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FORORD 
Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide 
forslag til Nasjonal transportplan for 2018–2027 (NTP 2018-2027). Etatene og Avinor vil 
etter planen presentere sine anbefalinger i et felles planforslag i februar 2016. Planforslaget 
vil være et grunnlagsdokument for regjeringens arbeid med stortingsmelding om NTP, som 
skal etter planen behandles av Stortinget i vårsesjonen 2017.  

Arbeidet med planforslaget er lagt opp i to faser: en analyse- og strategifase og en planfase. 
Analyse- og strategifasen er preget av oppdatering av status og arbeid med å utvikle 
overordnede strategier for utviklingen av det nasjonale transportsystemet med vekt på 
utviklingen i planperioden 2018-2027. Konkrete forslag til prioriteringer kommer i 
planfasen som legges fram februar 2016. 

Parallelt med denne fasen har Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 
utarbeidet etatsvise perspektivanalyser som har sett på utfordringer fram mot 2050.   

Transportetatene og Avinor ønsker diskusjon om den langsiktige utviklingen av det 
nasjonale transportnettet. Innspill til stamnettutredningen for riksvegnettet 
(riksvegutredningen) kan sendes på e-post til Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no. 
Hovedrapporter og delrapporter ( ruterapportene) er lagt ut på NTPs nettsider, 
www.ntp.dep.no. 

Rute 4c er en av 18 riksvegruter og inngår som delrapport til hovedrapporten om 
riksvegutredningen. 
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1 SAMMENDRAG 

Rut 4c er en viktig sør-nord-forbindelse fra Kristiansand og utlandet,  til Vestlandet. Den går 
gjennom indre deler av Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane, til Sogndal. Rute 4c omfatter 
rv. 9 fra Kristiansand til Haukeli, rv. 13 fra Jøsendal til Voss samt Vinje til Vangsnes og rv. 55 
fra Hella til Sogndal. Ruta er på til sammen 440 km.  
 
Langs ruta finner vi en betydelig satsing på turisme og reiseliv. Deler av ruta inngår i 
prosjektet Nasjonale turistveger. Vegstrekningene går gjennom vakre landskap, rike på 
kulturhistorie. Rasteplassene ligger pent til, men de er nedslitte og mangler universell 
utforming. Det er også en utfordring med gjengroing av landskap langs ruta. Det aller meste 
av ruta holder ikke kravene til vegnormalstandard. Hele 172 km mangler gul midtlinje. Det 
er stor rasfare flere steder langs ruta, og fjellovergangene har hyppige stengninger 
vinterstid. Ruta er utsatt for utkjøringingsulykker, og ved flere byer/tettsteder mangler det 
tilrettelegging for myke trafikanter.  
 
I 2015 skal det legges fram en utredning om øst-vest-transporter i Sør-Norge. En av de 
aktuelle løsningene er en ny forbindelse fra Bergen, via Odda og Haukeli til Drammen. Et 
slikt valg vil påvirke trafikkmengden på rute 4c, både på rv. 9 og rv. 13, og det vil være 
avgjørende for vegløsninger og vegstandard for rv. 13 i Oddadalen.  
 
Hovedmålet for utvikling av rute 4 c er at den skal være en pålitelig og trafikksikker 
transportkorridor mellom Sørlandet og Vestlandet. Ruta skal fremstå spesielt attraktiv for 
reiseliv og turisme. Følgende delmål er satt: 

 Rute 4c skal ha gul midtlinje fra Kristiansand til Sogndal 
 Rute 4c skal ha gjennomgående tilgivende sideterreng 
 Rute 4c skal være tilrettelagt for myke trafikanter ved å ha en god vegskulder samt 

gang- og sykkelanlegg i byer og tettsteder 
 Rute 4c skal ha oppgraderte og universelt utformede rasteplasser 
 Rute 4c skal ha ryddet sikt som gir reisen gode opplevelser 
 Ved bygging av ny veg skal det legges stor vekt på landskapstilpasning 

 
Kostnad for å utvikle rute 4c slik at den oppfyller målene, er beregnet til om lag 21 mrd kr. 
 
Denne utredningen er et samarbeid mellom Region vest ved Kjell Kvåle og Region sør ved 
Signe Gunn Myre, der Region sør har vært ruteansvarlig. 
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2 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.  
 
Meld. St. 26 (2012-13)  Nasjonal transportplan 2014-23 er basert på hovedmålene om 
fremkommelighet og regional utvikling, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. Det 
er lagt vekt på effektiv ressursutnyttelse og sammenhengende utbygging av lengre 
strekninger, og det legges opp til økning i nivået på investeringer til drift- og vedlikehold. 
Det legges også opp til å utnytte en stor del av bompengepotensialet som finnes.  
 
De rutevise utredningene inneholder en presentasjon av status på rutene per 1.1.2018, og 
gir et inntrykk av problemnivået innenfor ulike temaer. Videre viser utredningene 
investeringsbehov og redegjør for utfordringer, mål, strategier og tiltak for de ulike 
riksvegrutene. Utredningene gir et bilde av hvilke ambisjoner Statens vegvesen har for 
utviklingen av riksvegnettet fram til 2050. Utredningene er ikke fysiske planer som viser 
detaljerte løsninger på hver enkelt streking, og heller ikke økonomiske planer.  
 
Utredningene viser hva det koster å bygge ut to- og trefeltsveger med midtdeler når 
årsdøgntrafikken (ÅDT) er mellom 6 og 12000, firefeltsveg med midtdeler når ÅDT er over 
12000 og utbedring av veger med ÅDT under 6000. Utredningen viser en naturlig 
utviklingsstrategi mot den langsiktige visjonen for riksvegnettet. I strategien inngår både 
store prosjekter og  mindre utbygginger. Strategien viser både langsiktige løsninger og 
midlertidige/avbøtende tiltak i påvente av store prosjekter. Strategien legger opp til 
brukerfinansiering der trafikkmengdene gir rom for det. 
 
