansand og Vennesla kommuner, f.eks Langemyr og 
Strai og Dalane. Rv. 9 er smal i dette området, det er lav hastighet, mye bebyggelse og tett 
trafikk langs ruta, noe som gir tungtransporten utfordringer. Samtidig er østsiden av rv. 9 et 
ønsket område for næringsutvikling i Kristiansand kommune9.  

Det er store variasjoner i tungbilandelen langs rv. 9, selv om andelen lange kjøretøy langs hele 
strekningen befinner seg innenfor intervallet 9-15 %. I sør, i Kristiansandsområdet, er ÅDT 
lange kjøretøy over 1230 (9 % av total ÅDT). Dette reduseres til ca 900 ved Strai og til ca 250 
ved fylkesgrensa til Aust-Agder. Andelen lange kjøretøy blir så gradvis lavere gjennom Aust-
Agder, til ca 100 pr dag i Bykle. Gjennom Telemark er ÅDT lange kjøretøy 45, dette utgjør 9 
% av total ÅDT. Den høyeste andelen lange kjøretøy (15 %) er ved Hovden (mye 
tømmertransport). 

På rv.13/rv.55 i Hordaland og Sogn og Fjordane er andel tunge kjøretøy jevnt over 8 – 9 %. 
Inn mot Voss har vi den høyeste andel tunge kjøretøy på 14 %. På Vikafjellet er det også noe 
høyere tungbilandel enn ellers, ca 11 %. 

Kollektivtransport  
Total på rute 4c er det 556 holdeplasser (289 i sør og 267 i vest). Holdeplassene har generelt 
sett dårlig standard. Statens vegvesen har ikke gjennomført noen trafikksikkerhetsmessig eller 
tilgjengelighetsmessig gjennomgang av holdeplassene, men minimalt er gjort av utbedringer 
de siste årene.  
Det er viktige knutepunkt i Kristiansand, Haukeli, Odda, Voss, Vik og Sogndal, men disse 
ligger ikke i direkte tilknytning til rute 4c. De fleste er på kommunalt område.  
 
Langs rute 4c foregår tre typer kollektivtransport:  

 Ekspressbusstrafikk 
 Lokaltrafikk 
 Skoletransport 

 
I tilknytning til Kristiansand og tettstedene Haukeli, Odda, Voss, Vik og Sogndal er det lokale 
bussruter som korresponderer med Haukeliekspressen, Setesdalsekspressen, Øst–vest-
ekspressen, Sogn og Fjordane-ekspressen og Sognebussen. Via ekspressbussene kan en derfor 
reise gjennomgående med buss fra Kristiansand til Voss og videre til Vik og Sogndal, men det 
er få avganger daglig som korresponderer.  
 
Lokaltrafikken har begrenset kundegrunnlag langs rute 4c. Eneste unntak er sørlige deler av 
rv. 9, hvor det går flere busser i timen inn mot Kristiansand. Det er ikke kollektivfelt eller 
sambruksfelt på strekningen, og bussen har ofte framkommelighetsproblemer i rushtiden.  
 
Store deler av kollektivtransporten langs rute 4c omhandler skoletransport. I grisgrendte strøk 
kan skoletransporten være omfattende. Det er ofte lange reiser for elever ved videregående 
skoler, og til dels også for ungdomsskoletrinnet. 
 
Mange barn opplever farlige situasjoner i forbindelse skoletransport. Holdeplasser i sving, 
høy hastighet, dårlig belysning, lite utbygd g/s-infrastruktur og dårlig drift/vedlikehold 
vinterstid kan skape farlige situasjoner. I tillegg er barn en spesielt utsatt gruppe, de er 
impulsive og kan reagere annerledes enn voksne. 
 

                                                 
9 Forslag til kommuneplan for Kristiansand kommune, høringsdok 2010-2021.  
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Ferjesamband 
Eneste ferjesambandet på ruta er Vangsnes - Hella på rv.55. Ferjestrekningen Vangsnes-Hella 
har et dårligere tilbud enn andre riksvegsamband når det gjelder frekvens (23 avganger daglig 
mellom kl 06.20 – 00.10). I første omgang er det ikke behov for flere ferjer, men mer snakk 
om en tilpasning ut fra den nye statusen som riksvegsamband. Det blir lagt opp til fortsatt å ha 
felles ressurser for trekanten mot Dragsvik, som nå har status som fylkesvegsamband.  
Planer for ny ferjekai i retning Leikanger ville gi et kortere samband for riksvegen. På den 
andre side vil effekten av samordning med fylkesvegen komme dårligere ut, og planene er 
foreløpig ikke ført videre. Sambandet har ikke kapasitetsproblem i dag, og 
oversittingsprosenten er nær null. Begge ferjekaiene trenger opprusting når det gjelder 
universell utforming og servicetilbud/toalett. 

Rassikring 
Tabellen nedenfor viser rasutsatte punkter/strekninger langs rute 4c. Disse har 
prioriteringsfaktor høyere enn 4,0 i gjeldende rassikringsplaner.  
Veg  Sted Tiltak Kommune Prioriterings

tall 
Overslag 

Rv. 9 Haukelilia Nett, Rensk Vinje Høg 6 (2007) 
Rv. 9 Hjalmarnuten Omlegging av 

veg 
Vinje Høg 8,5 (2007) 

Rv.13 Osgjelet Tunnel Voss 7,2 116,4 (2008) 
Rv.13 Kvassdalen Overbygg Voss 6,8 74,9 (2005) 
Rv.13 Aurskreda Overbygg Odda 6,5 42,7 (2008) 
Rv.13 Deildo Terrenginngrep Ullensvang 6,5 230 (2009) 
Rv.13 Steinaberg 

bru - Låtefoss
(trenger 
kommunedelplan)

Odda 6,5  

Rv.13 Galden Tunnel Vik 6,5  
Rv.13 Grønsdals-

toppen 
 Odda 6,3  

Rv.13 Vetrhus Sør  Odda 6,3  
Rv.13 Øvsteskredet Terrenginngrep Odda 6,0 4,9 (2008) 
Rv.13 Øvre 

Vassenden 
Tunnel/overbygg 
vegomlegging 

Granvin 6,0 229 (2009) 

Rv.13 Halsabakkane Nett Voss 5,9 2,6 (2004) 
Rv.13 Svaet Nett Voss 5,9 5,2 (2004) 
Rv.13 Skarvabjørg Tunnel Odda 5,6 83,6 (2005) 
Rv.13 Vetrhus bru  Odda 5,4  
Rv.13 Elvakroken Overbygg Voss 5,1 42,2 (2005) 
Rv.55 Ylvisåker Terrenginngrep Sogndal 5,1 2,6 (2004) 
Rv. 13  Røvhaug - 

Saga 
Terrenginngrep Odda 4,2 6,5 (2004) 

Rv. 13 Alsetlia Nett Odda 4,2 2,6 (2004) 
Rv.13 Hovland N Stikkrenne/bru Ullensvang 4,1 8,1 (2005) 
Rv.13 Kinsarvik N Stikkrenne / bru Ullensvang 4,0 1,3 (2004) 
Av 22 rassikringspunkt er ikke alle kostnadsberegnet. Total kostnad for 18 er 868 mill. Flere 
av kostnadsberegningene må oppdateres. 

Gang- og sykkelveg 
Statens vegvesen ønsker å legge forholdene til rette for sykling og gange, med spesiell vekt på 
byer og tettsteder. I store tettsteder med mer enn 5000 innbyggere er det et viktig 
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satsingsområde å bygge sammenhengende sykkelvegnett. I de mindre tettstedene skal tilbudet 
til gående og syklende være tilfredsstillende. Det bør være separate gang- og sykkelveger der 
trafikkmengden er høyere enn 1000 kjt./døgn og antall gående og syklende er mer enn ca. 50 
pr. døgn.  
 
Det er et mål at det langs riksvegnettet skal være sikre skoleveger i en radius på 4 km fra 
skoler. Dette vil gi flere km gang- og sykkelveg i tettsteder.  
 
I kartleggingen av gang- og sykkelveger langs riksveg er det ikke tilstrekkelig å fokusere på 
statens vegnett. Langs mange riksveger er det ikke tillatt å sykle, og for disse strekningene må 
det finnes et alternativt gang- og sykkeltilbud. For å besvare spørsmålene nedenfor er det 
derfor definert et gang- og sykkelnett som går langs riksveger og andre aktørers vegnett i de 
tilfeller hvor riksvegen ikke kan tilby nødvendig g/s-veg.  
 
Antall km gang- og sykkelveger som vil være utbygd langs ruta per 2014 

Langs rute 4c vil 79,2 km gang- og sykkelveger være utbygd pr 2014. Disse er i hovedsak 
tilknyttet tettbebyggelse og skoler. Langs rv. 9 er14, 8 km i Vest-Agder og 21,7 km i Aust-
Agder bygd ut. Langs rv. 13 i Hordaland er det 33,1 km gang- og sykkelveg, og langs rv. 55 i 
Sogn er det 9,6 km gang- og sykkelveg. 

Antall km som mangler per 2014 i forhold til skolevegkravet. 

Opplæringsloven kapittel 7 omhandler elevers rett til skoleskyss. Skyssgrensen er 2 km for 
elever på 1.trinn og 4 km for elever på 2.-10.trinn. Det betyr at Statens vegvesen skal 
tilrettelegge for gang- og sykkelveger langs riksveger i en radius på 4 km fra skolene. I mange 
tilfeller velger barna å gå langs et annet vegnett. I de tilfeller hvor det ikke finnes alternativer, 
må Statens vegvesen utvikle tilfredsstillende g/s-vegnett for skolebarna.  

Langs rute 4c mangler 27,4 km gang- og sykkelveg for å oppfylle skolevegkravet pr 201410. 
For rv. 9 er dette 11 km i Vest-Agder og 1,2 km i Aust-Agder, i begge fylkene i spredtbygde 
områder. Langs rv. 13 mangler det 7,7 km gang- og sykkelveg og langs rv. 55 i Sogn mangler 
7,5 km for å oppfylle skolevegkravet. 

Antall km som mangler per 2014 i forhold til kriteriet ÅDT>1000 kjt per døgn og mer 
enn 50 gående/syklende per døgn. 

Statens vegvesen har ingen nøyaktig telling av gående og syklister. Vurderingen er derfor 
basert på skjønn.  

Langs rute 4c vil det mangle 8,9 km gang- og sykkelveg langs strekninger med ÅDT >1000 
og mer enn 50 gående/syklende pr døgn. Dette er strekninger i Aust-Agder, ved Evje. Hvis en 
ser sammenstiller med strekninger som allerede er inkludert i punktet om skolevegkravet, er 
det 8 km som mangler g/s-veg.  

Status for arbeidet med planer for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk for 
byer og tettsteder 

Kravet om hovednett for sykkel gjelder for byer/tettsteder med mer enn 5000 innbyggere. I 
tilknytning til rute 4c har disse byene/tettstedene plan for hovednett pr 2014: 

 

 

                                                 
10 Dette er basert på en teoretisk gjennomgang av skolelokalisering og nærhet til riksveg. Kartlegging av faktiske 
behov i forhold til bebyggelse og bruk av alternative vegnett er ikke vurdert.  
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Vegnr Tettsted/by Fylke 

Rv. 9 Kristiansand Vest-Agder  

Rv. 13  Voss  Hordaland 

 

Antall km gs-veg som vil finansieres av staten langs vegruta pr 2014 i forbindelse med 
hovednett i byer og tettsteder. 

Langs rute 4c vil ingen km finansieres av staten i forbindelse med hovednett i byer/tettsteder.  
 
Nasjonale sykkelruter 
Statens vegvesen vil i tillegg legge til rette for sykkelturisme. Det satses på gjennomgående 
skilting, og det søkes i størst mulig grad å legge sykkelruter til parallellvegnettet. 
 
Det er delvis skiltet nasjonal sykkelrute langs riksvegrute 4c, nasjonal sykkelrute nr.311. I 
Region vest er det ikke gjort spesielle tilrettelegginger for nasjonal sykkelrute. Det er mulig å 
sykle langs rute 4c, men da i blandet trafikk, uten spesiell sykkeltilrettelegging. Utenom 
tunnelene er gjerne den gamle vegen skiltet som gang- og sykkelveg.  
 

                                                 
11 http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Miljovennlig+transport/Syklist/Nasjonale+sykkelruter 
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3.3 Trafikksikkerhet  
Kartet viser hvor ulykker med drepte, meget alvorlig og alvorlig skadde har skjedd på ruta i 
åtteårsperioden 2002-2009.  
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Ulykkesstatistikk 
I perioden 2002 – 2009 har det skjedd i alt 453 ulykker langs rute 4c. Av disse har 17 ulykker 
hatt ”drept” som alvorligste skadegrad, 5 har hatt ”meget alvorlig skadd” som alvorligste 
skadegrad og 45 har hatt ”alvorlig skadd” som alvorligste skadegrad. 346 har hatt alvorligste 
skadegrad som ”lettere skadd” og 39 har hatt ingen skadede.  
 
Ulykkesbelastningen i perioden 2002-2009 gir 0,22 drepte/alvorlig skadde pr km. 
Ulykkesfrekvensen er høyest på strekningene med størst ÅDT, og lavere på de lavtrafikkerte 
delene av ruta.  
 
Ulykkespunkt 
Langs 4c er det avmerket noen spesielle ulykkespunkt i NVDB. Samtlige punkt er lokalisert 
til de høyest trafikkerte delene av rute 4c, i Kristiansandsområdet.  
Veg Sted/strekning HP Ant. Ulykker Konsekvens 
Rv. 9  Gartnerløkka  

Strekning 
Hp 01/1 – 997, 
997 meter 

15 ulykker på 5 år 0 drepte/1 hardt skadd.  
18 alvorlig-lettere skadd 

Rv. 9  Gartnerløkka 
Ulykkespunkt 

Hp 01/582-681, 
100 meter 

4 ulykker på 5 år 0 drepte/1 hardt skadd.  
3 lettere skadd 

Rv. 9  Grim 
Ulykkespunkt 

Hp 01/809 – 909, 
100 meter 

4 ulykker på 5 år 0 drepte/0 hardt skadde. 6 lettere skadd 

Rv. 9  Mosby 
Ulykkespunkt 

Hp 03/5289-
5389, 
100 meter 

5 ulykker på 5 år 0 drepte/0 hardt skadde. 5 lettere skadd 

Det er ikke registrert noen ulykkespunkt/strekning i NVDB for resten av 4c.  

Tiltak mot ulykker 
Ulike forskningsstudier viser sammenheng mellom vegens utforming (stimulinivå) og 
kognitiv assimilering av risikonivå hos trafikanten. Når vegen blir bedre og føles tryggere, 
tilpasser vi atferden vår ved å opprettholde det vi føler som et ”behagelig risikonivå”; f.eks 
ved å øke farten, eller ved å flytte konsentrasjon og oppmerksomhet bort fra kjøringen. Et 
godt proaktivt tiltak for å ”vekke” bilisten i slike situasjoner, er forsterket midtoppmerking. I 
samband med åpning av nye parseller med vegnormalstandard bør det derfor konsekvent 
nyttes forsterket midtoppmerking, - også når ÅDT er mindre enn 4000 kjt/døgn. 
På samme måte vil forsterket kantoppmerking kunne redusere utforkjøringsulykkene. Ved 
reasfaltering bør man alltid, på samme måte som man vurderer rekkverkshøyde og tilstand, 
vurdere om det skal anlegges forsterket midt- og kantoppmerking. I tillegg vil fjerning av 
sikthindrende vegetasjon og utbedring av vegens sideterreng virke positivt inn på 
ulykkesstatistikken. 
 
Utforkjøringsulykker 
Statens vegvesen Region sør har i et prosjekt foreslått tiltak for å redusere 
utforkjøringsulykkene. Konsekvensen og alvorlighetsgraden (og dermed også 
ulykkeskostnaden) vil være størst på strekninger med fartsgrense 70 km/t og høyere. 
Tiltaksstrekninger og kostnader er inkludert i tiltakstabellen 5.3. og prioritert høyt. Se vedlegg 
bakerst i dokumentet.  
 
Etablering/utbedring av rekkverk er et nyttig tiltak mot utforkjøringsulykker. Langs rv. 9 i 
Telemark er det dårlig og mangelfullt rekkverk ved bruene, det fins noen krappe kurver, og 
det er mangelfullt rekkverk i bakkene ned mot Haukeli. Strekningene med betongrekkverk bør 
byttes ut med stålrekkverk. 
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Region vest har bestemt seg for å gjennomføre to tiltak mot utforkjøringsulykker som en del 
av reasfalteringen: 1) Heve eksisterende rekkverk og 2) Forsterke midtoppmarkering med 
sinuskurver og kantoppmerking med rumlestriper. Disse tiltakene vil hindre både 
utforkjørings- og møteulykker. 
 