Utredningene skal være grunnlag for strategiske diskusjoner og beslutninger, og være 
Statens vegvesens faglige grunnlag for et godt samspill med politikere, brukere og andre 
interessenter om riksvegnettes utvikling. 
Utredningene vil være grunnlag for det videre arbeidet med NTP. De konkrete prioriteringene 
for perioden 2018-27 og årene etter vil skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 
og etterfølgende handlingsprogram. 
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3 BESKRIVELSE AV RUTAS NÅVÆRENDE OG FRAMTIDIGE 
FUNKSJON 

I dette kaptilet gir vi en oversikt over rutas plass i det nasjonale transportsystemet. 
 
Rute 4c omfatter rv. 9 fra Gartnerløkka i Kristiansand sentrum til kryss med E134 ved 
Haukeli, rv. 13 fra kryss med E134 i Jøsendal via Voss og Vinje til fergeleiet på Hella på 
nordsiden av Sognefjorden, og rv. 55 fra Hella til Sogndal. Ruta omfatter ett fergesamband; 
rv.13/rv.55 Vangsnes – Hella – Dragsvik. Den totale lengden til rute 4c er om lag 440 km, 
inkludert armer og ramper, men ekskludert fergesambandet. 

3.1 Rutas omfang og utstrekning 

Vegrute 4c består av: 
 Rv. 9 Kristiansand – Haukeli (240 km)  
 Rv. 13 Jøsendal – Voss (106 km) 
 Rv. 13 Vinje – Vangsnes (58 km) 
 Rv. 55 Hella – Sogndal (36 km) 

 
Ruta starter i kryss mellom riksvegene rv. 9, E18 og E39 i Gartnerløkka i Kristiansand 
sentrum. Den følger rv. 9 gjennom Setesdalen til kryss med riksveg E134 ved Haukeli. Derfra 
er den 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. Herfra er ruta en del av rute 
5c/E16 i 19,6 km, fram til nytt kryss mellom E16 og rv.13,ved Vinje. Fra Vinje går rute 4c 
videre på rv. 13, over Vikafjellet, gjennom Vik og ut til fergeleiet på Vangsnes. 
Fergestrekningen Vangsnes – Hella er en del av et trekantsamband der forbindelsen til 
Dragsvik (Balestrand) også inngår. Fergesambandet er definert under rv. 13 og rute 4c. Fra 
Hella er rv. 55 del av rute 4c gjennom Leikanger til Sogndal. 
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Figur 1 Rutas omfang og utstrekning 
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Rute 4c og rv. 9 starter ved Gartnerløkka i Kristiansand hvor E18 og E39 møtes og 
fergetrafikken fra Danmark kommer inn. Foto: Signe Gunn Myre 
 

 
Rv. 9 går nordover gjennom Setesdal til Haukeli. Her fra en rasteplass ved Syrtveit. Foto: 
Signe Gunn Myre 
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Ruta tar oss videre på rv. 13 fra Jøsendal til Voss og videre fra Vinje til Vangsnes. Her fra 
Myrkdalen. Foto: Statens vegvesen 
 

 
Ruta går så langs Sognefjorden på rv. 55 fra Hella til Sogndal. Foto Statens vegvesen 
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Tabell 1 Veger og veglengder på rute 4c 
Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde i 

km 

Rute 4c Kristiansand 
- Sogndal 

Vest-Agder Rv. 
9 

 

Kristiansand – Aust-Agder grense, 
Kvernhuslona 

   45

 

Aust-Agder Rv. 
9 

Vest-Agder grense, Kvernhuslona – 
Telemark grense, Buskard 

180

Telemark Rv. 
9 

Aust-Agder grense, Buskard – 
Haukeli x E134 

15  

Hordaland Rv. 
13 

Jøsendal x 134 – Sogn og Fjordane 
grense, Vikafjellet 

128

Sogn og 
Fjordane 

Sogn og 
Fjordane 

Rv. 
13 

Hordaland grense, 
Vikafjellet - Vangsnes 

36 
km 

Rv. 
55 

Hella - Sogndal 36 
km 

 Totalt Sogn og Fjordane 72

Totalt Rute 4c Kristiansand – 
Sogndal 

  440 

 

Tabell 2 Fergesamband på rute 4c 

Fergesamband Fylke Veg Overfartstid 
(min) 

Lengde
(km) 

Fra Til 

Vangsnes Hella Sogn og Fjordane Rv. 13 Vangsnes – Rv. 55 Hella 20 4 
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3.2 Rutas funksjon 

3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 

Ruta er en viktig sør-nord-forbindelse fra Kristiansand, gjennom indre deler av Agder, 
Hordaland og Sogn og Fjordane. Rv. 9 er spesielt viktig for tilknytningen til Kristiansand. 
Riksvegen knytter nedre Setesdal, fra Evje og sørover, til bo- og arbeidsmarkedområdet i 
Kristiansandsregionen. Den er også hovedpulsåren i Setesdal, og knytter hele dalen til 
Kristiansand og utlandet. 

Ruta binder videre sammen viktige regionsentre som Odda, Voss, Vik og Sogndal. Den 
forbinder disse stedene til Kristiansand og utlandet. Hardangerbrua gir god forbindelse 
mellom Bergen, Hardanger og videre til Øvre Hallingdal. Rute 4c gir den korteste reisetiden 
mellom Kristiansand og Bergen, og er et fergefritt alternativ til E39. Rute 4c krysser viktige 
øst-vestforbindelser som E134 (Haugesund – Oslo/Grenland) over Haukeli, rv. 7 (Bergen – 
Oslo) over Hardangervidda og E16 (Bergen – Oslo) via Lærdal og Filefjell. I tillegg er rv. 55 en 
del av øst-vestforbindelsen mellom E39 og rv. 15 (Gudbrandsdalen) via Sognefjellet. 

Befolkning 
Tabell A nedenfor viser folketallet i kommunene langs rute 4c. Vi ser en trend der de største 
byene og tettstedene vokser mest, mens små steder sliter med å holde folketallet oppe. En 
framskriving av folketallet fra SSB viser at Kristiansand vil fortsette å vokse. Det har 
betydning for hvordan vi løser økt behov for transport i byen og koplingen til rv.9 og havn.  
Videre ser vi at større steder som Evje, Voss og Sogndal vokser, mens kommunen rundt 
stagnerer, eller har nedgang.  
 
Tabell A, Folketall i kommuner langs rute 4c per nå og framskrevet 

Kommune Folketall 
1.1.2009 

Folketall 
1.1.2014 

Folketall 
framskrevet til 

2040

Endring i % 
fra 2009 til 

2014 

Endring i 
% fra 

2014 til 
2040

Kristiansand 80109 85983 112625 6,8 23,7
Vennesla 12886 13986 20449 7,9 31,6
Evje og 
Hornnes 

3408 3549 4801 3,9 26.0

Bygland 1225 1200 1185 -2,0 -1,3
Valle 1292 1270 1375 -1,7 7,6
Bykle 965 948 1493 -1,8 36,5
Vinje 3662 3723 4289 1,6 13,1
Odda 7054 7006 7255 -0,7 3,4
Ullensvang 3351 3369 3816 0,5 11,7
Eidfjord 945 950 1288 0,5 26,2
Ulvik 1095 1094 1083 0,0 -1,0
Granvin 950 911 882 -4,1 -3,2
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Voss 13868 14168 16095 2,1 12,0
Vik 2780 2668 2451 -3,3 -8,8
Leikanger 2156 2268 2452 4,9 7,5
Sogndal 6968 7623 10502 8,6 27,4

Tabell 3 Viktige regioner i nære influensområde til rute 4c  

A. Storbyregioner 

 Kristiansand 

B. Regioner med mellomstore byer 

 Kristiansandsregionen (inklusive Vennesla)

 

C. Småbyregioner (0ver 3.500 innbyggere) 

 Evje og Hornnes 

 Vinje 

 Odda 

 Voss 

 Sogndal 
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Figur 2 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype og antall innbyggere 
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3.2.2 Sentrale forhold for næringslivet 

Den sørligste delen av rv. 9 har mye tungbiltransport. Det henger sammen med nærheten til 
Kristiansand havn og E39/E18, samt tømmertransport og næringsdrift. Transport av tømmer 
en en viktig næring i Setesdal. I Kristiansand og Vennesla er det flere store industriområder, 
for eksempel ved Dalane, Langemyr, og Støleheia. Det er noe redusert framkommelighet i 
Kristiansand i rushtiden. Rv. 9 gjennom Kristiansand og Vennesla er smal, har lav hastighet, 
tett trafikk og mye bebyggelse langs vegen. Det gir tungtransporten utfordringer. Samtidig 
planlegger Kristiansand kommune ytterligere næringsutvikling langs rv. 9.1  
 
De tradisjonelle industristedene ved rv. 13; Odda og Tyssedal samt fruktbygdene Espe, 
Hovland, Lofthus, Kinsarvik og Leikanger er avhengig av at rute 4c blir en effektiv 
transportåre til Bergen, Oslo og Kristiansand. Det samme gjelder tettstedene Granvin, Voss, 
Vik og Sogndal.  
 
Satser stort på turisme og reiseliv 
Rute 4c har stor betydning for turisme og reiseliv. Mange turister som kommer med ferga fra 
Hirtshals til Kristiansand, tar denne ruta videre. Setesdal er et yndet turistmål i seg selv, og 
ruta er også et viktig vegsamband til turistmål i Hardanger og på Vestlandet.  
 
Vintersportsstedene langs ruta vokser, og er spesielt viktige for turistnæringen, særlig 
Hovden, Voss og Myrkdalen. Rv. 13 fra Tyssedal til Bu er en del av 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.  Stiftelsen Fjordvegen markedsfører rv. 
13 fra Sandnes i Rogaland til Førde i Sogn og Fjordane som en turist- og opplevelsesveg. 
Vegen kalles «Diktarvegen» siden fem norske forfattere vokste opp langs denne 
vegstrekningen. Deler av «Diktarvegen» inngår i rute 4c. 
 
Setesdal regionråd2 og Hardangerrådet IKS3 har utviklet et godt samarbeid for å øke 
turismen ytterligere til Setesdal og Hardanger. De arbeider for at turister som kommer fra 
Bergen eller Kristiansand skal få gode natur- og kulturopplevelser i Setesdal og Hardanger. I 
dette arbeidet er tilrettelegging for gode opplevelser langs riksvegrute 4c sentralt. Det er 
viktig å legge til rette for økt turisme og gode opplevelser langs vegen i den videre 
utviklingen av ruta. 
 

                                               
1 Kommunedelplan for Kristiansand kommune 2011 - 2022 
2 Setesdal Regionråd består av kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Se 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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På godværsdager vinterstid innbyr Vikafjellet til skitutfart. Foto Geir Brekke. 

 
Riksveg 9 har sin egen logo som minner turistene om kulturopplevelser gjennom Setesdal. 
Foto: Signe Gunn Myre 
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Økt sykling langs ruta 
Det går flere landeveisløp på sykkel på rv. 9, gjennom Setesdal, både fra Kristiansand til 
Hovden, og fra Hovden til Kristiansand. Vegen blir også mye brukt til trening på sykkel. 
Trenden er økende. Vi ser også en større satsing på dette segmentet innen turistnæringen.  
 
Strekningene Granvin-Voss og Leikanger-Sogndal er mye brukt både for sykkeltrening og 
sykling til jobb. Det betyr at vi trenger en veg med gode siktforhold i kurver, og bra med 
forbikjøringsmuligheter, evt. lommer der syklister kan slippe annen trafikk forbi.  
 