Møteulykker 
En spesiell utfordring i Region vest er ferjestrekningen. Det gir en opphopning av trafikken i 
puljer. Dette skaper økt fare for møteulykker og behov for tiltak til tross for relativt lav ÅDT. 

 
Trafikksikkerhetssituasjonen på ruta er sterkt varierende. Spesielt strekningen fra Jøsendal til 
Tyssedal og fra Granvin til Voss har høy ulykkesbelastning. Det forekommer mange 
møteulykker. Sistnevnte strekning vil bli bygget om til vegnormalstandard innen 2014, ved at 
parsellene Palmafossen – Mønshaug og Øvre Granvin – Voss grense åpnes for trafikk.  
Halvparten av dødsulykkene har skjedd her. Strekningen fra Skare til Tyssedal peker seg ut 
med mange møteulykker. Det mangler gul midtlinje på store deler av strekningen, og vegen 
har bare unntaksvis vegnormalstandard. 

Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking 
Den definerte utbedringsstandarden i Håndbok 017 omtaler ikke midtrekkverk og forsterket 
midtoppmerking. Dimensjoneringsklasser for midtrekkverk og forsterket midtoppmerking er 
som følger (forutsatt hastighet 80 km/t)12:  
ÅDT 0 – 4000: ingen skille mellom kjøreretningene 
ÅDT 4000 – 8000: 1 meter midtmerking (sperrelinje) 
ÅDT 8000 – 12 000: 2 meter midtdeler med midtrekkverk 
ÅDT 12 000 - > : 2 meter midtdeler med midtrekkverk 
 
Framskrevet ÅDT i 2024 
Vegnr ÅDT 2024 

<4000 
ÅDT 2024 
4000-8000 

ÅDT 2024 
8000-12000 

ÅDT 2024 
12000-20000 

ÅDT 2024 
>20000 

 Km % Km % Km % Km % Km % 
Rv. 9 Telemark 15,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rv. 9 Aust-Agder 169 96,5 5,7 3,2 0 0 0 0 0 0 
Rv. 9 Vest-Agder 27,3 60,7 7,7 17 9,1 20,2 0,8 1,8 0 0 
Rv. 9 Totalt 211,9 90,1 13,4 5,7 9,1 3,8 0,8 0,3 0 0 
 

Antall km som pr 2014 mangler midtrekkverk på strekninger som vil ha ÅDT 8000- 
12000 i 2024.  

Langs rv. 9 er det 9,1 km i Vest-Agder som er framskrevet til denne ÅDT-klassen i 2024. 
Dette er strekningen mellom Krossen (hp 1/830) og Mosby (hp 3/5611, kryss fv. 405). Det er 
ikke midtrekkverk på strekningen.  

Antall km som pr 2014 mangler midtrekkverk på strekninger som vil ha ÅDT >12000 i 
2024. 

Langs rv. 9 er det 0,8 km i Vest-Agder som er framskrevet til denne ÅDT-klassen i 2024. Det 
er strekningen fra Gartnerløkka (hp 1/0) til Krossen (hp1/830). Dette er en strekning med flere 
rundkjøringer, flere avkjørsler og lav hastighet (50 km/t). Fra Gartnerløkka (hp1/0) til Grim 
(hp1/700) er det forsterket midtoppmerking. 

 

                                                 
12 Håndbok 017, Veg- og gateutforming (2008)s 66 
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Antall km som per 2014 mangler forsterket midtoppmerking på strekninger som vil ha 
ÅDT 4000-8000 i 2024. 

Det er noen få strekninger langs rv. 9 som vil ha ÅDT 4000-8000 i 2024. Dette gjelder 
strekningen Dåsnes (hp 2/0959) til Evje Kyrkje (hp 3/2062) (5,7 km), og strekningen Mosby 
(hp4/0) – Homsteane (hp 4/7723) (7,7 km). En kort strekning inn mot Voss vil ha ÅDT 
mellom 4000 og 8000. Dette er en strekning på ca 1 km som ikke har forsterka 
midtoppmerking. 

Antall km som per 2014 mangler forsterket midtoppmerking på strekninger som vil ha 
ÅDT 8000-12000 i 2024 (som kan vurderes som midlertidig tiltak i påvente av etablering 
av midtrekkverk på 2/3-felts veg).  

Langs rv. 9 er det 9,1 km i Vest-Agder som er framskrevet til denne ÅDT-klassen i 2024. 
Dette er strekningen mellom Krossen (hp 1/830) og Mosby (hp 3/5611), kryss fv. 405. Det er 
ikke forsterket midtoppmerking på strekningen. Tiltak avventes konklusjoner etter KVU 
Kristiansand.  

 
Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking.  
Store deler av rute 4c har liten trafikk og med få unntak ÅDT under 4000 kjt/døgn. 
Ulykkesutsatte strekninger bør likevel få forsterket midtmarkering i form av nedfreste 
sinuskurver. Dette gjelder spesielt strekningen Voss – Granvin. Nye veger med høy standard 
stiller mindre krav til trafikantenes årvåkenhet, og faren for hendelser som skyldes 
uoppmerksomhet vil da øke.  

Sikring av tunneler 
Tunnelforskriften (2007) stiller krav til sikkerhet i alle riksvegtunneler med lengde over 500 
meter. Kravene skal innfris innen 2019. På rv. 9 er Fånefjelltunnelen den eneste tunnelen hvor 
det stilles krav til sikkerhetstiltak (611 meter lang, ÅDT 1700). I Region sørs plan for 
sikkerhetsgodkjenning framgår det at tunnelen skal godkjennes i 2017. Det er gjennomført 
sikkerhetsanalyse av Fånefjelltunnelen. Den viser at det er dårlig fjell og at det må 
gjennomføres sikringstiltak.  
Region vest vurderer å gjennomføre all vegoppmerking i tunneler med sinuskurver (midt) og 
rumlestriper (kant). Regionen vurderer også trafikksikkerhetseffekten av hvitmaling på 
tunnelveggene, noe Statens vegvesen har hatt gode erfaringer med i Bergensområdet de siste 
årene. Hvitmaling av tunnelveggene i flere tunneler kan derfor være aktuelt å gjennomføre. 
 
Mange av tunnelene på rv. 13 er kortere enn 500 m og blir derfor ikke prioritert med hensyn 
til spesielle sikringstiltak. Noen av de lange tunnelene er nye (bygd etter 2005) og det er for 
tidlig å anslå tidspunkt for rehabilitering. Vallaviktunnelen på 7,5 km er den fremste 
kandidaten for rehabilitering. I tillegg trenger Storehaugtunnelen rehabilitering, men dette er 
avhengig av hvorvidt den blir erstattet av lang tunnel under Vikafjellet. 
 
I et 30-års perspektiv vil alle tunnelene på ruta ha behov for oppgradering.  

Hvileplasser for tungtrafikken 
Strategi for utbygging av døgnhvileplasser i Region sør (2008) beskriver hvor Statens 
vegvesen bør etablere hvileplasser for tungbiltrafikken. Langs rv. 9 er det ikke tilstrekkelig 
trafikkmengde til at Statens vegvesen vil etablere hvileplass for tungtrafikken. Det er 
tilrettelagt hvileplasser for tungtrafikken på riksveger i tilknytning til rute 4c. Bykle kommune 
og Statens vegvesen har etablert toalett ved Hovden (hp 10/2000). Det er drøftet om det skal 
etableres et toalett og oppstillingsplass ved Setesdal trafikkstasjon. 
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Region vest har vedtatt en rammeplan for hvileplasser. Her er det lagt vekt på øst-vest-
trafikken Oslo-Bergen langs de meste trafikkerte rutene. Strategien er å inngå avtaler med 
service-bedrifter som bensinstasjoner etc., og at disse skal stå for all drift av hvileplassene. 
Foreløpig er det ingen tilbud langs rv. 13, men på E 16 Voss/Skulestadmoen er det inngått en 
avtale som også dekker trafikk på rv.13. Tilsvarende planer er det for området Røldal på E 
134, men her er det foreløpig ikke inngått avtale. 

Kjettingplasser 
Langs rv. 9 er det to strekninger med spesiell stigning. Bjørnarå – Bykle og Hovden – 
Haukeli. Før stigningen Bjørnarå – Trydal er en lomme som brukes som kjettingplass (hp 
8/12000). Her er areal til èn tungbil. Drifting av denne bør inn i driftskontrakten.  
Det er få tungbilder som kjører den spesielt utsatte strekningen langs rv. 9. mellom Hovden og 
Haukeli daglig (ÅDT lange kjt er 45). Det finnes plasser langs E134, før stigningen, som kan 
brukes til dette. Derfor er det ikke aktuelt å etablere kjettingplass langs rv. 9. Se rapport om 
døgnhvileplasser fra Region sør (2008).  
 
Stigningene på begge sider av Vikafjellet kan gi behov for kjetting på vinterføre. Også her er 
det lave trafikktall for tunge kjøretøy, og behovet for særskilte kjettingplasser er beskjedent. 
Begge stigningspartiene har en markert start, og tungtrafikken har i stor grad lokalkjente 
sjåfører med Vik/Sogn som start eller mål for turen. 

Kontrollplasser 
Kontrollstasjonen langs rv. 9, Setesdal trafikkstasjon lokalisert på Evje, skal betjene 
tungbiltrafikk i begge retninger. Det er en kombinert trafikk- og kontrollstasjon, men 
stasjonen bør utbedres noe. Eksempelvis bør det monteres skilt til trafikkregulering i 
forbindelse med kontroll.  
Ved Seljestad er det en kontrollplass som dekker både E134 og rv.13. Trafikkstasjonene i 
Odda, Voss og Sogndal blir også brukt til kontroller. Sogndal har skiltet innvinking, mens 
innvinking gjøres manuelt i Odda og Voss. Her trengs skilting over en lang strekning for å få 
tilfredsstillende opplegg. Region vest har i gang et utredningsarbeid som skal vurdere behovet 
i regionen, sett i sammenheng med tilbudet i andre regioner. 

Rasteplasser for personbiler 
Statens vegvesens håndbok 204 ”Rasteplasser” (1997) anbefaler at det langs avkjørselsfrie 
veger og motorveger bør finnes hovedrasteplasser med ca 45 km mellomrom. På den 235 km 
lange rv. 9 fra Kristiansand til Haukeli skulle dette tilsi ca fem rasteplasser.  
 
Det er fem hovedrasteplasser og 12 mindre rasteplasser langt rv. 9, totalt 17 rasteplasser. Mye 
turisme er årsaken til at det er så mange rasteplasser langs vegen. Mange av rasteplassene har 
dårlig standard og mangler asfalt. De som har toalett, har tilrettlagt for HC-toalett. Ellers er 
det ikke tenkt på universell utforming av rasteplassene. Enkelte av rasteplassene ligger slik til 
at de lett kan brukes av både nord- og sørgående trafikk, andre er best egnet for ensidig 
betjening.  
I Region vest er det 11 rasteplasser på 206 km veg. Etter håndbok 204 burde det vært 5 
hovedrasteplasser her. Ingen av dagens rasteplasser tilfredsstiller krav til hovedrasteplass. 
Flesteparten har behov for oppgradering. Ingen av dem er universelt utformet. 
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3.4 Miljøforhold 

Vegtrafikkstøy 
Riksvegrute 4c er en rute med betydelige variasjoner i trafikkmengden. Det er registrert 
støybelastede boliger langs deler av ruten. Boligene ligger langs i all hovedsak langs rv. 9 ved 
Kristiansand. 
 

 
Antall boliger med 42 dB innendørs støynivå  
5 boliger langs rute 4c har >42 Db innendørs støynivå. Utbedringer av bolig med innendørs 
støynivå over 42 dB har vært et satsingsområde, og pr. 1.1.2014 vil ingen boliger langs rv. 9 
være i denne kategorien. Langs rv.13 i Hordaland er det utfordringer med hensyn til 
vegtrafikkstøy i Odda. V-støy beregning viser at 5 boliger har støvnivåer innendørs >= 42 dB 
langs ruten. Langs rute 4c i Sogn og Fjordane er det ingen boliger med støynivå over 42 dBA. 
 
Antall personer med 38 dB innendørs støynivå  
Langs rute 4c i Hordaland det beregnet i V-støy at 63 boliger overskrider døgnekvivalent støy 
over 38 dB i 2014, og støyplageindeksen (SPI) er 550. Det er et hus med støynivå over 38 
dBA langs rv.55 mellom Hella og Sogndal. 

Luftforurensning 
Ingen personer langs rute 4c er utsatt for NO2 over de nasjonale målsettingene. 
Ingen personer langs rute 4c er utsatt for PM 10 over de nasjonale målsettingene.. 

Økologisk kartlegging 
Gjennom økologisk kartlegging har det framkommet 26 store eller meget store konflikter, se 
tabell under og kartvedlegg: 

Riksveg-
rute 

Vegnr. 
Antall 

konflikter 
Kultur-

landskap

Natur-
vern-
omr. 

Prioritert 
naturtype

Økologisk 
korridor 

Viktig arts-
forekomst 

"Under arbeid"

4C Rv.9 26 0 2 10 14 0 15 

 

Støyplageindeks (SPI)           

  Vest-Agder Aust-Agder Telemark Hordaland Sogn og fjordane Sum rute 4c 

Rute 4c 320,8 161,8 0 550 216 1248,6

Antall personer med 38 dB innendørs støynivå       

  Vest-Agder Aust-Agder Telemark Hordaland Sogn og fjordane Sum rute 4c 

Rute 4c  110  7 0 63 1 181

NOx-utslipp (tonn)           

  Vest-Agder Aust-Agder Telemark Hordaland 
Sogn og 
fjordane Sum rute 4c 

Rute 4c  41  50 1 0 0 92

CO2-utslipp (mill. tonn)           

  Vest-Agder Aust-Agder Telemark Hordaland Sogn og fjordane Sum rute 4c 

Rute 4c  0,013094  0,015922 0,000475 0,015346 0,005529 0,050366
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15 av disse krever videre vurderinger/undersøkelser (”under arbeid”, jf. tabell under og 
kartvedlegg). Rv.9 går flere steder på mektige fyllinger i Otra, og negativ påvirkning av 
viktige naturtyper og stedegnet biologisk mangfold er påvist. Aktuelle tiltak er økt 
dimensjonering på vanngjennomløp og gjenoppbygging av en mer funksjonell strandlinje. 
Nord på rv. 9 kan tradisjonelle krysningspunkter for villrein påvirkes negativt av vegtrafikk. 
Dette er konflikter som krever tunge investeringstiltak, og grunnet manglende dokumentasjon 
rundt kost/nytte av aktuelle tiltak bør slike ikke iverksettes på det nåværende tidspunkt.  

I Region vest er det ikke registrert økologiske konflikter med behov for investeringstiltak på 
ruta. Registreringene er dessverre mangelfulle.  

For detaljert oversikt over punktene vises det til vedlegg 2, bakerst i dokumentet.  

Vann 

 
I Region sør er det registrert fire konfliktpunkter mellom riksveg og vann langs rv. 9, og 
forventet kostnad for utbedring av dette er om lag 2,4 mill.kr. Det er ukjent hva utbedring av 
konfliktpunktet i Hordaland koster. 
 
Registrerte vannkonfliktpunkt på rute 4c 
Veg: Navn Konflikt Utbedring 
Rv. 9 Voilan, (Kjetsånas 

delta) Evje og 
Hornnes 

Sedimentering i en deltabukt pga. 
liten vanngjennomstrømning i bru 

Øke vanngjennomstrømningen ved å 
legge nytt rør i brufylling 
(evt.kombineres med ny gs-veg) 

Rv. 9 Hornekilen, Evje og 
Hornnes 

Mektig fylling hindrer 
vanngjennomstrømning 

Øke vanngjennomstrømningen ved å 
legge nytt rør i fylling 

Rv. 9 Harstadbassenget 
Valle 

En del av vegen ligger på en fylling 
som snører en liten bukt som er 
under gjengroing 

Øke vanngjennomstrømningen ved å 
legge nytt rør i fylling 

Rv. 9 
 

Flåren, Valle Vegen har ekstrem nærføring, da 
den i lange strekk er bygd på en 
fylling ut i vannet 

Gjenoppbygging av en flerstrukturert, 
variert og mer funksjonell strandlinje 
 

Kilde for registrerte vannkonfliktpunkt på rute 4c (rv. 9) er Rapport 2009-03-01 Region Sør: Økologisk 
konfliktkartlegging NaturbaseiID: BN00006918 
 
I Hordaland berører rute 4c 11 hovedelver som krysses/tangeres om lag 50 ganger, deriblant 
Myrkdalselvi (nærføring Stølsheimen landskapsvernområde) mot Myrkdalsvatnet.  
På strekningen er det tre mindre innsjøer som kan være påvirket av avrenning fra veg med 
delvis barvegsstrategi dvs. salting i størrelsesordenen 10 tonn/km i året (”oransje innsjø” = 
uavklart risiko jf. Saltsmart). Lengde veg langs ”oransje innsjø” er ca.32 km som utgjør 22 % 
av den totale veilengden. I sum er 36 km karakterisert som risikoveg (saltavrenning fra veg) 
og utgjør ca 25 % av total veilengde. Veg med flere risikotyper utgjør ca 6 km. 