 

 
Vi finner syklister i mange fasonger langs rute 4c. Her fra Setesdalen. Foto:Signe Gunn Myre 
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3.2.3 Rutas plass i transportkorridoren  

 
Figur 3 viser hvordan rute 4c er plassert i transportssystemet. 
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Rute 4c er et alternativ til E39 for gjennomgående reiser fra Kristiansand til Bergensområdet. 
Den er meget aktuell for turistrafikk som kommer fra kontinentet til Kristiansand havn. Fra 
østsiden av Hardangerfjorden vil transport til Kristiansand gå denne ruta ut fra reisetid og 
kostnader. På E39 fra Bergen til Kristiansand er det fergestrekninger og flere bomstasjoner. 
Deler av rute 4c utgjør en viktig beredskap ved stengninger på E39. I 2015 skal det legges 
fram en utredning om øst-vest-transporter i Sør-Norge. En av de aktuelle løsningene er en 
ny forbindelse fra Bergen, via Odda og Haukeli, til Drammen og Grenland. Et slikt valg vil 
kunne påvirke trafikkmengde på rute 4c, både på rv. 9 og rv. 13, og det vil være avgjørende 
for både vegløsninger og vegstandard for rv. 13 i Oddadalen.  
 
Med utgangspunkt i dataprogrammet «Vis veg», blir reiselengde og –tid slik ved valg av ulike 
ruter mellom Kristiansand og Bergen: 
 
Tabell B Reisetider fra Kristiansand til Bergen 
Strekning Reiselengde Reisetid 
E39 Kristiansand – Stavanger – Bergen 
 

442 km 8 t 33 min

Kristiansand – Haukeli – Odda – Folgefonntunnelen – Bergen 
 

465 km 7 t 42 min

Kristiansand – Haukeli – Odda – Hardangerbrua – Voss – Bergen
  

523 km 8 t 12 min

 
 
Korridor 4 består av: 

 Rute 4a, E39 Stavanger (Harestad) – Bergen – Ålesund (x E136) med tilknytninger: 
o Rv. 555 Nygårdstangen x E39 – Sotra x fv. 561 
o Rv. 580 Hop x E39 – Bergen lufthavn, Flesland 

 Rute 4b, E39 Ålesund (x E136) – Trondheim (Klett) 
 Rute 4c, Rv. 9 Kristiansand – Haukeli og rv. 13/rv. 55 Jøsendal – Voss – Vinje – Hella – 

Sogndal 
 
Denne korridoren fungerer som bindeledd mellom flere viktige byer på vestkysten av Norge. 
Her er næringsvirksomheten mer eksportrettet enn ellers i landet. Kyststamvegen, rute 4a, er 
viktig for næringsliv og sysselsetting. Den er et bindeledd mellom regioner og landsdeler. 
Vegen bidrar til forbindelse til havnene langs kysten. Det er en viss konkurranse mellom sjø 
og veg i korridoren. 
 
Jernbane 
Rute 4 c har tilknytning til jernbanen i Kristiansand og på Voss. Ruta går ikke parallelt med 
jernbanen på noen av strekningene. Rute 4c og jernbanen betjener ulike transportmarkeder.  
 
Det blir omlastet en del tømmer og trelast på godsstasjonen for jernbanen på Voss og 
Palmafossen. Vestlandets største sagbruk, Granvin Bruk, har et stort transportbehov, både til 
og fra, på sjø, veg og med jernbane. 
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Havn 
Kristiansand har en viktig havnefunksjon mot kontinentet. Langs ruta er det ellers lokale 
havner i Granvin, Odda, Vik, Leikanger og Sogndal. 
 
Fly 
I nærhet til ruta finner vi flere lufthavner; Kristiansand lufthavn, Haugesund lufthavn, Bergen 
lufthavn Flesland og Sogndal lufthavn. Det tar for eksempel to timer med bil fra Odda til 
Haugesund lufthavn og ca tre timer til Bergen lufthavn Flesland. Fra Hovden i Setesdal til 
Kristiansand lufthavn tar det om lag tre timer og ett kvarter, mens det tar tre og en halv time 
fra Hovden til Haugesund lufthavn. 
 

Tilknytninger til andre riksveger og viktige fylkesveger 
I Kristiansand har rute 4c tilknytning til rute 3, som består av E18 (østover mot Oslo) og E39 
(vestover mot Stavanger) samt fergeforbindelsen til Danmark. Ved Evje har ruta tilknytning til 
fv. 42 mot Egersund i vest og Arendal i sørøst. Ruta har en viktig tilknytning vest til Sirdal og 
videre til Stavanger på fv. 45 ved Nomeland. Dette kalles Brokke-Suleskardsvegen. I Valle, 
ved Rotemo, har ruta tilknytning til fv. 45 østover mot Dalen i Telemark. Ved Haukeli inngår 
rute 4c i rute 5a fram til Jøsendal. Det betyr at rute 4c har tilknytning til den viktige øst-
vestforbindelsen; E134. Ruta har forbindelse til Kvinnherad kommune via Folgefonntunnelen, 
på fv. 550 og fv. 551. Disse vegene møtes i Odda. Rute 4c har også tilknytning til øst-
vestforbindelsen rv. 7/rute 5b ved Bu. Der går rv. 7 østover mot Eidfjord og Hardangervidda. 
Ved Voss treffer rute 4c E16/rute 5c fra Bergen, og følger denne til Vinje. Derfra går E16 
videre over Filefjell til Sandvika. Rute 4c følger rv. 13 videre fra Vinje til Vangsnes. 
Fergesambandet Vangsnes – Hella, over Sognefjorden, hører til rute 4c. På nordsiden av 
fjorden møter rute 4c rv. 55. Rv. 55 er en del av øst-vestforbindelsen mellom E39 og rv. 15 
(Gudbrandsdalen) via Sognefjellet. Rute 4 c følger rv. 55 fra fergeleiet ved Hella til Sogndal. 
Her ender rute 4c. Ved Sogndal er det tilknytning til rv. 5 som går mellom Florø og Lærdal. 
Rv. 55 vestover fra fergeleiet ved Hella går til Balestrand og Høyanger.  
 