                                                 
13 Fullstendig vannkartlegging vil foreligge i 2011. Fullstendig tiltaksanalyse med kostnadoverslag i vil 
foreligge i 2013. Alle tiltak skal være gjennomført innen 2018 i hht vannforskriften datert 1.januar 2007.  

Antall konflikter mellom riksveg og vann rute 4c13 
        

  Vest-Agder Aust-Agder Telemark
Sogn og 
Fjordane

Hordaland Sum rute 4c

Rute 4c   1  3 0 0 1 5

Forventede kostnader konflikter mellom riksveg og vann. Mill kr rute 4c    

  Vest-Agder Aust-Agder Telemark
Sogn og 
Fjordane

Hordaland Sum rute 4c

Rute 4c  Kr 451 230
 Kr 1 

748 850 
Kr 156 170  0  750 000  kr 2 356 250 
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Landskapsbilde 
Rv. 9 har tre typiske landskapstyper. Strekningen Kristiansand – Evje går gjennom et skogs- 
og heilandskap. Strekningen Evje – Hovden går gjennom et dal- og fjellbygdlandskap. 
Hovden – Haukeli er en høgfjellstrekning. Karakteristisk på strekningen er vekslingen mellom 
kortere strekninger som har betydelige høyde og terrengforskjeller og lengre strekninger som 
har udramatisk topografi. Fordi rv.9 følger landskapets hovedformer, er det ikke ønskelig å 
endre vegtrase i framtiden, men utbedre vegen i dagens veglinje.  
Det er mye skog langs vegen, men gløtt og glimt til vann og fjell beriker kjøreopplevelsen. 
Vegen går gjennom flere mindre tettsteder, og det er en del spredt bebyggelse langs vegen. 
Vegen krysser Byglandsfjord og flere mindre vann, og vegen er på flere steder lagt på fylling 
ut i vannet. På strekninger med stor høydeforskjell vil landskapet være sårbart for utbedringer.  
Gjengroing er en utfordring langs rv. 9, og det er behov for å åpne terrenget. Det gir bedre 
kjøreopplevelse, men det er også et viktig trafikksikkerhetstiltak og kan bidra til å forhindre 
viltpåkjørsler.  
 
Rv. 13 og Rv. 55 går gjennom varierte og inntrykksterke landskapstyper og binder sammen to 
av de mest spesielle og opplevelsesrike fjordlandskap vi har i Norge; Hardanger og Sogn. 
Hardanger et av de mest spesielle landskapsområdene vi har i landet, og landskapet her har 
generelt stor landskapsverdi og er samtidig svært sårbart for inngrep. Landskapet i Sogn langs 
Sognefjorden har mange av de samme egenskapene og kvalitetene som man finner i 
Hardanger. Vikafjellet er åpent høyfjellsplatå med store landskapsformer, og inngrep vil synes 
på svært lang avstand. På grunn av de klimatiske forholdene finnes det ikke trevegetasjon som 
kan skjule inngrepene lokalt. Høyfjellklimaet gjør vegetasjonsetablering og revegetering 
svært krevende, og enkelte steder kanskje umulig. 

Naturmiljø 
Fra Skare til Odda går vegen i et dramatisk og særprega landskap, men med få registrerte 
viktige naturverdier. Vegen går langs det verna Opovassdraget som i seg selv har store 
naturkvaliteter. I de bratte liene langs Sørfjorden mellom Odda og Espe er det mange viktige 
registrerte edellauvskogsområder, i all hovudsak ovenfor vegen. Gjennom Ulvik og Granvin 
går vegen i et kjerneområde for edellauvskog i Hordaland med mange registrerte, viktige 
lokaliteter. Mellom Skjervet i Granvin og Flatlandsmo på Voss er det registrert flere 
hjortetrekk som krysser vegen. Mellom Hella og Sogndal ligger svært mange viktige 
naturtyper, i hovudsak edellauvskog, slåttemark og artsrik vegkant. 
 
Sårbare områder/lokaliteter 
Det er på strekningen registrert 43 lokaliteter. Det er mangelfulle datagrunnlag i naturbasen 
for vilt i flere kommuner. Dette skyldes at det ikke er gjennomført eller publisert fullstendig 
viltkartlegging. Det er ikke tatt med leveområder for hjortevilt, bare trekkveger som ligger i 
naturbasen. Artsdata er derfor i stor grad fugl knyttet til våtmark, tjern og vatn og viktige 
lokaliteter for arter med kategori sårbar (VU), truet (EN) eller sterkt truet (CR) i Norsk 
Rødliste 2006. Nedenfor de ulike kategoriene for de 43 lokalitetene vist. 
 
Type område Antall 
Verneområder  
Landskapsvern 1 
Naturreservat 4 
Naturtyper  
Lokalt viktig 3 



 31

Viktig 16 
Svært viktig 13 
Artsdata  
Lokalt viktig 5 
Regionalt viktig 0 
Nasjonalt viktig 0 
Artsdatabanken 1 
Sum 43 
 
Vern 
Rv. 13 går gjennom tre vernede vassdrag; Opo ved Låtefoss mellom Jøsendal og Odda, 
Granvinsvassdraget og Vossavassdraget mellom Granvin og Vikafjellet. Langs rv. 55 i Sogn 
berøres de to vernede vassdragene Kvinna og Sogndalselva i kryssingspunkt over elva. Dette 
går i første rekke på varig vern mot vannkraftutbygging, men vernestatusen har også 
betydning for andre inngrep, som f. eks. vegbygging og drift / skjøtsel av veganlegg langs 
vassdrag. Dette blir aktuelle problemstillinger for flere vegprosjekt langs rv. 13 i Hordaland. 
 
I de skogdekte områdene langs Hardangerfjorden og Sognefjorden finner man stort innslag av 
artsrik edellauvskog. Det er opprettet flere naturreservat i områder med rik edellauvskog. Rv. 
13 berører i dag naturreservatet Joberget i Granvin. Rv. 55 ligger i grenseområdet for et stort 
naturreservat for edellauvskog rundt Kvinnafossen i Leikanger kommune.  
 
Potensielle konflikter: 

 Inngrep i strandsonen 
 Breddeutvidelse gjennom sårbare landskap 
 Utvidelse av veg gjennom rasutsatte strekninger  

 
Generelle tiltak 
For alle lokalitetene gjelder at nye inngrep må unngås. Den største trusselen for biologisk 
mangfold er utbygging og andre arealinngrep, samt opphør av skjøtsel og eldre driftsformer i 
landbruket. Mange av naturtypene er slik at det er eventuelle nye fysiske inngrep som gir de 
største konfliktene. Dette gjelder edellauvskog, hagemark og slåttemark. Påvirkning i form av 
avrenning og forurensing vil ha negativ effekt i nærområdene til vegen. For naturverdier 
knyttet til vassdragene det først og fremst utfordringer med avrenning (forurensing, salt), men 
det vanskelig å konkretisere effekten for hvert område uten grundige undersøkelser.  
 

Vilttrekk 
Over Vikafjellet (lok.nr 27) er det flere viktige villreintrekk mellom de to hovedflokkene i 
Fjellheimen villreinområde. Noen trekk er kraftig forringet av hyttebygging. Det er viktig å 
unngå nye tiltak og inngrep som ytterligere gjør trekk over Vikafjellsvegen vanskelig. Dersom 
det i framtida kommer tunnel vil det beste for villreinen være at vegen over fjellet ikke blir 
brøytet. Viktige vintertrekkpassasjer må holdes ”åpne” for villreinen ved at man unngår høye 
frese-/brøytekanter. Et alternativ er å løfte vegbanen på viktige parti slik at snøen ikke bygger 
seg så mye opp. 

Det er mange viltpåkjørsler langs rv. 9. Det er registrert vilttrekk på ca 20 km av rv. 9. Ca 10 
% av viltpåkjørslene har personskadekonsekvens. Vilttrekktabellen nedenfor er hentet fra 
NVDB.  

 

Veg Fylke Hp Strekning Vilt 
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Rv. 9 Vest-Agder Hp 4/1946-4165 Øvre Mosby – Stemmen Elg 

Rv. 9 Vest-Agder  Hp 5/655-3893 Mellom Skarpengland og Reiersdal Elg 

Rv. 9 Aust-Agder Hp 1/0-10600 Hornsund – Hornnes Elg 

Rv. 9 Aust-Agder Hp 3/4420-6200 Mellom Evje og Byglandsfjord Elg 

Rv. 9 Aust-Agder Hp 5/4220-7470 Storstraumen – Skåmedal Elg 

Rv. 9 Aust-Agder Hp6/ 0 - 16000 Moi – Besteland Hjortevilt 

Rv. 9 Aust-Agder 07/ 13000 - 21000 Honnevje – Flateland Hjortevilt 

Rv. 9 Aust-Agder Hp 8/3000- 14000 Flateland nord – Trydal sør Elg 

Rv. 9 Aust-Agder Hp 9 1000 - 22000 Bykle N – Hartevatn Hjortevilt 

Rv. 13 Hordaland Hp 6 3500-4958 Odda Hjort 

Kulturmiljø 
Det er generelt et stort og bredt spekter av verdifulle kulturminner langs rute 4c.  
Langs rv. 9 ligger de fleste av kulturminnene området mellom Evje og Hovden, til sammen 86 
vernete/verneverdige kulturminner/miljøer. I tillegg er det noen objekter i Statens vegvesens 
verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Det er nr. 47-50 Fånefjell vegmiljø 
(hvorav en strekning av rv. 9), nr. 51-53 Storstraumen vegmiljø (hvorav 2 bruer på rv. 9) og 
nr. 191 Daleheftet (en strekning av rv. 9). Alle disse er fredet.  

 
Det er bevart flere verneverdige bygninger og gårdsmiljøer i nærheten av rv. 9, blant annet 
ved Frøynes (også fornminner), Rygnestad,Flateland (verdifullt kulturlandskap), ved Moi, 
Rysstader, Skomedal, Langeid, Ose og Bygland sentrum. I tillegg finnes det enkeltbygninger 
og kirker med stor kulturhistorisk verdi.; bla Hornnes hjelpefengsel, papirmølla ved 
Fennefoss, Hotell Dølen, Bjåen fjellstove, Årdal kirke med kirkegård, Bykle kirke samt 
Byklestøylane. Ved Augland er det tufter på begge sider av vegen som er rester av større 
jernalderbebyggelse. Ved Verksmoen finnes det største gravfeltet fra jernalder i Aust-Agder. 
Ved Nomeland er det en kirketuft og gravplasser samt gravhauger nær dagens veg.  
 
Det er registrert to verdifulle kulturlandskap langs rute 4c i Region vest . Det gjelder området 
Ulvund ved Myrkdalsvatnet i Voss kommune (Rv. 13) og Grindsdalen i Leikanger kommune 
(Rv. 55).  
 
Rv. 13 er med i nasjonal verneplan. Vegen går i lange strek og hårnålsvinger ned til 
jordbrukdsbygda Vik. På Vangsnes (rv. 13) er det mange forhistoriske gravminner sørøst for 
ferjeleiet ved Fridjofparken. Det er stort potensial for funn av automatisk fredede 
kulturminner her. Fra Grinde ferjekai går deler av den gamle vegen fra 1939 til Hermansverk 
over Holum, den er med nasjonal verneplan. Leikanger kirke fra 1250 er en langkirke i stein 
lokalisert like ved rv. 55. Prestegarden er freda med bygninger fra 1700-talet og et spesielt 
eksotisk hageanlegg. Ved riksvegen ligg også den fredede politimesterboligen i funkisstil fra 
1938. På Husabø står en åtte m høg bautastein, Baldersteinen, like ved rv. 55. Fra ferjeleiet på 
Hella går rv. 55 langs med bratte fjellparti inn mot fylkessenteret på Leikanger. Leikanger er 
en av de rikeste forhistoriske bygdene i Sogn og Fjordane. Her er det gode jordbruksforhold 
og det er mange gravrøyser ved rv. 55. Blant annet skal deler av et vikingskip blitt funnet her 
ved vegbygginga på 30-tallet. På Stedje er det fere gravhaugerr og fortidsminner inntil rv. 55.  
 
I Vikabygda, på Vangsnes og i Leikanger er det stor sannsynlighet for å støte på automatisk 
fredede kulturminner. 
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Riksveger gjennom tettsteder 
Rute 4c går gjennom følgende steder, beregnet ut fra Statistisk sentralbyrås definisjon av 
tettsteder (dvs minst 200 innbyggere): 
 

Tettsted Befolkning pr 1.1.2009 (SSB) 
Mosby/Strai 1470 
Skarpengland 497 
Evje 2212 
Byglandsfjord 351 
Bykle 237 
Hovden 385 
Odda 5097 
Tyssedal 681 
Lofthus 553 
Kinsarvik 475 
Granvin 441 
Viksøyri 1083 
Hermansverk/Leikanger 1946 

Tettstedet Voss behandles i utredningen om rute 5c.  
 
I tillegg går rute 4c gjennom følgende mindre steder med randbebyggelse og nedsatt 
fartsgrense 50 eller 60 km/t: Rv. 9: Homstean, Hægeland, Kile, Årdal, Bygland, Skomedal, 
Frøysnes, Austad, Langeid, Besteland, Helle, Rysstad, Nomeland og Valle. Rv.13/rv.55: 
Hovland, Espe, Sekse, Børve, Tveisme, Ringøy Vinje, Myrkdalen 
 
Mellom Kristiansand og Mosby ligger bebyggelsen tett inntil vegen. Det er store 
boligområder på Stray, Gangdalen og Mosby. 
 
Gjennom tettstedet Skomedal i Aust-Agder går vegen gjennom gårdstun med boliger på ene 
siden og driftsbygninger på andre siden. Det er ikke gul midtlinje, og det er planer om å legge 
vegen utenom bebyggelsen. Ved Frøysnes og vil det bli foreslått miljøprioritert 
gjennomgjøring. Det samme er etablert gjennom Hovden. 
 
Sanrib 
Det bør gjennomføres en utbedring i krysset mellom rv. 9 og veg til Sandrib (VA, HP 5, km 
1,170). Dette er et område som er under utvikling som et lokalt vintersportssted. Det bygges 
for tiden hoppbakke og fra tidligere er det lagt til rette for andre vinteraktiviteter på stedet. 
Trafikken til dette stedet vil øke vesentlig framover og krysset med rv. 9 er en 
trafikksikkerhetsrisiko. Krysset må opprustes til en kostnad på mellom 0,5 og 1,0 mill. 
  
Gjennom småstedene på rv.13 langs Sørfjorden har Vegdirektoratet akseptert 
miljøgateutforming for å ta vare på kultur- og landskapskvaliteter. Gjennom 
Konsekvensutgreiing for rv.13 i Ullensvang herad er det definert strekninger gjennom 
definerte småsteder der man skal velge 40 eller 50 km fart og utbedre vegen på stedets 
premisser. 
 
Utvikling av Evje sentrum 
Evje og Hornnes kommune har kontaktet Statens vegvesen angående utvikling av rv. 9 forbi 
tettstedet Evje. ÅDT er ca 5500, tungbilandel ca 10 %.  
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På 60-tallet ble det bygget en omkjøringsveg forbi Evje sentrum fordi trafikkbelastningen 
gjennom stedet var stor. Trafikken går nå utenom tettstedet, på en veg som er lagt på østsiden 
av Evje, mot elva Otra.  
 
I løpet av det siste året har det vært gjennomført en plansmie om Evje sentrum. Resultatet er 
at kommunen ønsker å utvikle Evje sentrum til et trivelig handelssted med gatepreg og 
folkeliv. Kommunen ønsker å reetablere kontakten med elva, slik at den kan brukes som et 
rekreasjonssted for befolkning og tilreisende.  
Dette innebærer kryssing av riksvegen i plan eller med overgang. I tillegg ønsker kommunen 
at fartgrensen forbi Evje reduseres, samt at det blir beplantning, fotgjengertrafikk og direkte 
avkjøring til butikker fra vegen. Kommunen ønsker dermed at rv. 9 skal ha miljøgate-preg 
forbi Evje.  
Aust-Agder fylkesavdeling har saksbehandleransvar for henvendelsen. De har foreløpig ikke 
tatt noen konklusjon om hvordan Statens vegvesen vil forholde seg til henvendelsen fra Evje 
og Hornnes kommune.  