 
  



 
Rutevise utredninger Rute 4c 

 

23 
 

4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 

I dette kapitlet presenterer vi status på ruta og beskriver utfordringer innenfor ulike tema. 
 
 

Tabell 4 Antall km med ulike ÅDT-intervaller pr. 2018  

 ÅDT < 4 000 4 000- 
6 000 

6 000- 
12 000 

12 000- 
20 000 

20 000- 
50 000 

>50 000 

Veg  

Rv.9 212 km 17 km 10 km 1 km   

Rv. 13 152 km 9 km 3 km    

Rv. 55 35 km 1 km     

Sum (km) 399 km 27 km 13 km 1 km   

Sum (%) 91 % 6 % 3 % 0 %   

Det aller meste av ruta har under 4000 biler i gjennomsnitt per døgn per år. Vi ser en 
tendens til økning av antall syklister langs på ruta, spesielt treningssykling.  Når det gjelder 
sykling mangler vi imidlertid tellinger. 
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4.1 Trafikkforhold 

 
Figur 4 viser ulike ÅDT-intervall per 2018. Det aller meste av ruta har lave trafikktall. 
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4.2 Framkommelighet 

4.2.1 Vegstandard 

Tabell C Krav til vegstandard 
Årsdøgntrafikk Krav til vegbredde 
ÅDT opp til 4000 Vegbredden skal være minimum 8,5 meter 

 
ÅDT 4000 – 6000 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 årsdøgntrafikk mindre enn 4000, anbefales 
vegbredde 8,5 meter. Det betyr 1 meter skulder og 3,25 meter kjørebane for hvert kjørefelt. 
Minimum horisontalkurve er 250 meter og det kreves 115 meter stoppsikt. Maksimal 
stigning er 6 %4. Et alternativ for riksveger med lav årsdøgntrafikk er 7,5 meter bredde. Det 
betyr 0,75 meter skulder og 3 meter kjørebane for hvert felt. Det gir lite plass til syklister. 
Antall ulykker kan stige med redusert bredde, og smalere veg er mer krevende å kjøre på for 
tungtrafikken, spesielt de nye modulvogntogene. Men en smalere veg gir mindre inngrep i 
naturen. Derfor kan dette være et riktig alternativ på enkelte strekninger.  
 
 

                                               
4 For mer informasjon, se Håndbok N100 Veg- og gateutforming 
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Figur 5 kartet viser vegbredde pr. 2018. Flere strekninger er veldig smale og svingete. 
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Vegbredde 
Det er få strekninger langs rute 4c som har den anbefalte vegbredden på 8,5 meter. Mange 
strekninger har mellom 6 og 8,5 meter bredde. På enkelte strekninger har Vegdirektoratet 
godkjent 7. 5 meter vegbredde på grunn av kostbart og sårbart terreng. Dette er da å 
betrakte som vegnormalstandard.  
 

 
Det er ytterst få steder på rute 4c som holder vegnormalstandard. Ved Lunden på rv. 9 er det 
spesielt smalt. Foto: Signe Gunn Myre 
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Figur 6 De blå strekningene på ruta her er godkjent som vegnormalstandard. De grønne har 
vegnormalstandard. Vi ser at det aller meste av ruta (merket gult) ikke har 
vegnormalstandard.  
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Tabellen under viser antall kilometer av rute 4c som ved inngangen til 2018 har vegbredde 
mindre enn 8,5 meter, og hvor mange kilometer som har mer enn 8,5 meter bredde. Ved 
dekkebredde mer enn 6 meter er det gul midtlinje.  

Tabell 5 Antall km med ulik vegbredde pr. 2018  

Veg Klasse 0 
Mangler gul 
midtlinje (< 6 m) i 
praksis 1 feltsveg 

Klasse 1 
2 feltsveg 
6m – 8,5 
m 

Klasse 2 
2 feltsveg 
8,5m-
9,9m 

Klasse 3 
2 feltsveg 
> 10 m 

Klasse 4 
2/3-feltsveg 
med 
midtdeler 

Klasse 5
4 
feltsveg 

Rv. 9 45 km 168 km 24 km 3 km   
Rv. 
13 

102 km 54 km 8 km   

Rv. 
55 

25 km 11 km     

Sum 
(km) 

172 km 233 km 32 km 3 km   

Sum 
(%) 

39 % 52 % 7 % 1%   

 
Strekninger som mangler gul midtlinje 
Tabellen under viser at 172 kilometer langs rute 4c mangler gul midtlinje. Det utgjør 39 %. 
 
Tabell D Strekninger som mangler gul midtlinje per 2018 
Veg nr. Hp/km fra-til Km Strekning 
Rv. 9 Hp 3/5146 – 3/5551 0,5 Gjennom Mosby 
Rv. 9 Hp 6/16,000 – 6/20,130 4,1 Bestland sør – Helle nord 
Rv. 9 Hp 8/1,025 – 8/3,080 2,1 Flateland – Flateland nord (Brokka) 
Rv. 9 Hp 8/9,750 – 8/14,050 4,3 Bjørnarå – Grasbrokke (Trydal sør) 
Rv. 9 Hp 9/5,300 – 9/23,250 18 Byklestøylane – Hartevatn sør  
Rv. 9 Hp 1/0 – 1/15,629 16 Hemla bru – Haukeli 
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 6/8,941 – 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 X E16 Vinje – Myrkdalstunnelen 
Rv. 13 Hp 16/2,855 – 17/10,870 18 Nesheim – Sogn og Fjordane grense 
Rv. 13 Hp 1/0 – 3/10,| 37 Hordaland grense – Vangsnes 

fergekai 
Rv. 55 Hp 6/6,5 – 7/4,5 8 Fardal – Slinde 
Rv. 55 Hp 7/9,3 – 9/12,6 16,5 Hermannsverk – Hella fergekai 
Rute 4c Sum 172 Mangler gul midtlinje 
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Det vil koste om lag 1,3 mrd kr å få på plass gul midtlinje på hele rv. 9 fra Kristiansand til 
Haukeli. Tilsvarende kostnad for rv. 13 er 7,7 mrd kr inkludert tunnel under Vikafjellet. Rv. 
55 trenger 1,3 mrd kr for å få gul midltlinje. 
 