3.5 Universell utforming 
For å få et riksvegnett som tilfredsstiller kravene til universell utforming kreves ulike 
tilretteleggingstiltak. De viktigste er å sikre god tilgjengelighet for fotgjengere. Da kreves 
universell utforming av: 
  

 Holdeplasser14 
 Knutepunkt 
 Krysningspunkt (overganger, underganger, gangfelt) 
 Gang- og sykkelveger, fortau osv. 
 Rasteplasser 
 Ferjer og ferjekai 

 
På rute 4c er det ikke gjort spesielt mye for universell utforming ennå. I HP-perioden 2010-13 
vil en del holdeplasser utbedres, slik at totalt 34 holdeplasser vil ha enkel uu-standard 
1.1.2014. Strekninger med flest passasjerer prioriteres i den første perioden. På strekningene i 
Aust-Agder og Telemark prioriteres ekspressbussholdeplasser og holdeplasser som brukes av 
mange skolebarn.  
 
I Region vest bygges det tre delstrekninger i perioden fram til 2014. I den grad det er 
holdeplasser og rasteplasser på nyanleggene så skal disse utformes etter krav til universell 
utforming. Ferjeanbudet (Vangsnes – Hella) skal fornyes i jan. 2016 og det vil da bli lagt inn 
krav om universell utforming av ferjemateriell. 

3.6 Andre temaer  
Setesdalspakka 
Setesdalspakka gjelder utbedringer langs rv. 9 i Bygland, Valle og Bykle kommuner. Den 
består av en rekke tiltak som har delfinansiering fra bompenger, statlig finansiering og 
tilskudd fra tilknyttede kommuner og Aust-Agder fylkeskommune.  
 
Mange av tiltakene i Setesdalspakka er gjennnomført. Det har vært enighet om prioriteringene 
mellom Setesdal Regionråd (består av de involverte kommunene), fylkeskommunen og 
                                                 
14 Med uu-standard menes repos med 16-18 cm kantstein, ledelinje/stoppmarkering, 512-skilt, 
infotavle, benk/lehus samt trinnfri atkomst til holdeplassen. 
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Statens vegvesen. Kostnadsoverslag for 2007 er 669,5 mill kr. Det inkluderer prosjekt som 
fullføres innen 2014 samt prosjekt som er inkludert i 1.periode i tabell 5.3 (strekning 
Skomedal – Hovden). Prosjektet Tveit – Langeid gjennomføres før 2014 og kostnaden er 120 
mill (30mill er bompengefinansiert).Tabellen nedenfor viser hvilke som er gjennomført i 
Setesdalspakka samt finansiering av disse: 
 

Prosjekt Stat Bom Tilskudd Sum 
Reimarmo – Bjårnarå 5,6 0,1 8,6 14,3 
Flåstrondi 15,0 20,5  35,5 
Hovden sentrum 2,4 4,5  6,9 
Bykil – Mostøl 11,4 0,8 1,5 13,7 
Ose Nord – Tveit 15,2 26,1 8,0 49,3 
 49,6 52,0 18,1 119,7 

 
Bompengeperioden er i utgangspunktet satt til 2018. Det synes ikke å være aktuelt å økte 
satsene ytterligere eller forlenge innkrevingstiden. Fram til nå har prosjektene vært bygd med 
en bredde på 6,5 til 7,5 meter.  
 
Kostnadsoverslaget som er gjort i forbindelse med Setesdalspakka er langt lavere enn 
kostnadsberegningene i tabell 5.3. Hovedårsaken er at det i de nye beregningene er lagt opp til 
8,5 meters vegbredde og ”utbedringsstandard D2” fra HB 017 samt at det brukes regionale 
erfaringstall for kostnadsberegningene. Anleggskostnadene har økt betraktelig de siste årene, 
det vil derfor ikke være realistisk å gjennomføre de kommende prosjekter til så lav pris. 
Detaljert kostnadsoverslag må beregnes før detaljplanlegging.  
 
Oddapakken 
Odda kommune har tatt initiativ til brukerfinansiering av flere prosjekt i Odda. For rv. 13 
gjelder dette: 

 Oddadalen. Full ombygging med ca 7 km tunnel i øvre del av Oddadalen. Tiltaket 
omhandler også skredsikring og standardheving 

 Skredsikring Odda-Tyssedal. Her har det gått flere store skred de siste 3 åra. 
Strekningen har relativt høye trafikktall, og er en viktig skoleveg og pendlerveg i 
Odda. 

 Odda sentrum. Dette omhandler vegføring gjennom/forbi sentrum. Det er en 
omfattende og omstridt plansak som ikke er fullført. 
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4. Mål for utvikling av ruta 
I dette kapitlet oppsummeres kortfattet de viktigste utfordringene på ruta for næringslivet og 
befolkningen for framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming.  
 

4.1 Nasjonale mål i et 30-årsperspektiv 
I forslaget til ny målstruktur for NTP 2014-2023 er det formulert følgende mål for utvikling 
av transportsystemet: 
 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.  

 
 Transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme 

ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.  
 

 Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere 
miljøskadelige virkninger av transport samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og 
Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. 

 
 Transportsystemet skal være universelt utformet. 

 
Før målene for utviklingen av ruta presenteres, vises de viktigste utfordringene. 

4.2 Utfordringer for rute 4c 
I situasjonsbeskrivelsen framgår en del utfordringer som må utbedres. Spesielt er det 
utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, geometrisk standard, miljø og tilrettelegging for 
næringstransport og reiseliv.   
I dokumentet er utfordringene strukturert mot hovedmålsettingene i NTP. 
Strukturen vil også gjelde strategier og tiltak for ruta.  

 

Framkommelighetsutfordringer 
 Smal veg  
 Dårlig tunnelstandard 
 Mange tunneler som må rehabiliteres  
 Mange raspunkt/rasstrekninger 
 Kan være dårlig framkommelighet 

vinterstid 
 Dårlig dekkestandard 
 Dårlig bæreevne for tungtransporten 
 Manglende g/s-veger, særlig i tilknytning 

til skolevegkravet 
 Breddebegrensning på bruer 
 Manglende vedlikehold av bruer 
 Krappe horisontalkurver  

Trafikksikkerhet 
 Utforkjøringsulykker 
 Dårlig tilrettelagt for gående/syklende, inkl skolebarn. 
 Viltpåkjørsler 

Miljø 
 Manglende fokus på turisme og reiseopplevelser  
 Økologiske konflikter 
 Gjengroing av landskap 
 Rasteplassene er nedslitte 

Universell utforming  
 Dårlig tilrettelagt med universell utforming 
 Kollektivtransporten mangler universell utforming 
 Ferjer og ferjekaier mangler universell utforming 
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4.3 Mål for rute 4c 
Basert på de overordnede målene og de spesielle utfordringene på rute 4c, er det utformet 
følgende langsiktige mål for ruta 

 
Ruta har svært dårlig vegstandard og framkommelighet på enkelte strekninger. Dette gjelder 
spesielt Hovden – Haukeli, Oddadalen og Vikafjellet. Hvis disse strekningene utbedres 
(utvidelse av vegbredde, forbedret geometrisk standard og noe tunnel), vil ruta være et reelt 
alternativ, en beredskapsrute, til rute 3 og 4a. Utbedring av punkt og strekninger med lav 
geometrisk standard vil bidra til å gi en bedre framkommelighet, forutsigbarhet og komfort. 
Etableringen av Hardangerbrua medfører at strekningen Kristiansand – Vik er ferjefri.  

Mål for rute 4c 
 

Rute 4c skal være en pålitelig og trafikksikker rute mellom Sørlandet og 
Vestlandet 
 
 Som transportakse skal rute 4c være et alternativ for transport mellom 

Vestlandet, Sørlandet og kontinentet.  
 Ruta skal ha god framkommelighet for næringstransporten 

(avstandskostnader/reisetid) 
 Der det er aktuelt, skal rute 4c være en trygg skoleveg for barn som går, 

sykler eller tar bussen.  
 Rute 4c skal framstå som attraktiv i reiselivssammenheng og gi gode 

landskapsmessige opplevelser.  
 Ved utbedring og/eller bygging av ny veg skal det legges stor vekt på 

landskapstilpasning og hensyn til natur og kulturlandskap 
 Rute 4c skal ha universell utforming og kunne brukes av alle 
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5. Strategier og tiltak for å nå målene 
I arbeidet med de rutevise utredningene har Vegdirektoratet lagt følgende hovedstrategi til 
grunn: 

 Utbygging til fullgod standard (vegnormalstandard) for veger med mer enn 8000 
kjøretøy pr. døgn (ÅDT). Ved ÅDT over 12000 innebærer dette utbygging til 4 felt. 

 I hovedsak utvikling av eksisterende veg til utbedringsstandard (forenklet 
vegnormalstandard) for veger med ÅDT mindre enn 8000.  

 Midlertidige tiltak kan settes inn i påvente av investeringstiltak dersom disse ligger 
langt framme i tid. 

 
For rute 4c, som i hovedsak har ÅDT mindre enn 8000, vil strategien være å utvikle 
eksisterende veg til utbedringsstandard. I de tilfellene hvor dette ligger langt fram i tid 
(prioritering.2 og 3), er det fornuftig å gjennomføre midlertidige tiltak som 
programområdetiltak, punktutbedringer og utbedring av spesielt trafikkfarlige strekninger.  

5.1 En helhetlig strategi for hele ruta  

Strategi for rute 4c: 
På bakgrunn av utfordringer og mål for ruta, legges en utbedringsstrategi D2 med 8,5 m 
vegbredde til grunn for utviklingen av rute 4c (se faktaboks på neste side). I tillegg er det 
viktig å satse på følgende tiltak, slik at målsettingene for ruta nås: 

Framkommelighet:  
 Rassikringstiltak  
 Utbedring av tunneler 
 Tiltak for bedre vinterregularitet 

(tunnel, kurvatur, drift) 
 Ta igjen etterslep/forfall (bruer, 

tunneler m.m.) 
 Etablering av g/s-veger  

Trafikksikkerhet: 
 Gjennomføre tiltak på definerte TS-

strekninger 
 Etablere g/s-veger ved skoler 
 Tiltak i sikkerhetssonen (mykgjøring av 

sideterreng, fjerning av trær etc.)  

Miljø:  
 Minimere terrenginngrep ved 
utbygging/utbedring 
 Bygde elementer skal ha høy estetisk 
kvalitet for å gi gode reiseopplevelser 
 Gode reiseopplevelser med utsikt mot 
vann/elv/åpent landskap  
 Opprusting av rasteplasser   

Universell utforming: 
 Holdeplasser, knutepunkt, rasteplasser, 

g/s-veger, gangfelt, nødutganger og 
ferjer/ferjekaier skal være universelt 
utformet.  

 Ved nybygging skal all infrastruktur ha 
universell utformingsstandard 
 Ved oppgradering skal infrastruktur i 

byer/tettsteder prioriteres samt 
avgjørende punkt i reisekjeden, f.eks 
ferje. 
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Standard for rute 4c  
I Håndbok 017 innebærer ”utbedringsstandard D2” visse kriterier. Kilde 017, kap D. 
 
a) Vegbredde 
Utbedringsstandarden slik den er beskrevet i Håndbok 017 tar utgangspunkt i at riksveger med ÅDT <4 000 og 
fartsgrense 80 km/t skal utbedres til vegbredde 8,5 m. Som skissen nedenfor viser, innebærer det 1 m skulder og 3,25 
m kjørebane. 017 åpner for at det for strekninger med kostbart/sårbart terreng bør reduseres på vegbredden slik at den 
er 7,5 m, dvs skulder 0,75 m og vegbane 3 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det skal tilrettelegges for gående/syklende der det er potensial for g/s-trafikk. Utvidelse av skuldrene til 1,5 m er en 
akseptabel løsning der forholdene legger til rette for det. Et alternativ er etablering av gang- og sykkelveg. 
 
b)Kurve  
Minste horisontalkurveradius for utbedringsstandard er 150 m. Håndbok 017 anbefaler prosjekteringstabell C.13 for 
hovedveger med ÅDT 1500 – 4000 og fartsgrense 80 km/t. Denne er dimensjonerende for horisontalkurve og 
vertikalkurvestandarden på rute 4c.  
 
c) Kryss og avkjørsler 

I utbedringsstandarden skal kryss bygges som T-kryss eller rundkjøring. Antall avkjørsler skal begrenses.  

Som nevnt i strategipunktet, er det tatt utgangspunkt i utbedringsstandard D2. Det 
innebærer følgende for ruta: 

 
Utbedringsstandard innebærer en utvidelse av vegen til 8.5 meter, med minste 
horisontalkurveradius 150 m. For en del strekninger innbærer dette store, naturmessige 
inngrep, men standarden er likevel mer skånsom mot natur og kulturlandskap enn full 
utbyggingsstandard til 8,5 m, ”S2”. I sårbart og vanskelig terreng åpner HB 017 for at 
vegbredden kan reduseres til 7,5 meter. Dette er gjort på rv. 9-parsellen Tveit –Langeid. På 
grunn av lave trafikktall og mange tiltak i sideterreng, oppleves vegstandarden på parsellen 
som bred og oversiktelig. I mange tilfeller vil lokale forhold og hensyn medføre at 
vegbredden reduseres til 7,5 meter. I utredningen har det vært viktig å skissere fullgod 
standard på et overordnet nivå, så kan heller det enkelte planprosjekt vurdere om det er 
hensiktsmessig å redusere på vegbredden.  
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Kart over tiltaksstrekninger på rute 4c  
Det er utarbeidet et kart som viser inndeling i prosjektstrekninger. Kartet viser hvor det skal utvikles 
vegnormalstandard og hvor det planlegges utbedringsstandard. I et 30-årsperspektiv bør både gule og 
grønne strekninger være utbedret. Utbedringene vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet 
samtidig som hensynet til miljø og universell utforming ivaretas. Kostnadsoverslagene er basert på 
erfaringstall, men må spesifiseres og kvalitetssikres før videre planlegging.  
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5.2 Sammenheng mellom investeringer, ferjedrift og drift og 
vedlikehold på ruta.  
5.2.1 Hvordan kan behovet for økt kapasitet i ferjesamband best løses ut fra en 
totalvurdering av servicetilbud (frekvens), driftstilskudd og investeringskostnader for 
ferjer og ferjekaier? 

Rutas eneste ferjesamband, Vangsnes – Hella, har ikke kapasitetsproblem i dag, og det synes ikke å 
være behov for styrking på kort sikt. Spørsmål om kveldsavganger og nattferjer vil tas opp, og det kan 
løses med dagens ferjeflåte. Dette vil skje i en dialog med fylkeskommunen som har ansvaret for 
fylkesvegsambandet til Dragsvik. Investeringsbehovet ligger i tilrettelegging av servicetilbud med 
universell utforming av begge ferjekaier. 
 
5.2.2 Hvilke strekninger er aktuelle for ekstraordinære vedlikeholdstiltak i påvente av 
investeringstiltak? 
Den planlagte forfallskartleggingen av riksvegnettet er ikke fullført ennå, og derfor er det 
komplisert å navngi strekninger med spesielle behov. I tillegg kan det oppstå situasjoner som 
krever ekstraordinære vedlikeholdstiltak, for eksempel:  

 En vegstrekning får uvanlig stor belastning fra ekstraordinær tungtrafikk som bryter 
ned overbygningen på vegen 

 Kraftige nedbørsperioder kan føre til flomskader 
 Støttemurer og andre kostbare konstruksjoner glir ut eller får annen skade 
 Forfall i tunneler eller bruer får et uvanlig raskt forløp 

 
Denne opplistinga kan gjøres lenger, men poenget er at vi hele tiden må være forberedt på 
ekstraordinære situasjoner. Tiltak må ofte treffes på kort varsel.  
 
5.2.3 I hvilken grad vil investeringstiltak øke kostnadene til drift og vedlikehold? 
Når det bygges ny veg får ofte vegholder mer vegareal/-lengde samt at en overtar et 
veganlegg som ofte er mer teknisk krevende utstyrt. Det vil være et visst nettofradrag ved at 
eksisterende veger i noen sammenhenger utbedres, avlastes trafikkmessig, eller 
nedklassifiseres. 
 
Store riksveganlegg vil ofte være komplekse; ha mer utstyr og vegbredde som skal driftes og 
vedlikeholdes. Ut fra en skjønnsmessig makrobetraktning anslår vi at det årlige drift- og 
vedlikeholdsbehovet får en nettoøkning på 0,5 -1 pst av samlet beløp på investeringene. 
 
Med mindre investeringer som etablering av veglys- fortau, gs-veg, ts-tiltak, uu, og miljø-/ 
serviceanlegg kan øke vegholderkostnaden på tre måter: 
* Flere vegelementer å drifte/vedlikeholde (busskur, refuger, støy-skjermer) 
* Disse er utsatt for hærverk (tagging/knusing), påkjørsel- og brøyteskader 
* Nye vegelementer kan forsterke behovet og komplisere driften og vedlikeholdet. Det kan 
eksemplifiseres ved raskere sporslitasje grunnet mer sporkjøring (innsnevring av kjørebane), 
mer krevende å asfaltere ved kantstein/MPG og det kan være behov for fresing. Tiltak kan 
forverre forholdene for snøbrøyting og snølagring, etc. 
 
Dersom investeringsmidler knyttet til området ”Mindre utbedringer” holdes utenom, så anslår 
vi at det årlige drifts- og vedlikeholdsbehovet får en nettøkning på 3 - 5 pst av investert 
kapital ute på veg.. 
 
Utforming og plassering av nye vegobjekter som busslommer, fortau, refuger, kantstein, 
beplanting m.m. vil som regel medføre ekstra kostnader. Spesielt i vinterhalvåret når det 
gjelder hindringer ved snørydding, samt vedlikehold av grøntområder i sommerhalvåret 
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Vegbredden kan øke så mye at det medfører ekstra tur/retur ved hvert brøyte- og høveltiltak 
pr snøfall. Det kan også medføre økte strømengder. 

 
5.2.4 I hvilken grad vil investeringstiltak redusere kostnadene til drift og vedlikehold?  
Kostnadsmodellen Motiv forutsetter et vegnett uten vedlikeholdsforfall. Per i dag har vi et vegnett 
med betydelig forfall. Dette øker drifts- og vedlikeholdsbudsjettet ved at driften blir mer tungvindt, og 
vedlikeholdstiltak får kortere intervall og følgelig er dyrere enn det som er tilfelle for veger uten 
forfall. En satsing på å fjerne vedlikeholdsforfallet vil bidra til å redusere drifts- og 
vedlikeholdsbehovet.  

 
Nye store riksveganlegg som reduserer veglengden vesentlig kan redusere drifts- og 
vedlikeholdskostnadene. Besparelsen vil avhenge av veglengde reduksjonen, om det etableres 
kostnadskrevende tunneler/bruer på nystrekningen, og av hvor store endringer det er i areal og 
utstyrsmengde som skal driftes og vedlikeholdes. Som nevnt over for storskalatiltak, så tror vi denne 
typen tiltak gir en nettoøkning når en ser alle ruter i Region sør samlet. Kvaliteten på det som bygges, 
har stor betydning for det fremtidige drifts- og vedlikeholdsbehovet. 

 
Over investeringsbudsjettet er det mulig å redusere drift- og vedlikeholdskostnadene dersom man 
fjerner nåværende vedlikeholdsforfall. Vi stipulerer at et riksvegnett uten forfall, vil kunne kreve 5 pst 
lavere drifts- og vedlikeholdsbudsjett for å opprettholde standarden, enn et riksvegnett med dagens 
forfall.  

 
I tillegg vil gode løsningsvalg og utstyrsplassering, god materialkvalitet, og godt utført arbeid i 
investeringsfasen, ha vesentlig betydning for hvor store drifts- og vedlikeholdsbehov et 
investeringstiltak vil avkreve de neste 30 årene. 
 
 Konkret vil investeringstiltak kunne gi følgende besparelser:  

1. Vegetasjonsrydding innen for SVVs eiendomsområde vil det ikke være behov for på mange 
år fremover, utenom det som ligger i funksjonskontrakten fra før med kantslått. 

2. Utskifting av stikkrenner (natursteinrenner, stålrenner) vil falle vekk.  

3. Utkiling/utskifting av telefarlige partier bør det ikke være behov for på mange år. 

4. Opprensk/grøfting i veggrøftet bør det ikke være behov for på mange år. 

5. Behov for nytt eller utskifting av dårlig rekkverk vil falle bort (gjelder ikke trafikkskader). 

6. All utskifting av falmet skilt vil det ikke være behov for på mange år. 

7. Ekstra kostnader med dårlig snøopplag eller dreneringsproblemer i manglende eller små 
veggrøfter vil falle bort. 

8. Lite eller ingen behov for asfaltlapping på mange år. 

9. Lettere vintervedlikehold ved en slett asfaltoverflate. 
 
5.2.5 Vurdering av midler til drift- og vedlikehold – er tildelingen basert på MOTIV 
tilstrekkelig? 
Motiv er en modell som brukes for å beregne tildelingsbehovet til drift og vedlikehold.  
Modellen bygger på en forutsetning om at vi har vegnett uten forfall. Videre er det nødvendig at alle 
elementer og objekt er registert i NVDB og at alle enhetpriser og tiltaksfrekvenser er korrekte for at 
modellberegnet behov skal stemme med virkelig behov. Modellen treffer best for beregninger for 
større geografiske områder (region), men blir mer upålitelige når man går ned i detaljeringsnivå med 
fordeling på mer avgrensede områder som vegrutenivå og enkeltprosesser i et fylke.  
Det er således mindre sannsynlig at modellen treffer godt i forhold ressursbehov på den enkelte rute. 
Historiske regnskapsdata og kontraktsinndeling gir ikke opplysninger om forbruk på rutene, ei heller 
hva forbruket burde ha vært for at tildelingene til drift og vedlikehold skulle vært tilstrekkelige for å 
stoppe forfallsveksten.  
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Vi mener at modellen gir et omtrentlig riktig bilde av situasjonen per 2010. Dette gjelder likevel ikke 
for tunneler, der behovet for rehabilitering er større.  Som følge av at vi forholder oss til et vegnett 
med betydelig forfall, bør det samlede beregnede tildelingsbehov i Motiv økes med 5 pst til regionen. 
Dette kan reduseres gradvis i perioden frem til forfallet er fjernet. Vurderingen av om Motiv-tallene er 
tilstrekkelig baseres på dagens situasjon, og det må korrigeres for fremtidig trafikkvekst, 
vegnettstilgang, nye forskrifts- og håndbokskrav, og prisvekst i drifts- og vedlikeholdskontrakter 
utover prognosene til finansdepartementet. 

 
På den enkelte rute antas det beregnede ressursbehov å ligge innenfor -5 pst til + 10 pst som følge av 
at Motiv blir mer upålitelige når man går ned i detaljeringsnivå med fordeling på mer avgrensede 
områder som vegrutenivå og enkeltprosesser i et fylke.  Forståelsen av hvor grensedragningen går 
mellom budsjettpostene 23 og 30 når utbedringstiltak må iverksettes, vil også ha vesentlig betydning 
når en skal vurdere om rammen til drift og vedlikehold er tilstrekkelig eller ei. 

5.3. Beskrivelse av investeringstiltakene 
I det følgende er utfordringer, behov og tiltak på ruta definert, fordelt på prioritet 1 (periode 1, 2014-
2024), prioritet 2 (periode 2 2024-2034) og prioritet 3 (periode 3 2034-2044). For hver strekning er det 
definert tiltak, standard og kostnad.  
 
Programområdene er vanskelig å beregne på et overordnet nivå. Vi har ikke definert og 
kostnadsberegnet programområdetiltak for 2. og 3. prioritet. For første prioritet er 
programområdetiltak bare delvis inkludert. Listen i 1. prioritet er ikke tilstrekkelig detaljert og 
kvalitetssikret til at den automatisk kan inngå i handlingsprogrammet eller NTP. Det må gjøres en 
grundigere kvalitetssikringsprosess mot fylkesavdelingene og andre før programområdetiltakene er 
klare.  
 
5.3.1 Prioritering 
I prioriteringen av tiltak langs rute 4c er det tatt utgangspunkt i utfordringer, målsettinger og strategier 
samt prioriteringsanbefalingene fra Vegdirektoratets disposisjonsforslag.  
 

Til grunn for prioritet 1 ligger de strategier og tiltak som bidrar til å løse de viktigste utfordringene på 
ruta og sørger for god måloppnåelse. Prioriteringene i denne gruppen innebærer satsing på å ta igjen 
forfallet på vegnettet (egen utredning) og å utføre midlertidige tiltak i påvente av investeringstiltak 
som ligger langt framme i tid. I tillegg er det aktuelt å utføre en rekke tiltak innenfor 
programområdene. Enkelte større utbedringsstrekninger prioriteres i første periode. Til prioritet 2 
defineres strekninger som anses viktige å få utbedret i løpet av en tjueårs periode. Til prioritet 3 
defineres strekninger hvor man kan leve med dagens standard en lengre tid, men der tiltak anses å 
være nødvendige i en trettiårs periode for å oppnå sammenhengende tilfredsstillende standard på ruta. 
 
I prioriteringen mellom 2 og 3 er det valgt å legge vekt på strekninger som har høy nytte (ÅDT og 
nettonytte/kostnad) av å bli utbedret. På den måten får flest mulig nytte av tiltaket. I tillegg er lagt vekt 
på å prioritere strekninger med lavest standard.  
 
Prioritet 1 (2014-2024) 

 Trafikksikkerhetstiltak 
 Framkommelighet: ras, vinterregularitet, strekninger med spesielt dårlig veg 
 Programområdetiltak som skoleveg, g/s og uu.  
 Tiltak i tettsteder (prioritering av myke trafikanter)  
 Tiltak på trafikktunge strekninger  
 Tiltak med bindinger i NTP 2010-201915 

                                                 
15 Fra Nasjonal Transportplan 2010-2019: ”I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler som bidrag til fullfinansieringen 
av Vossepakka. I tillegg er det bl.a. aktuelt å rassikre rv 13 gjennom bygging av tunneler på strekningene Øvre Vassenden i 
Granvin kommune og Deildo i Ullensvang kommune i Hordaland”. 
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Prioritet 2 (2024-2034) 

 Rasstrekninger som ikke er tatt i første periode 
 Utbedringsstrekninger  

o Strekninger med høy nytte (ÅDT og NN/K) 
o Strekninger med lavest standard 

 Rehablitering av tunnel 
   
Prioritet 3 (2034-2044) 

 Utbedringsstrekninger  
o Strekninger som gjenstår for å få enhetlig og forutsigbar standard som oppfyller rutas 

målsettinger 

Strekningsvise investeringstiltak, rute 4c 
Før tabellen med tiltak/kostnader og prioritet vises, følger en gjennomgang av strekningene langs rute 
4c; hva som kjennetegner strekningen i dag, utfordringer og tiltak.  

 
Rv. 9 Gartnerløkka – Mosby (11,5 km) 
Strekningen er sterkt trafikkert med ÅDT på ca 17 000 i 2024 ved Gartnerløkka, ca 10 000 ved 
Krossen og ca 6000 ved Mosby. Næringstransporten har dårlig framkommelighet fordi det er smal veg 
og tidvis kø. Fram til Krossen finnes en mye brukt gang- og sykkelveg (med unntak av Aukland – 
Mosby (1,1 km), men denne er for smal ihht sykkelhånboka. Den separerer ikke mellom gående og 
syklende. Kollektivtransporten har dårlig framkommelighet og har ihht håndbok 017 krav på tosidig 
kollektivfelt fra Gartnerløkka til Krossen. Det er mye bebyggelse langs strekningen, noe som gjør det 
komplisert å utvide vegen til tilfredsstillende standard. Strekningen har flere ulykkespunkt og -
strekninger og mangler ts-krav som forsterket midtoppmerking.  
 
Tiltak:  
Strekningen inngår i KVU Kristiansandsregionen. Forslag til tiltak og kostnadsoverslag vil presenteres 
når KVU’en er fullført (inkl EFFEKT-beregning).  
 
Rv. 9 Mosby – Aust-Agder grense (33,5 km) 
Ved Homsteane skjer en tydelig reduksjon i ÅDT, slik at de er ca 6 000 ved Mosby, 3500 ved 
Homsteane/Skarpengland og ca 2300 ved Hægelandskrossen (2024-prog). Vegen har gul midtstripe og 
stort sett grei standard til trafikktall <4000 ÅDT. Det er utbygd noen g/s-parseller, men en del gjenstår.  
 
Tiltak 
Mellom Mosby og Homsteane er trafikktallene såpass høye at de tilfredsstiller krav til S4; 10 meters 
vegbredde med forsterket midtmarkering. Strekningen bør utbedres i perioden 2024-2034. Dette vil gi 
reduserte ulykkestall og en bedre geometrisk standard.  
 
Mellom Homsteane og Aust-Agder grense er standarden i dag tilfredsstillende, men strekningen bør 
utbedres for å gi bedre geometrisk standard, redusere ulykker, tilfredsstille skolevegkravet samt få en 
helhetlig standard på ruta.  
 
Rv. 9 Vest-Agder grense – Evje (16,3 km) 
Strekningen har ÅDT ca 2300 ved fylkesgrensa, men dette øker til ca 6500 på Evje (2024-prog). Det 
er ikke behov for g/s-løsning på store deler av strekningen, men ved Hornnes og Evje er det behov for 
hhv 1,5 og 6,5 km. Vegen har gul midtstripe i dag. Det er registrert vilttrekk for elg ved Hornnes. 
Tiltak på ruta vil gi bedre geometrisk standard og redusere ulykker.  
 
Tiltak 
På sikt bør strekningen utbedres til D2 8,5 m vegbredde. Dette vil gi bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet. Utbedring til D2 på hele strekningen er prioritert i tredje periode. Imidlertid kan en 
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gjøre enkelte trafikksikkerhets- og framkommelighetsforbedringer slik at dagens veg kan fungere godt 
i mange år.  
 
Som midlertidig tiltak prioriteres ts-tiltak mot utforkjøringsulykker på deler av strekningen samt 
etablering av g/s-veg og rundkjøringer på Hornnes og Evje. Disse tiltakene gjør at den omfattende 
utbedringen kan utsettes til tredje periode.  
 
Rv. 9 Evje – Skomedal (41,1 km) 
Ved Evje er ÅDT ca 6500, men dette avtar til ca 1100 ved Skomedal (prog 2024). Strekningen har gul 
midtstripe i dag. Det er registrert vilttrekk for elg flere steder på strekningen. Det mangler noen mindre 
g/s-parseller ved Byglandsfjord og Grendi i hht skolevegkravet. Fånefjelltunnelen på 611 meter har 
behov for rehabilitering for å tilfredsstille EU-krav til lange tunneler. Sikkerhetsanalysen viser at det 
må gjennomføres sikringstiltak. Tiltak på ruta kan bidra til å gi bedre geometrisk standard og redusere 
ulykker.  
 
Tiltak 
På sikt bør strekningen utbedres til D2 8,5 m vegbredde. Dette vil gi bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet. Utbedring til D2 på hele strekningen er prioritert i tredje periode. Imidlertid kan en 
gjøre enkelte trafikksikkerhets- og framkommelighetsforbedringer slik at dagens veg kan fungere godt 
i mange år.  
 
Av tiltak som skal gjennomføres i første periode prioriteres utbedring av Fånefjelltunnelsen 
(kostnadsberegnet til 61,1 mill). Som midlertidige tiltak i påvente av større utbedringer må det 
gjennomføres ts-tiltak mot utforkjøringsulykker på deler av strekningen samt etablere g/s-veg i 
tilknytning til skolene ved Byglandsfjord og Grendi..  
 
Rv. 9 Skomedal – Hovden (102,6 km) 
Strekningen har forholdsvis lave ÅDT-tall i 2024, med ca 1100 ved Skomedal, 1000 ved Bykle og 
1200 ved Hovden (prog. 2024). Mellom Skomedal og Hovden er det noen få tettsteder og spredt 
bebyggelse. Det har vært gjennomført omfattende utbygging i forbindelse med Setesdalspakka; 
Reimarmo – Bjørnaraa, Flårstrondi, Hovden sentrum, Ose – Tveit. I inneværende HP-periode tas Tveit 
– Krokå og Krokå – Langeid. Det er stor enighet mellom kommunene i Setesdal og fylkeskommunen 
om prioriteringer på rv. 9 mellom Skomedal og Hovden. De strekningene som mangler gul midtstripe 
prioriteres først. Det mangler 0,7 km g/s-veg på Rysstad for å tilfredsstille skolekravet på strekningen.  
 
Tiltak 
På sikt skal hele strekningen ha tilfredsstillende standard. Utbedringsstrekningene skal bygges til D2, 
dvs 8,5 m vegbredde. De strekningene som ikke er utbedret i forbindelse med Setesdalspakka (2006-
2014) og periode 1, utbedres i periode 3. Tiltak på ruta bidrar til å gi bedre geometrisk standard og 
redusere ulykker. Dette er attraktivt for næringstransporten, reiseliv og befolkning. 
 
Av tiltak som skal gjennomføres i første periode prioriteres utbygging av strekninger gjennom tettsted 
og strekninger uten gul midtstripe. Dette er Skomedal – Frøysnes, Sandnes – Harstadberget, Besteland 
– Helle, Rotemo – Lunden, Bjørnarå – Optestøyl og Byklestøylane – Hartevatn, til sammen 41 km.  
 