 
Her ved Byklestøylane starter en smal og svingete strekning på 18 km, uten gul midtlinje. 
Foto: Signe Gunn Myre 
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Figur 7  viser at flere strekninger (markert gult) på ruta mangler gul midtlinje per 2018.  
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Strekninger med lav standard 
Strekningene på rv. 9 fra Hemla bru til Haukeli, og på rv. 13 fra Jøsendal til Grønnsdal har 
svært lav standard. Det samme gjelder lange strekninger av rv. 13 langs Sørfjorden og 
mesteparten av vegen fra Vinje til Sogndal . Her er det smalt og svingete. 
 

 
Det er bratt, smalt og svingete på riksveg 9, ned mot Haukeli. 
 
Stigningsforhold 
Stigningsforholdene på rv. 9 er jevnt over gode, men fra Bjørnarå til Bykle (10 km), og fra 
Hovden til Haukeli (3 km) er det partier med kraftig stigning. Dette siste partiet er i tillegg 
svingete og smalt. Det er flere hårnålssvinger og dårlig sikt. Motgående trafikk kan være 
skult i lavbrekk. Enkelte steder er linjeføringen slik at det er vanskelig å oppfatte hvor vegen 
går videre. Man kommer over et høybrekk, og blir usikker på om vegen videre går rett fram, 
til høyre eller til venstre.  
 
På rv. 13 og rv. 55 er det stort sett gode stigningsforhold, bortsett fra på to strekninger. 
Strekningen fra Steinarberg bru til Jøsendal har en stigning på 7,5 %. På begge sider av 
Vikafjellet er det bratte stigninger. Det er brattest på nordsiden, mot Vik, med en stigning på 
over 8 %.  
 

Høydebegrensninger 
Langs rute 4c er det enkelte høydebegrensninger, men vi har ingen punkt som er lavere enn 
4,2 meter. Den 1,6 kilometer lange Tyssedalstunnelen er skiltet med maksimal høyde 4,2 
meter. 
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4.2.2 Risiko og sårbarhet   

I henhold til bestilling fra Vegdirektoratet er det gjennomført en grov risiko- og 
sårbarhetsanalyse (SAMROS) for å synliggjøre problemstillinger knyttet til framkommelighet 
på ruten. Vegnettet er analysert i forhold til 20 predefinerte hendelser som kan gi stengt 
veg.  Det er lagt spesielt vekt på virkning av forventede klimaendringer. 
 
Hendelser og objekter som kan true framkommelighet er kategorisert fra nivå 1 til 4. Nivå 1 
(grønn) tilsvarer åpen veg, men redusert framkommelighet. Nivå 2 tilsvarer stengt veg i 
kortere perioder (gul). Nivå 3 tilsvarer lengre stenging, oppimot 24 timer og nivå 4 lengre 
stengning, dager og uker. Denne rutesammenstillingen omfatter kun nivå 3 og 4 hendelser 
uten fult akseptable (grønn) omkjøringsmuligheter, samt nivå 2 hendelser i de tilfeller hvor 
framkommelighet på omkjøringsruten(e) også er truet av nivå 3 og 4 hendelser. Konsekvens 
er kun beregnet utfra kan – kan ikke finne sted, hvor målet er å fremheve hendelser som 
utfordrer framkommeligheten så mye at tiltak og grundigere ROS-analyse av strekning og 
hendelser bør vurderes.  
 
Etter føringer fra Vegdirektoratet er alle tunneler over 500 m markert som kritiske («røde») 
og derav mulig utsatt for stenging på 24 timer eller mer.    
 
Rv. 9 har gjennomgående akseptabel eller tålererbar risiko og sårbarhet. Det er ingen 
spesielle utfordringer, men det er flere delstrekninger med smal vegbredde. Den smale 
vegbredden kan utgjøre ulykkespunkter/-strekninger. Rv. 9 har stedvis store 
omkjøringsutfordringer, både lange omkjøringsveger og omkjøringsveger som er dårlig 
egnet særlig vinterstid.  
 
Rute 4c er blant annet et viktig bindeledd mellom Voss og Sogn. Strekningen mellom Vik og 
Sogndal har gjennomgående tolererbar risiko og sårbarhet med tanke på framkommelighet, 
men framkommeligheten er truet av hendelser knyttet til mange lange tunneler, 
fergesamband og naturrelaterte utfordringer som kan lede til skred og flom (utvasking). Der 
er ingen strekningsdeler eller enkelt punkt som ikke har omkjøringsmuligheter, men 
omkjøringstiden er ved noen tilfeller svært lang (over 7 timer). De er ressurskrevende i form 
av flere fergeruter og er spesielt sårbare for krevende værforhold på vinterstid. Strekningen 
omfatter også den krevende og svært stengningsutsatte fjellovergangen over Vikafjellet. 
Hendelsene nevnt under er alle vurdert til å kunne lede til lengre stenginger– inntil 24 timer. 
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Tabell 6 Deler av ruta som er har spesiell risiko og sårbarhet 

Veg Hendelse Sted 

Rv13 
 

Skred Strekning: Skarsmo - Vasstun 

Flom Strekning: Gønsdal - Sandvin 

Hendelse i tunnel Lausasteintunnelen   

Stengt bru (undergraving av fundament) Opo bru 

Flom og skred Strekning: Byrkjeneset - 
Tyssedalstunnelen 

Hendelse i tunnel Kviturtunnelen   

Hendelse i tunnel (inkl. gang/sykkelsti) Tyssedal tunnelen   

Hendelse i tunnel Oksla tunnelen   
Stengt bru Skjelvik bru 

Flom og skred  Strekning: Oksla tunnel - Kinsarvik  

Hendelse i tunnel Stanatunnelen   
Hendelse i tunnel Skarvabjørgtunnelen   

Hendelse i tunnel Fresviktunnelen 

Stengt bru, flom Kinso bru 

Hendelse i tunnel Butunnelen  
Ferge/fergekai ute av drift  Kinsarvik fergekai   
Hendelse i tunnel Vallaviktunnelen   

Hendelse i tunnel Tunsbergtunnelen   

Utgliding (mur) og skred Strekning: Vinje – Myrkdalen / Osgjelet  

Hendelse i tunnel Myrkdalstunnelen  

Flom - fundament undergraving  Seimsbrui, Granvin 

Værforhold Vikafjellet høyfjellsovergang  

 

4.2.3 Fartsgrenser 

Generell fartsgrense på rute 4c er 80 km/t. Vegstandarden er imidlertid flere steder så dårlig 
at trafikantene holder langt lavere hastighet. Gjennom tettstedene Byglandsfjord, Hylestad 
og Hovden er fartsgrensen 40 km/t. Gjennom tettsteder og småsteder i Hordaland og Sogn 
og Fjordane er fartsgrensen 50 km/t.  
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Per januar 2018 vil om lag 110 km av rute 4c ha en fartsgrense som er lavere enn 80 km/t. 
Det utgjør ca 25 % av ruta. Tabellen under viser hvordan dette fordeler seg.  
 

Tabell 7 Veglengder med hastighetsbegrensning pr. 2018  

Veg 30 km/t 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t Sum 
hastighets-
begrensning

Rv. 9  1,5 12 22 17 187,5 52,5

Rv. 13  0,5 17 26 1,5 119 45

Rv. 55  0 2 11 0 23 13

Sum 
(km) 

 2 31 59 18,5 329,5 110,5

Sum (%)  0,5 7 13,5 4 75 25

 

 

 
Om lag 25 % av rute 4c har nedsatt fartsgrense. Det er i hovedsak i forbindelse med 
sentrumsområder. Her fra Kristiansand. Foto: Signe Gunn Myre 
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4.2.4 Reisetider 

Tabell 8 Reisetider 

Tidene i tabellen under er hentet fra «Vis veg». 
Vegstrekning 
(Til – Fra) 

Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(min) 

Spesielle forhold 

Kristiansand - 
Sogndal 

540 km 08:44  

Kristiansand - 
Haukeli 

236 km 03:35 Hele rv. 9 

Kristiansand – Evje 62 km 01:00 Evje vokser og 
Kristiansand vokser. 
Flere fra Evje pendler til 
Kristiansand. Evje er så 
vidt innenfor bo- og 
arbeidsmarkedsområdet 
til 
Kristiansandsregionen 

Evje - Rysstad 77 km 01:10 Evje fungerer som 
«sentrum» for bygdene 
oppover Setesdalen 

Kristiansand - 
Hovden 

208 km 03:13 Vintersportsted 
Turisme 
Treningssykling og 
sykkelløp 

Evje - Hovden 147 km 02:13  

Odda-Voss 90 km 01:30 Delvis dagpendling på 
delstrekninger 

Voss-Vik 69 01:06 Utfordrende vinter-
regularitet, ingen 
dagpendling 

Vik-Sogndal 52 01:09 Aktuell dagpendling 
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4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

Det er tre strekninger på rute 4c som er spesielt vanskelige vinterstid; Bjørnarå – Bykle og 
Hovden – Haukeli på rv. 9, samt strekningen over Vikafjellet på rv. 13. Det er kombinasjonen 
av stigning og smal og svingete veg som skaper problemer ved utsatte værforhold.  
 
I perioder med snøfokk og dårlig sikt kan det være kolonnekjøring eller stengt mellom 
Hovden og Haukeli. Dette varierer sterkt fra år til år, men parsellen er i gjennomsnitt stengt 
fire – fem døgn i året.  
 
Ved Haukeli inngår rute 4c på E134-strekningen som en del av rute 5a. Utfordring relatert til 
transport over Haukelifjell på E134 blir behandlet i utredningen av rute 5a. 
Over Vikafjellet, mellom Voss og Vik, har vegen en stigning på 8 % opp til om lag 1000 meter 
over havet. Vegstrekningen ligger i et meget værutsatt område. Det gir store utfordringer 
vinterstid, og binder opp store ressurser til drift. Fjellovergangen er i gjennomsnitt stengt 
om lag 40 døgn pr. vinter. Det er en langt mer dramatisk situasjon enn på de andre 
fjellovergangene i Region vest. Hardangervidda, som har nest flest stengninger ligger på om 
lag 15 stengte døgn pr vinter. E16 Filefjell og rv. 52 Hemsedal har stengninger på 1 – 3 døgn  
i gjennomsnitt. 
 