Som midlertidige tiltak i påvente av større utbedringer skal det gjennomføres ts-tiltak mot 
utforkjøringsulykker på deler av strekningen samt g/s-veg ved Rysstad (0,7 km).  
 
Hovden – Haukeli (29,1 km) 
ÅDT-tallene varierer fra ca 1200 ved Hovden til ca 1500 ved fylkesgrensa og 600 ved Haukeli xE134. 
Strekningen er preget av dårlig framkommelighet vinterstid, spesielt den bratte og svingete 
strekningen mot Haukeli. Tungbil- og næringstransporten opplever uforutsigbarhet og redusert 
framkommelighet. Gjennom hele året må strekningen kjøres med lav hastighet og det er begrensede 
passeringsmuligheter. Det har tidligere blitt foreslått en tunnelløsning på deler av strekningen, men 
dette synes urealistisk i dag. Utbedring av kurvatur og breddeutvidelse samt enkelte endrede traseer 
bidrar til at standarden og framkommeligheten øker.  
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Tiltak 
På sikt skal hele strekningen ha tilfredsstillende standard, D2. Dette vil gi bedre framkommelighet og 
ha store konsekvenser for næringslivets bruk av rv. 9. I prioriteringen av tiltak skal den dårligste 
strekningen tas først. Dette er strekningen i Telemark, fra Buskard til Haukeli. Strekningen i Aust-
Agder (Hovden – Buskard) kan leve med dagens standard i lengre tid, forutsatt at det gjennomføres 
enkelte TS- og framkommelighetstiltak.  
 
I første periode prioriteres midlertidige tiltak i påvente av større utbedringer. Dette er noen 
framkommelighetstiltak på Hovden og enkelte punktutbedringer i Telemark.  
 
Rv. 13 Jøsendal – Odda (18 km) 
Trafikken ligger på ÅDT 2500 i store deler av Oddadalen og stiger til nærmere 10000 i sentrum av 
Odda. Øvre del av dalen er preget av meget lav vegstandard og flere parti med steinsprang som utgjør 
en stor risiko. Låtefoss utgjør et viktig punkt for nasjonale turistveger. Fossen er en stor attraksjon, og 
i turistperioden er det til tider nokså kaotiske trafikkforhold på dette trange partiet av rv.13. 
 
Tiltak 
Det er fremmet planer for tunneler på 7-8 km i øvre deler av dalen. Ett av alternativene omfatter et 
utsiktspunkt mellom to tunneler, der Låtefoss blir eksponert på en positiv måte, samtidig som 
parkering- og plassforholdene blir langt bedre. Flere kryssløsninger med E134 er skissert, og det kan 
bli aktuelt å kombinere krysset med en innkorting av E134. Disse tiltakene utgjør størstedelen av en 
større bompengepakke i Odda. I denne Oddapakken kan det også legges inn tiltak for rv.13 i Odda 
sentrum. Her gjenstår nokså omfattende planarbeid der framtidig bruk av smelteverkstomta i Odda 
inngår i ett eller flere alternativ. 
 
Rv. 13 Odda – Bu (56 km) 
Dette er en lavtrafikkert del av ruta med ÅDT i området 1000-1500. Unntaket er Odda – Tyssedal som 
har ca. 2500. Dette er samtidig et skredutsatt parti, med flere store flomskred de siste 3 år. Geologiske 
rapporter viser at skredpotensialet er stort, særlig i sterke nedbørsperioder. Dagpendling og 
skoletransport Odda - Tyssedal er en stor utfordring. Hele ruta videre mot Bu er preget av varierende 
vegstandard, og lange strekninger med svært smal og svingete veg. Trafikantene velger i stor grad å 
kjøre fv 550 på vestsida av Sørfjorden ut til ferjekaien på Utne. Denne vegen har stort sett gul 
midtstripe. 
 
Tiltak 
Skredsikring Odda-Tyssedal vil være en viktig del av Oddapakken. Det blir vurdert løsninger på 
tunnel i 2-3 km lengde. Alternativt kan det bli aktuelt med dagløsninger i form av bruer eller andre 
betongkontruksjoner. Lenger nord finner vi også skredparti som ikke er sikret (Deildo), og som har 
høy prioritet i den regionale skredsikringsplanen. Store deler av Sørfjorden har et verdifullt og sårbart 
landskap. Det blir lagt opp til at utbedringstiltak skal gjennomføres skånsomt, og med en redusert 
bredde til 7,5 m. 
 
Rv. 13  Bu – Voss (36 km) 
Etter åpning av Hardangerbrua i 2013 regner vi med trafikktall på ca 2000, og med en gradvis økning 
til ca 5000 ved Voss. Med fullføring av Vossapakken gjenstår det kortere parti med dårlig vegstandard 
i Granvin og dels i Voss. Sikkerhetsgodkjenning av Vallaviktunnelen må gjennomføres før 2013, men 
deretter gjenstår en mer omfattende rehabilitering av tunnelen. I Øvre Granvin blir Vossapakken 
avsluttet uten at et viktig skredparti inngår i finansieringen. 
 
Tiltak 
Skredsikring i Øvre Granvin er det klart viktigste tiltaket på strekningen. Fra kommunegrensa mot 
Voss og fram til Mønshaug har det skjedd en del trafikkulykker. En analyse av disse bør resultere i 
sikringstiltak i kombinasjon med generell utbedring.  
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Rv. 13  Vinje – Vik (47 km) 
Trafikktallene er nokså lave, fra ca. 1100 ved Vinje og Vik, og ned til 500 på Vikafjellet. 
I Myrkdalen pågår en stor hytteutbygging, og dette setter et større press på Vinje - Myrkdalen. Her får 
vi en større blanding av trafikantgrupper, og dagens vegnett er lite rustet for det. 
Fjellovergangen til Vik har store utfordringer på vinterregularitet. I gjennomsnitt er vegen stengt 
nesten 1000 timer pr. vinter, dette er mer enn det dobbelte av Hardangervidda og mer enn det tidoble 
av andre fjelloverganger i Region vest. I praksis velger trafikantene andre ruter om vinteren så langt de 
har alternativ innen rekkevidde. 
 
Tiltak 
En fylkesdelplan fra 2006 konkluderte med en 15 km tunnel som vil sikre helårsveg til Vik. 
Lokalpolitisk har prosjektet vært fremmet som delvis brukerfinansiert. I de siste kostnadsoverslagene  
når bompengeandelen knapt opp i 15 % av totalkostnaden, og det synes mest realistisk å gå videre med 
full statsfinansiering. På lenger sikt kan det bli aktuelt å utbedre resten av Vinje – Vik til vegbredde 
8,5 m 
 
Rv. 13/55 Vik – Sogndal (47 km) 
ÅDT i Vik ligger på ca. 1100, og trafikken øker gradvis til ca. 5000 ved Sogndal. Strekningen 
omfatter ferjesambandet Vangsnes – Hella som blir driftet i kombinasjon med fylkesvegsambandet 
mot Dragsvik. Vik – Sogndal omfatter flere skredpunkt, selv om de viktige skredene i Fatlaberget og 
Stedjeberget er sikret. Sogndal – Leikanger er en viktig dagpendler-strekning med middels god 
vegstandard. Sykkeltrafikken på strekningen er økende, selv om forholdene for syklister er dårlige. 
 
Tiltak 
Riksvegen går gjennom sentrum både i Vik og Leikanger. Her er det lite aktuelt å planlegge 
omkjøringsveger, og det bør i stedet satses på miljøprioritert gjennomkjøring i sentrum. Vik – 
Vangsnes er skredutsatt, og sikringstiltak bør planlegges parallelt med utbedring til vegbredde 8,5 m. 
Deretter trengs utbedringstiltak for Hella – Sogndal, der Leikanger – Sogndal bør utstyres med 1,5 m 
sykkelskulder på begge sider. Dette vil gi et godt tilbud til transportsyklistene. 

Tabell 5.3 – Oversikt over investeringsprosjekt, kostnad og prioritering 
Prioritet 

Veg Strekning 
Beskrivelse av prosjekt 
eller grupper av tiltak 

Begrunnelse 

Kostn
ad 
mill. 
kr 

1 2 3 

Potensia
l for 

brukerfi
nans 

mill. kr 

Rv. 9 
KVU 
Gartnerl. – 
Mosby 

Definering av tiltak 
avventes 

Avventes pga KVU 
Kristiansandsreg.      

Rv. 9  
Mosby – 
Aust-Agder 
grense 

Pri 1: TS-utbedringer  
Pri 2: Fullgod standard 
(S4) på strekningen 
Mosby – Homsteane, 10 
m vegbredde inkl 
midtmerking.  
Pr 3: Utbedringsstandard  
Homsteane – Aust-Agder 
grense, D2, 8,5 m 

TS  
 
 
TS og framk. 
 
 
TS og framk. 

880 

5 

175 

700 

Nei 

Rv. 9 
Vest-Agder 
grense – Evje 

Pri 1: TS-utbedringer, g/s-
veg 
Pri 2: Utbedringsstandard 
hele strekningen, D2, 8,5 
m. 

TS 
 
TS og framk. 355 

29  

326 

 Nei 

Rv. 9 
Evje – 
Skomedal 

Pri 1: Tunnelutbedring, 
TS, rundkjøring 
 
Pri 3: Utbedringsstandard 
hele strekningen, D2, 8,5 

TS, tettstedsforbedring, 
tunnel 
 
TS og framk. 

916 

94 

 
 

 
822  

 

Nei 
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m. Helhetlig standard. 

Rv. 9 
Skomedal - 
Hovden 

Pri 1: Tiltak fra 
Setesdalsrådet (S.pakka):  
Tettstedforbedring og TS, 
utbedringsstandard på 
strekninger uten gul 
midtstripe.  
Pri 3: Utbedring resten av 
strekningen. Helhetlig 
standard 

TS og framk. Tiltak for 
myke trafikanter 
 
 
 
TS og framk. 

1800 

840 

 

960 

 

Nei 

Rv. 9 
Hovden – 
Telemark 
grense 

Pri 1: TS-utbedringer og 
omkjøringsveg Hovden. 
Pri 3: Utbedringsstandard 
8,5 m vegbredde. 
Helhetlig standard.  

TS og framk. 
 295 

25 

 
270 

 

Nei 

Rv. 9 
Aust-Agder 
grense - 
Haukeli 

Pri 2: Utbedringsstandard 
8,5 m vegbredde. 
Strekning i Telemark 

TS og framk. 470 

 

470 

 

Nei 

Rv. 13 
Jøsendal – 
Odda S 

Pri 1: 7 km tunnel 
Jøsendal-Hildal, med 
dagløsning ved 
Låtefoss.  
Pri 3: 7 km utbedring til 
bredde 8,5 m 

Skredfare og 
bredde/kurvatur 
 
Bredde/kurvatur 

960 

830 

 
 

 

130 

400 

 
 
 
Rv. 13 Odda S - Bu 

Pri 1:Skredsikring 
Odda-Tyssedal  
Pri 3:Utbedring til 
bredde 7,5 m, 
skredsikring 

Skredfare og 
bredde/kurvatur 
 
Skredfare og 
bredde/kurvatur 
 

1880 

200 

 

1680 

Nei 

 
 
 
Rv. 13 Bu - Voss 

Pri 1:Skredsikring Øvre 
Granvin 
Pri 2: Rehab. 
Vallaviktunnelen 
Pri 3: Utbedring til 
bredde 8,5 m TS 

Skredfare og 
bredde/kurvatur 
 
Krav til tunneler 
 
TS og framk. 

770 

300 

230 

240 

Nei 

 
 
 
Rv. 13 Vinje – Vik S 

Pri 1:15 km tunnel 
Vikafjellet 
Pri 3:Utbedring til 
bredde 8,5 m 

Vinterregularitet  
 
Skredfare og 
bredde/kurvatur 
 

2100 

1600 

 

500 

Nei 

 
 
 
Rv. 13 
Rv. 55 

Vik S - 
Sogndal 

Pri 1: Sentrumstiltak 
Vik og Leikanger 
Pri 2:Skredsikring Vik 
Pri 3:Utbedring til 
bredde 8,5 m 
Sykkelskulder 
 

Miljø og TS 
 
Skredfare og 
bredde/kurvatur 
 
TS og bredde/kurvatur 

1690 

60 

510 

1120 

Nei 

Rv. 9 
Rv. 13 
Rv. 55 

Hele ruta 
Div. 
programområdetiltak 

TS, miljø, g/s-
strekninger m.m. 
Holdeplasser, uu 

350 
100 

200 

150 

Nei 

Rv. 9 
Rv. 13 
Rv. 55 Hele ruta 

Skredsikring, utover 
Deildo, Øvre Granvin 
og Tyssedal. Jf. egen 
spesifikasjon 

Skredfare med P>4 280 

 

280 

 

Nei 

 
Prioriteringene for rv. 9 er i samsvar med den prosessen som pågår i forbindelse med bruken 
av konsesjonskraftinntekter til utbygging av rv. 9. Aust-Agder fylkesting har vedtatt å avsette 



 49

100 mill.kr. til utbygging av rv. 9, med den forutsetningen at disse pengene kan utløse statlig 
fullfinansiering av prosjektene, som er gitt prioritet 1 i tabellen over. Det har i denne 
prosessen vært kontakt mellom Aust-Agder fylkeskommune, Samferdselsdepartementet og 
Vegdirektoratet. 

5.4 Finansiering  
I tabellen framgår at svært få prosjekt har potensial for brukerfinansiering. Dette er på grunn av lave 
trafikktall.  

Rv. 9 Setesdalspakka  
Gjennomsnittlig trafikk gjennom bomstasjonene i 2005 var ca 1350 kjøretøy. Dette gav en 
bruttoinntekt på 10,4 mill kr. Det vurderes ikke som realistisk å regne med ytterligere 
bompengeinntekter på de lavtrafikkerte strekningene av rv. 9 nord for Kristiansand. 
 
En eventuell bompengefinansiering av rv. 9 Gartnerløkka – Mosby kan være aktuell 
i sammenheng med framtidige bompengepakker for byområdet. Strekningen har ikke vært 
framme i prioriteringsdiskusjonene for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen mellom 
år 2008 og 2023. 

Oddadalen 
Ombygging av rv. 13 i Oddadalen har ÅDT på 2500, og kan ha et visst potensial for 
brukerfinansiering. Dette kan gi en inntekt på ca 400 mill.kr. med nedbetaling over 15 år, men må ses i 
sammenheng med en evt. bompakkeløsning for en større del av Odda (Odda sentrum og Tyssedal). 
 
Andre områder med relativt høye trafikktall er Voss og Sogndal. Her er det imidlertid et bomprosjekt i 
drift, og det er lite realistisk å starte flere. Tunnel under Vikafjellet har vært oppe som aktuelt 
bompengeprosjekt. Med en gjennomsnittlig takst på 50 kr. vil bidraget bli 10-15 % av 
anleggskostnaden. Det er ikke vanlig å fremme prosjekt med så lav andel av finansieringen. 

5.5 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger 
 

Virkning 
Tilstand 

2014 
Endring 
prior. 1 

Endring 
prior. 2 

Endring 
prior. 3 

Tilstand 
2044 

Samfunnsøkonomisk netto 
nytte  

 - 2237 - 2123,8 -3666,6   

Reduksjon i 
ulykkeskostnader 

 116 140,6 487,7  

Reduksjon i transport- 
kostnader for samfunnet 

 583 355,8 632,8  

Reduksjon i transport- 
kostnader for næringslivet  

 189 94,3 136,4  

Reduksjon i transport- 
kostnader for distriktene 

 583 355,8 355,7  

Reduksjon i antall drepte og 
hardt skadde  

 9,4 10,4 37,3  

Reisetid på ruta 374,5 - 14,5 -12,7 -12 335,3 

Antall km uten gul midtlinje  
(< 6m asfaltert bredde) 

182,6 -64,6 -68,6 -51  0 

Antall km med vegbredde 
<8,5 m 

345,4 -79,5 -83,9 -147,1 
34,9 (5 km i 
Region sør) 
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Antall km firefelts veg med 
fysisk atskilte kjørebaner 0 0 0 0 

Muligens 
noe i Krs, 
avventes 

KVU Krs 

Antall km midtrekkverk på 
to- og trefeltsveger 0 0 0 0 

Muligens 
noe i Krs, 
avventes 

KVU Krs 

Antall km forsterket 
midtoppmerking  

0,7 0 5,8 0 6,5 

Antall km tilrettelagt for 
gående og syklende 
(vedlegg 3 for detaljering) 

79,2 58,7 33,4 22,4 193,7 

Antall km kollektivfelt 
0 0 0 0 

Muligens 
noe i Krs, 
avventes 

KVU Krs 

Antall rasstrekninger og 
raspunkter  

18 -7 -5 -6 0 

CO2-utslipp (mill. tonn)  0,05037 -0,0013 -0,0003 -0,00199 0,04678 

Antall personer utsatt for 
PM10 over grenseverdien  

0 * * *  

Antall personer utsatt for 
NO2 over grenseverdien  

* * *  

Antall personer med 38 dB 
innendørs støynivå 

181 ** ** **  

Støyplageindeks (SPI)  1248,6 ** ** **  

Antall konflikter mellom 
riksveg og biologisk 
mangfold  

26 i sør *** *** ***  

Antall konflikter mellom 
riksveg og vann 

5 *** *** ***  

Antall kollektivknute-
punkter langs riksveg med 
universell utforming 

0 0 0 0 0 

Antall holdeplasser langs 
riksveg med universell 
utforming 

46
Ikke 

spesifisert
Ikke 

spesifisert
Ikke 

spesifisert 
Ikke 

spesifisert 

* Beregninger av forventet status per 1.1.2014 angir ingen/marginale overskridelser av de nasjonale målene for PM10 og 
NO2. Det er på grunnlag av dette ikke gjort videre vurderinger av evt. endringer som følge av de tiltak som angis i denne 
utredningen. 
** Det er gjennomført beregninger av forventet situasjon per 1.1.2014 for støyplageindeks (SPI) og antall personer med 38 
dB innendørs støynivå. Det foreligger i liten grad beregninger, eller grunnlag for beregninger, av disse indikatorene ved de 
prosjekter som angis i denne utredningen. Generelt kan det imidlertid antas at større tiltak, enten de gjennomføres i ny trase 
eller langs eksisterende trase, vil bidra positivt for disse indikatorene. De positive virkningene er blant annet knyttet til 
samtidig oppfyllelse av krav i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). 
*** Det er ikke anslått indikatorvirkninger for henholdsvis konflikter mellom riksveg og biologisk mangfold og konflikter 
mellom riksveg og vann. Det er med bakgrunn i utredningens overordnede karakter vanskelig å anslå i hvilken grad de 
foreslåtte tiltak vil medføre samtidig utbedring av konflikter tilknyttet biologisk mangfold og vann. Det er ikke vurdert i 
hvilken grad avbøtende programområdetiltak og/eller tiltak tilknyttet drift og vedlikehold vil medføre endringer i antall 
konfliktpunkter. 

I tabellen er tiltakene beregnet ut fra hvilken periode de er prioritert gjennomført. Det 
innebærer at mange tiltak er slått sammen og mye av detaljinformasjonen forsvinner. Tabellen 
er basert på vedlegg 4, og her finnes beregningene for alle prosjektene. Hvis det skal 
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gjennomføres tiltak på samme strekning i to ulike perioder, er de EFFEKT-beregnet i den 
siste perioden.   

Tabell 5.5 viser at den samfunnsøkonomiske netto nytten av tiltak på rute 4c er negativ. For 
hver tiårsperiode er det en økning i den negative netto nytten. Imidlertid ser vi at det er en 
betydelig reduksjon i ulykkeskostnader, transportkostnader for samfunnet og distriktene. I 
tillegg er det en stor reduksjon i antall drepte og skadde, spesielt med tiltakene som 
gjennomføres i siste periode.  

Reisetiden på ruta blir redusert med ca 40 min hvis alle tiltakene gjennomføres. Det skyldes 
først og fremst at standarden blir bedre slik at hastigheten kan økes. I store trekk er vegen 
foreslått beholdt i sin nåværende trase. Enkelte tunnelprosjekt kan ha reisetidsgevinster, men 
det er ikke mange slike prosjekt på rute 4c.  

Hvis alle tiltakene på rute 4c gjennomføres, vil det ikke være noen strekninger uten gul 
midtlinje i et 30-års perspektiv. Antall km med vegbredde under 8,5 m vil også reduseres 
betraktelig. For store deler av strekningen må det imidlertid gjøres vurderinger om 
vegbredden skal reduseres til 7,5 m. Årsaken er at store deler av rute 4c går gjennom særlig 
sårbart og terreng, og håndbok 017 åpner for at vegbredden kan reduseres i disse tilfellene. 
Utbedring av rv. 13 og rv. 55 langs Sørfjorden og Sognefjorden vil medføre store inngrep i 
fjordlandskapet på Vestlandet som har (inter-)nasjonal verdi. Det kreves ekstraordinær 
omtanke for inngrep og byggverk. 

Det vil etableres 114,5 km gang- og sykkelveg i løpet av tre tiårsperioder. Mesteparten av g/s-
vegene vil etableres i tilknytning til skoler og tettsteder.  

Det har vært komplisert å gjøre detaljerte miljøberegninger på nåværende tidspunkt. Det er 
gjort beregninger i vedlegget på hver strekning, men vi vil understreke at dette ikke er 
pålitelig i nåværende fase.  

Kostnader 

Tiltakene i Region sør er til sammen kostnadsberegnet til 4716 mill kr. Kostnaden er svært 
overordnet og teoretisk, den er basert på erfaringer fra tilsvarende utbedringsprosjekt langs 
riksvegnettet.  Vi ønsker å utbedre 211 300 m langs rv. 9. Programområdetiltak er kun delvis 
inkludert (kun første periode).  

Tiltak i Kristiansandsområdet er ikke inkludert i kostnadsvurderingen fordi disse inngår i den 
pågående KVU’en for Kristiansandsregionen.  

Det er skissert investeringsbehov for ca 8 mrd.kr. i Region vest. Behovet bygger på enkle 
planoverslag som skal bearbeides i videre planlegging.  De største strekningsvise 
investeringene omhandler store tunnelprosjekt i Oddadalen og Vikafjellet. 

 

Virkning på drift- og vedlikeholdsbudsjettet 

Strekningene i Region sør har følgende konsekvenser på drifts- og vedlikeholdsbudsjettet:  

Strekning Mosby – Aust-Agder grense: - 6,7 mill kr 

Vest-Agder grense – Evje:   0 mill kr 

Evje – Skomedal:    - 4,8 mill kr 

Skomedal – Hovden:     - 9,4 mill kr 

Hovden – Telemark grense:   - 3,0 mill     

Aust-Agder grense – Haukeli:  - 2,2 mill kr 
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Dette gir en besparelse for Statens vegvesen på kr 26,1 mill. Strekningen Kristiandsand – 
Mosby er utelatt på grunn av KVU Kristiansand som ikke er sluttført. 
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5 vedlegg 

1. Tiltak mot utforkjøringsulykker, i felles word-vedlegg 

2. Økologisk kartlegging, i felles word-vedlegg 

3. Tilrettelegging for gående og syklende, i felles word-vedlegg 

4. Tabell 5.5, eget xls-dokument 

5. Kostnadsvurderinger fra Region vest 



Vedlegg: 

Vedlegg 1: Tiltak mot utforkjøringsulykker  
Statens vegvesen Region sør har i et prosjekt foreslått tiltak for å redusere 
utforkjøringsutlykkene. Konsekvensen og alvorlighets-graden (og dermed også 
ulykkeskostnaden) vil være størst på strekninger med fartsgrense 70 km/t og høyere. 
Tiltaksstrekninger og kostnader er inkludert i tiltakslister og prioritert høyt.  
 
Det er tatt utgangpunkt i registrerte ulykkeskostnader pr. km og år ved utforkjøringsulykker, 
samt vurdering av sideterrengets beskaffenhet. Dette siste er gjort ved bruk av Vidkon-bilder. 
Håndbok 231 ”Rekkverk” setter krav til sikkerhetssoner på utsiden av vegen og angir minste 
avstand til farlige hindre avhengig av fartsgrensen. Sideavstander er vanskelige å avgjøre ved 
hjelp av ViaPhoto. Heller ikke stolpedimensjoner og bruk av avskjæringsledd framgår av 
ViaPhoto-bildene. Det er derfor lagt størst vekt på registrerte ulykkeskostnader ved rangering 
av strekningene.  
 

Tabellen2 viser delstrekninger angitt med ulykkeskostnader pr. km og år på strekninger med 
fartsgrense 70 km/t og høyere, basert på registrerte utforkjøringsulykker.  
 

                                                 
1 lagt til etter samtale med Pål Arnfinn Haugen, vegseksjonen Aust-Ader fylkesavdeling. 
2 Basert på rapport utarbeidet i forbindelse med HP 2010-13 langs stamvegnettet i Region sør. Trafikksikkerhetsgruppa har utarbeidet tiltak 
og kostnader. Se O:\gammel_organisasjon\2\Str\20010 Strategi\Fellesdata\01-Overordnet planlegging\NTP\2010 -19\HP stamveger TS mm 

Fra/Til Lengde 
70/80 
km/t 

 ÅDT   Reg. 
utforkj. 
Ulykker 

Skade 
kostn 
pr. 
km og 
år 

Kost
nad 

Tiltaks-
lengde 

Pri Merknad 

Krs - 
Evje 

43,9    5 
100  

34 0,71 3,5 5,9 1 Mosby-Homstean (4/1.450-4/7.300) Trær og 
fjellutspring innenfor sikkerhetssonen. 

     12,5 20,9  Vest-Agder grense-Evje (1/0.000-3/4.670) Trær 
og fjellutspring innenfor sikkerhetssonen 

Evje -
Haukeli-
grend 

140,8    1 
200  

46 0,14 3,4 5,7 2 Evje-Byglandsfjord (3/4.670-3/10.400) Trær og 
fjellutspring i sikkerhetssonen (prioritet 1?) 

     2,0 3,4  Byglangsfjord-Grendi (4/1.100-4/4.450) Trær og 
fjellutspring i sikkerhetssonen 

     9,9 16,5  Grendi-Bygland (4/6.050-4/22.600) Trær og 
fjellutspring i sikkerhetssonen 

     2,1 3,5  Nørstevoll-Frøysnes (5/9.050-5/12.500) Trær, 
fjellutspring og rekkverksender i sikkerhetssonen 

     1,4 2,3  Håmåren-Mone (6/20.350-6/22.600) 
Rekkverksender og trær innenfor sikkerhetssonen 

     11,2 18,7  Nomeland-Flateland (7/0.600-8/0.500) 
     7,5 12,5  Flateland-Grasbrokke (8/1.650-8/14.050) 
     7,0 18,5  Byklestøylane – Hartevatn (9/5500-9/240001 
     9,4 15,6  Aust-Agder gr.-Haukeli (1/0.000-1/15.600) 
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Vedlegg 2: Økologisk kartlegging 
Gjennom økologisk kartlegging har det framkommet 26 store eller meget store konflikter, se 
tabell under og kartvedlegg: 

 

Stamveg-
rute 

Vegnr. 
Antall 

konflikter 
Kultur-

landskap

Natur-
vern-
omr. 

Prioritert 
naturtype

Økologisk 
korridor 

Viktig arts-
forekomst 

"Under arbeid"

4C Rv9 26 0 2 10 14 0 15 

 

15 av disse vurderes å kreve videre vurderinger/undersøkelser (”under arbeid”, jf. tabell under 
og kartvedlegg). Rv9 går flere steder på mektige fyllinger i Otra, og negativ påvirkning av 
viktige naturtyper og stedegnet biologisk mangfold er påvist. Aktuelle tiltak er økt 
dimensjonering på vanngjennomløp og gjenoppbygging av en mer funksjonell strandlinje. 
Nord på rv9 er det tradisjonelle krysningspunkter for villrein som påvirkes negativt av 
vegtrafikk. Dette er konflikter som krever tunge investeringstiltak, og grunnet manglende 
dokumentasjon rundt kost/nytte av aktuelle tiltak bør slike ikke iverksettes på det nåværende 
tidspunkt.  

Objekttype Fylke/vnr. Lokalitetsnavn Vurdering 

Naturtypeflate 9 / r 9 Flåren 

Vegen har ekstrem nærføring, da den i lange strekk er 
bygd på en fyllling ut i vannet. FYM var i prosess m.h.p. 
strandlinje, men det må vurderes om resultatet er blitt 
"godt nok".  Påvirkning i form av vegforur er neppe 
betydelig 

Naturtypeflate 9 / r 9 Harstadbassenget 

Den delen av vegen som ligger på fylling "snører av" en 
bukt som er under gjengroing. Bedre kontakt med 
hovedløpet i Otra vil skape mer naturlige forhold. Forur 
vurd ikke som en ves påv, da stoffet fortynnes i de store 
vannmengdene (og veg med lav ÅDT) 

Naturtypeflate 9 / r 9 Hornekilen 

Rv9 er bygd på en mektig fylling med bare en liten 
åpning for fri vanngjennomstrømming. Dette påvirker 
over tid de økologiske forholdene, bl.a.  har det vært 
økende gjengroing. Det er imidlertid ikke kjent detaljer 
om biomangfoldets respons 

Naturtypeflate 9 / r 9 
Voilan (Kjetsånas 
delta) 

Vern frafalt pga sedimetering som følge av liten 
venngjennomstrømming i dagens bru. Behov for en 
ekstra åpning/rør for å oppnå større 
vanngjennomstrømming. Kan gjøres i forbindelse med 
etablering av G/S-veg. Distriktet regner på kostnader. 
TILTAK: Ved økt vanngjennomstrømning og mindre 
sedimentering 

Naturtypeflate 9 / r 9 Evjekilen-Indrekilen 

Det kan være negativ påvirkning gjennom avrenning og 
vegfyllingen som nærmest avsnører forekomsten. 
Hvorvidt dette påvirker det registrerte biologiske 
mangfoldet sterkt negativt er derimot svært usikkert. 
Uten mer dokum er det umulig å skissere tiltak 

Økologisk 
korridor/trekkrute 

9 / r 9 Telemark 

En av flere villreintrekk over rv9 hvor det er en viss flyt 
av dyr. Veg og annen infrastruktur er problematisk i fht å 
sikre flyten av dyr over vegen, men aktuelle tiltak må 
utredes mer grundig. Forh.vis vil GPS-prosjektet gi 
verdifulle data i så måte 

Økologisk 
korridor/trekkrute 

9 / r 9 Telemark 
En av flere villreintrekk over rv9. Trekk lengre sør ligger 
mer sentralt i forhold til leveområdene øst og vest for 
riksvegen. Disse er etter alt å dømme viktigere, og bør 
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prioriteres i forhold til eventuelle tiltak 

Økologisk 
korridor/trekkrute 

9 / r 9 Telemark 

En av flere villreintr over rv9. Noe mindre brukt enn 3 
"nabotrekk" i sør? Veg og annen infrastr er problem i fht 
å sikre flyten av dyr over vegen, men aktuelle tiltak må 
utredes mer grundig. Forh vil GPS-prosj gi verdifulle 
data i så må 

Økologisk 
korridor/trekkrute 

9 / r 9 Telemark 

En av flere villreintrekk over rv9 hvor det er en viss flyt 
av dyr. Veg og annen infrastruktur er problematisk i fht å 
sikre flyten av dyr over vegen, men aktuelle tiltak må 
utredes mer grundig. Forhåpentligvis vil GPS-prosj gi 
verdifulle data i så måte. 

Økologisk 
korridor/trekkrute 

9 / r 9 Telemark 

En av flere villreintrekk over rv9 hvor det er en viss flyt 
av dyr. Veg og annen infrastruktur er problematisk i fht å 
sikre flyten av dyr over vegen, men aktuelle tiltak må 
utredes mer grundig. Forhåpentligvis vil GPS-prosj gi 
verdifulle data i så måte. 

Økologisk 
korridor/trekkrute 

9 / r 9 Aust-Agder 

Trekket er aktuelt, men lite brukt. Vinteren er aktuelt 
krysn.tidspkt, men ingenting tyder på at enkle tiltak som 
nedtak av brøytekanter kan øke bruken (lokale kilder). 
Veg+annen infrastruktur (hytter) er et problem. Kostbare 
tiltak prioriteres ikke her 

Økologisk 
korridor/trekkrute 

9 / r 9 Aust-Agder 

Høyst aktuell trekkvei, men lite brukt. Vinteren er aktuelt 
krysn.tidspunkt, men ingenting tyder på at høye 
br.kanter er et problem (lokale kilder). Vegtrafikken i seg 
selv er trolig hovedprobl, og miljøtunnel er eneste tiltak 
som kan avhjelpe permanent 

Økologisk 
korridor/trekkrute 

9 / r 9 Aust-Agder 

Trekket er aktuelt, men lite brukt. Vinteren er aktuelt 
krysn.tidspkt, men ingenting tyder på at enkle tiltak som 
nedtak av brøytekanter kan øke bruken (lokale kilder). 
Veg+annen infrastruktur (hytter) er et problem. Kostbare 
tiltak prioriteres ikke her 

Økologisk 
korridor/trekkrute 

9 / r 9 Aust-Agder 

Trekket er aktuelt, men lite brukt. Vinteren er aktuelt 
krysn.tidspkt, men ingenting tyder på at enkle tiltak som 
nedtak av brøytekanter kan øke bruken (lokale kilder). 
Veg+annen infrastruktur (hytter) er et problem. Kostbare 
tiltak prioriteres ikke her 

Økologisk 
korridor/trekkrute 

9 / r 9 Høyekleivene 

For lite kunnskap om dette mulige konfliktpunktet. Det er 
til dels tett vegetasjon inn til vegen, og det er muligens 
ønskelig med siktrydding for å øke oversiktligheten. 
Vegen er en moderat barriere, og ingen 
defragmenteringstiltak anbefales foreløpig 
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Vedlegg 3: Tilrettelegging for gående og syklende 
”Antall km tilrettelagt for gående og syklende”: Denne kategorien omhandler tre ulike g/s-
løsninger: 

1. Sykling på avlastet veg. I de tilfeller hvor det bygges ny veg eller etableres tunnel, vil den 
gamle vegen være egnet som g/s-løsning så lenge ÅDT er lavere enn 1000 eller hastigheten er 
svært lav. 

2. Separat gang- og sykkelveg skal etableres på strekninger med potensial for mer enn 50 
gående/syklende i døgnet og hvor det er mer enn 1000 ÅDT. Statens vegvesen har ikke 
gjennomført nøyaktige målinger eller framskrivinger av g/s-tellinger, så vurderingen er basert 
på skjønn.  

3. Skoleveg. I hht skolevegkravet skal det etableres g/s-løsninger ved riksvegen i en radius på 4 
km fra skolen, så lenge det ikke finnes alternative, trygge veger hvor barna kan ferdes. I 
kartleggingen av skolevegkravet langs rv. 9 er det ikke vurdert hvor mange barn som bor langs 
stekningen eller hvorvidt det finnes alternative veger.  

Sykling langs eksisterende veg: I følge Håndbok 017 bør langsgående gang- og sykkelveg etableres 
når ÅDT er over 1000 og det er mer enn 50 gående/syklende i døgnet. Hvis ÅDT og gående/syklende 
er lavere enn dette, er det akseptabelt å sykle/gå langs vegen. Dette inngår imidlertid ikke i 
definisjonen ”tilrettelagt for gående og syklende”.  

Som en rimelig løsning og i tilfeller hvor det er vanskelig å legge til rette for g/s-veg, kan en utvide 
vegskulderen til 1,5 m på begge sider. Denne løsningen er ikke anbefalt til skoleveg.  
 
Endring i mengde gang- sykkelveg. (har ikke tatt med status.) 
 
strekning Gå/sykle på 

avlastet veg 
Separat gang-
sykkelveg 
(utenom 
skolevegkrav) 

skolevegkrav 

Mosby – Aust-
Agder gr 

  11 km Pri 1 

Vest-Agder gr- 
Evje 

 1,5 km (Evje sør) 0,5 (Hornnes) 

Evje – Skomedal  6,6 km (Evje + 
Bygland) 

0,8 (Rysstad) 

Skomedal – 
Hovden 

   

Hovden - Haukeli    
SUM SØR 0 i sør 8,1 12,3 
Jøsendal - 
Låtefoss 

3,4   

Låtefoss - Hilda 5,5   
Hilda - Vasstun  7  
Opo – Tyssedal 2,4   
Stana -Skjelvik  3  
Fresvik - Hovland  4,7 0,9 
Hovland - 
Lofthus 

 8,2 0,7 

Lofthus - 
Kinsarvik 

   

Kinsarvik -    
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Berget 
Berget - Bjotveit  5,7  
Voss grense - 
Mønshaug 

   

Vinje - 
Ulvundsøyne 

   

Ulvundsøyne - 
Myrkdalen 

   

Myrkdalen - 
Kvassdalen 

   

Kvassdalen - 
Tistel 

27   

Tistel - Vik  1,54 2,2 
Vikøyri - 
Vangsnes 

1,5 8,7  

Hella - Leikanger    
Hermansverk - 
Fatla 

  0,6 

Slinde - 
Bondeviki 

 6,2 4,7 

SUM Rute 4c 39,8 km 45 km 9,1 km 
 



VIRKNINGER  RUTE 

Gul markering betyr at ruteansvarlige ikke fyller ut verdier for dette.

Lengde 
Kostnad a' 
mill kr

Tilstand 
2014 I II III

Tilstand 
2014 I II III

Tilstand 
2014 I II III

Tilstand 
2014 I II III

Tilstand 
2014 I II

Totalt Region sør 234000
Totalt Region vest
Totalt rute 4c

Rv. 9 Gartnerløkka - Mosby (V-A). KVU KRS 11500
Rv. 9 Mosby - Aust-Agder grense 33500 -464 195,7 277,1 55,2

Hele strekningen: TS-tiltak + g/s-veg. Pri 1 5
Mosby - Homsteane, S4 inkl midtdeler. Pri 2. 5800 175
Homsteane - Aust-Agder grense, D2, 8,5 m. Pri 3 27700 700

Rv. 9 Vest-Agder grense - Evje 16300 -289,3 65,2 18,2 5,7 18,2
Hele strekningen: små TS-tiltak + g/s-veg. Pri 1 30
Hele strekningen utbedring til D2. Pri 2 16300 325

Rv. 9 Evje - Skomedal 41100 -688,8 150,5 46,7 9,7
Utbedring av veg gj. tettsted. TS-strekning + g/s-veg. Pri 1 100
Hele strekningen utbedring til D2. Pri 3 41100 825

Rv. 9 Skomedal - Hovden 102600 -839,9 47,8 129,1 22
Utbedring av veg gj. tettsted. TS-strekning + g/s-veg. Pri 1 41000 885
Utbedring av gjenstående strekn. Helhetlig standard. Pri 3 50300 1000

Rv. 9 Hovden - Telemark grense 13500 -250,9 18,7 28,9 4,5
Mindre tettsteds- og TS-tiltak, Hovden. Pri 1 7
Utbedring av hele strekningen til D2. Pri 3 13500 270

Rv. 9 Aust-Agder grense - Haukeli 15600 -425,5 21,4 53,6 13,6 53,6
Tilrettelegging for næringstransport, mindre TS-tiltak. Pri 1 5
Utbedringsstandard D2. Vanskelig terreng. Pri 2 15600 475

Total Region sør 211300 4802 0 0 -714,8 -2243,6 0 0 86,6 412,7 0 0 71,8 481,8 0 0 19,3 91,4 0 0 71,8
Jøsendal - Odda S (Jøsendal - Låtefoss) 68 29 248 91 248
Låtefoss - Hilda 5500 550 -624 32 38 10 38
Hilda - Vasstun 7000 56 -26 15 19 5
Odda - Bu (Opo - Tyssedal, tunnel) 2000 200 -127 17 67 14 67
Stana - Skjelvik 3000 90 -72 5 18 4 18
Fresvik - Hovland 5500 138 -113 5 30 8 30
Hovland - Lofthus 8900 312 -271 13 51 12 51
Lofthus - Kinsarvik 8500 298 -256 10 55 13 55
Kinsarvik - Berget 4300 108 -105 6 54 18 54
Berget - Bjotveit 5700 154 -84 4 26 8 26
Bu - Voss (Voss grense - Mønshaug) 7200 144 -109 22 20 6
Vinje - Vik (Vinje - Ulvundsøyne) 1200 36 -30 1 7 3
Ulvundsøyne - Myrkdalen 6400 160 -144 7 17 10
Myrkdalen - Kvassdalen 5900 118 -114 3 8 2
Kvassdalen - Tistel 300 120 -1554 38 230 74 230
Tistel - Vik 4000 80 -69 4 12 2
Vik - Sogndal (Vikøyri - Vangsnes) 10200 510 -508 11 50 12 50
Hella - Leikanger 12200 427 -441 21 6
Hermansverk - Fatla 1800 72 -65 3 9 2
Slinde - Bondeviki 10900 436 -425 20 38 9
Total Region vest 110500 4009 -2237 -1409 -1423 116 54 75 583 284 151 189 75 45 583 284
SUM 321800 8811 -2237 -2123,8 0,7 116 140,6 487,7 583 355,8 632,8 0 189 94,3 136,4 0 583 355,8
I tillegg kommer en rekke kostnader knyttet til kryssutbedringer og punktutbedringer i Region vest. 

Samfunnsøkonomisk netto nytteProsjektstrekning Reduksjon i ulykkeskostnader
Reduksjon i transport kostnader for 

samfunnet
Reduksjon i transportkostnader for 

næringslivet 
Reduksjon i transportkostn

distriktene



III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II
0 Kap 3 Kap 3

0,4 Avventes AvventesAvventes 5 Avventes Avventes Avventes 0 Avventes Avventes Avventes 0 Avventes Avventes Avventes 0,7 Avventes Avventes
0 15,2 28,5 3 0 0 33 0

0 0
0 0 -5,5 0 0,7 6,5

0 -27,7
4,8 12,3 0,1 0 0 4 0 0

0 0
0 0 -16,3

46,7 10,7 33 0,8 0 0 36,3 0 0
0 0

0 -36,3 0
129,1 3,9 36,3 4 39,6 0 97,6 0 0

-39,6 0 -41
0 -50,3

28,9 1,5 12,7 0,7 0 0 13,5 0 0
0
0 -13,5

1,7 13,7 2 15,6 0 15,6 0 0
0

-15,6 0 -15,6

204,7 0 0 6,5 31,3 136,5 0 2,1 8,5 55,2 -39,6 -15,6 0 205 -41 -73,7 -91,5
1,5 1,9 6 3,4 -3,4 0 0 0

4 0,5 5,5 -5,5 0 0 0
19 1 0,2 7 -7 0 0 0

0,6 0,8 42 2,4 -2 0 0 0
0,3 0,6 3 0 0 0 0
0,4 1 5,6 0 0 0 0
0,8 1,5 8,9 0 0 0 0
0,8 1,6 8,5 0 0 0 0
0,5 1,9 4,3 0 0 0 0
0,3 1,9 5,7 0 0 0 0

20 1,4 0,3 2 6,2 -6,2 0 0 0
7 0,1 0,2 19 18 1,2 -1,2 0 0 0

17 0,6 0,4 6,4 -6,4 0 0 0
8 0,3 0,6 5,9 -5,9 0 0 0

3,3 11,3 27,3 -27,3 0 0 0
12 0,3 4 -4 0 0 0

0,8 2,1 11 31 10,2 -10,2 0 0 0
21 0,6 0,6 12,2 -12,2 0 0 0

9 0,2 0,3 1,8 -1,8 0 0 0
38 1,5 0,9 10,9 -10,9 0 0 0

151 9,4 3,9 6 238 14,5 10,6 3,5 127,4 25 53 51 140,4 -38,2 -10,2 -55,6
355,7 0 9,4 10,4 37,3 374,5 14,5 12,7 12 182,6 -64,6 -68,6 -51 345,4 -79,2 -83,9 -147,1 0 0 0,7 6,5

118 Tilsta 49,4 0

nader for Reduksjon i antall drepte og hardt 
skadde Reisetid på ruta Antall km uten gul midtlinje

Antall km med vegbredde mindre 
enn 8,5 m

Antall km firefelts veg med fysisk 
adskilte kjørebaner

Antall km midtrekkverk på to- og 
trefeltsveger Antall km forsterket midtopp



III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II
Kap 3 0 0

Avventes 10,1 Avventes Avventes Avventes 0 Avventes Avventes Avventes 0 Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes
0 0,00109

11

0 0 0
2

6,6 0 0 0,00011

0 0 0,00029
0,8

0 0 0,000085

0 2 -2 0,000022

36,5 20,4 0,02949 0 0,00149 0 117 482,6
0 3,4 0 1 -1 -0,0006
0 5,5 0 4 -4 0
0 7 0 3 -3 0
0 2,4 0 0 0 -0,0001
0 3 0 1 -1 0
0 5,6 0 1 -1 0
0 8,9 0 1 -1 0,0001
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 -1 0
0 5,7 0 0 0 0

7,2 0 0 0 0 0
0 0 0 1 -1 0
0 0 0 0 0 0,0001
0 0 0 1 -1 0
0 27 0 0 0 -0,0006

0,13 3,9 0 0 0 0,0001
0 10,2 0 1 -1 0,0002
0 0 0 0 0 0,0001 0
0 0,6 0 0 0 0
0 10,9 0 1 -1 0,0002

42,7 38,3 33,4 22,4 16 -5 -5 -6 0,02088 -0,0013 0,0003 0,0005 64
79,2 58,7 33,4 22,4 18 -7 -5 -6 0,050366 0,0013 0,0003 0,00199 0 181 1248,6

Steinar Møll - Ikke gjør noe på Regions sørs område 

pmerking
Antall km tilrettelagt for gående og 

syklende Antall km kollektivfelt Antall rasstrekninger og raspunkter CO2-utslipp (mill. tonn)
Antall personer utsatt for PM10 over 

grenseverdien 
Antall personer med 38 dB 

innendørs støynivå Støyplageindeks (SP



III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Tilstand 

2014 I II III
Kap 3.2 Kap 3.2

Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes Avventes

26 4 0 34

0 1 0 12
26 5 0 46

Det er mangelfulle registreringer i Region vest. 

PI)
Antall konflikter mellom riksveg og 

biologisk mangfold 
Antall konflikter mellom riksveg og 

vann
Antall kollektivknute-punkter langs 
riksveg med universell utforming

Antall holdeplasser langs riksveg 
med universell utforming 



0

0

Tiltaksstrekning Tiltak Fra Til Lengde Enh.pris
HP/m HP/m (meter) Kr utbedring fullgod

0
0

Jøsendal-Odda S tunnel Jøsendal-Låtefoss 3/0 3/3400 1700 100000 170 000 000
Kryss og veg Jøsendal 40 000 000
tunnel Låtefoss-Hilda 3/3400 3/8900 5500 100000 550 000 000
Kryss og veg Låtefoss 50 000 000
Kryss og veg Hilda 20 000 000
Hilda-Vasstun, bredde til 7,5 m 3/8900 3/15900 7000 8000 56 000 000

delsum 886 000 000

Odda S-Bu Opo-Tyssedal, 2 km tunnel 4/2500 5/1900 2000 100000 200 000 000
Stana-Skjelvik 6/2000 6/5000 3000 30000 90 000 000
Fresvik-Hovland 6/8900 7/500 5500 25000 137 500 000
Hovland-Lofthus 7/1500 8/500 8900 35000 311 500 000
Lofthus-Kinsarvik 8/2000 8/10500 8500 35000 297 500 000
Kinsarvik-Berget 9/400 9/4700 4300 25000 107 500 000
Berget-Bjotveit 9/6000 10/2200 5700 27000 153 900 000
Bjotveit-Bu, ferdig 7,5 m 0
rehab. Tunnelar 7000 30000 210 000 000

delsum 1 507 900 000
0
0

Bu-Voss Vallaviktunnelen, rehab 7500 30000 225 000 000
Skredsikring Granvinsv. 1900 300 000 000
Øvre Granvin, bredde m.m. 5000 20000 100 000 000
Voss gr.-Mønshaug, bredde, kryss 14/0 14/7200 7200 20000 144 000 000

delsum 769 000 000

Vinje-Vik S Vinje-Ulvundsøne, bredde til 7,5 m 16/0 16/1200 1200 30000 36 000 000
Ulvundsøyne-Myrkdalen 16/2900 16/9300 6400 25000 160 000 000
Myrkdalen-Kvassdalen 16/9300 17/4900 5900 20000 118 000 000
Kvassdalen-Tistel, tunnel 17/4900 1/21300 15000 100000 1 500 000 000
Kvassdalen-Tistel, veg i dagen 17/4900 1/21300 3000 40000 120 000 000
Tistel-Vik S, bredde til 7,5 m 1/21300 1/25300 4000 20000 80 000 000

delsum 2 014 000 000

Vik S-Sogndal Vik S-Vikøyri, MPG m.m. 30 000 000
Vikøyri-Vangsnes, inkl 1,5 km tunnel 02/1200 03/9900 10200 50000 510 000 000
Hella-Leikanger, bredde til 7,5 m 09/0 9/12200 12200 35000 427 000 000
Leikanger -Hermansverk, MPG m.m. 30 000 000
Hermansverk-Fatla, bredde 10 m 07/7500 07/9300 1800 40000 72 000 000
Slinde-Bondeviki, bredde 10 m 6/3600 7/4900 10900 40000 436 000 000

delsum 1 505 000 000
0

Heile ruta Skredsikring (utover Ø.Granvin og Tyssedal), sjå eigen spesifikasjon 510 000 000
Programområde 350 000 000

Totalt RV 7 541 900 000

 Grovt kostnadsanslag Rv 13/55 ,  Region vest,  30-års perspektiv

Kostnad (2010-kr.)
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