 
Vegstrekningen over Vikafjellet ligger i et meget værutsatt område. Foto: Geir Brekke 
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4.2.6 Tungtransport 

Den sørligste delen av rv. 9 har mye tungbiltransport. Det henger sammen med nærheten til 
Kristiansand havn og E39/E18, samt tømmertransport og næringsdrift. I Kristiansand og 
Vennesla er det flere store industriområder, for eksempel ved Dalane, Langemyr, og 
Støleheia. Det kan være noe redusert framkommelighet i Kristiansand i rushtiden. Rv. 9 
gjennom Kristiansand og Vennesla er smal, har lav hastighet, tett trafikk og mye bebyggelse 
langs vegen. Det gir tungtransporten utfordringer. Samtidig planlegger Kristiansand 
kommune ytterligere næringsutvikling langs rv. 9.5 Tungbilenandelen på rute 4c varierer 
mellom 9 og 15 %. Siden det er stor variasjon i total ÅDT, blir det også store variasjoner i 
antall tungbiler. På rv. 9 i Kristiansandsområdet, er ÅDT lange kjøretøy på over 1400. Dette 
avtar til om lag 1000 ved Strai, ca 250 ved fylkesgrensa til Aust-Agder, ca 100 ved Bykle og 
under 50 på rv. 9 ved Haukeli. På rv. 13 mot Odda er ÅDT lange kjøretøy på om lag 150. Det 
stiger inn mot Voss til 250, så er det om lag 100 ved Vinje og 110 over Vikafjellet. På rv. 55 
fra Hella til Sogndal ligger antall lange kjøretøy på mellom 100 – 250 i gjennomsnitt per 
døgn. Den høyeste andelen tungtrafikk på rute 4 c finner vi ved Hovden (15 %) og inn mot 
Voss (14 %). På rv. 9 varierer andelen mellom 9 og 15 %. På rv. 13 og 55 ligger andelen 
ganske stabilt på 8 – 9 %. Over Vikafjellet er andelen oppe i 11 %. Dårlig regularitet reduserer 
tungtrafikken om vinteren på denne strekningen. Ved bygging av tunnell gjennom 
Vikafjellet, vil tungtrafikken sannsynligvis øke her.  

4.2.7 Kollektivtransport 

Ett av målene i Nasjonal transportplan for 2014 – 2023 er at veksten i persontransporten i 
store byer skal tas veg sykling, gåing eller kollektiv. Det er da viktig å legge til rette for 
kollektivtransport i byområdene. På rute 4c gjelder dette i første rekke Kristiansand, men det 
er også viktig å ha et sammenhengende tilbud på resten av ruta.  

4.2.7.1 Ekspressbusstrafikk 
Ruteinformasjonen i tabellen under er hentet fra Nor-Way.no, Nettbus.no og Brakar.no. 
Vi har tatt utgangspunkt i fra/til-strekningene innad i Region sør, den totale strekningen på 
ruten er satt i parantes bak «rute nr. på ekspressbussruten».  

Tabell 9 Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta 

Veg Strekning Operatør Rute nr. på 
ekspressbussruten 

Hyppighet 
Fra  Til  

Rv 
9 

Kristiansand Haukeli Setesdalsekspressen Linje 221 1 avgang 
pr. dag 

Rv 
55 

Sogndal Hella 
(Bergen via 
Lavik) 

Nettbuss Sognebussen 1 avgang 
pr. dag 

                                               
5 Kommunedelplan for Kristiansand kommune 2011 - 2022 
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Ventebuene langs riksveg 9 i Setesdal er vakre og passer fint inn i landskapet. Her fra 
Bygland. Foto: Signe Gunn Myre 
 

Tabell 10 Rutebåtruter ved hele/deler av ruta 

Veg Strekning Operatør Rute nr. på 
ruten 

Hyppighet 
Fra  Til  

E16/rv.13/rv.55 Bergen Sogndal Nordled 514 1 t/r pr. dag 
 

4.2.7.2 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 
Tabellen under viser at det eneste stedet på ruta det er utfordringer for framkommeligheten 
for busser, er på rv. 9 i Kristiansand.  

Tabell 11 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Fra  Til 

Rv9 Krossen Jørgen Moes 
Gate 

Vest-Agder Høy ÅDT (10 000-
17 000 pr. 2024). 
Har krav på 
kollektivfelt i følge 
N100 
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4.2.7.3 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Tabell 12 Kollektivfelt og sambruksfelt 
 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Fra Til Status per 2018 Behov fram til 
2050 

Sted meter Sted meter 
Rv. 9 Kollektivfelt Krossen Jørgen 

Moes gate 
Vest-
Agder 

0 Vest-
Agder 

1300 

        
        
 Sambruksfelt       
        
        
Sum 
(km) 

       

Sum (%)        
 
Vi ser et behov for kollektivfelt/sambruksfelt på strekningen Jørgen Moes-Krossen pr. 2050. 
Strekningen vil være sterkt trafikkert med ÅDT på 17000 i 2024, ca. 10.000 ved Krossen. På 
denne strekningen har kollektivtransporten dårlig framkommelighet og har, i følge N100, 
krav på tosidig kollektivfelt. Videre er det mye bebyggelse på denne strekningen som gjør 
det utfordrende å utvide vegen til tilfredstillende standard. (Basert på KVU for 
Kristiansandsregionen, kostnadene er basert på erfaringstall fra vegavdelingen i Buskerud) 
For Region vest er det ikke behov for kollektivfelt, trafikkavviklingen går greit også ved 
tettstedene. 
 

4.2.7.4 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken    

Tabell 13 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak Antall totalt pr. 2018 Behov for nye pr. fram til  2050 (stk.) 
Kollektivknutepunkt 2  

Stamruter 2  
I byer/tettsteder 2  

Utenfor byer/tettsteder   
Holdeplasser 702  

Stamruter 36  
I byer/tettsteder 64  

Utenfor byer/tettsteder 638  
Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

1 4 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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Tabellen over viser en samlet oversikt over status og behov for nye kollektivknutepunkt, 
holdeplasser og innfartsparkering/park-and-ride anlegg pr. 2018.  
 

4.2.7.5 Universell utforming 
 
Vi har her fokusert på behovet for utbedring av eksisterende anlegg til universell 
utforming(uu).  De prosjektene som står i handlingsprogrammet 2014-2017 anser vi som 
universelt utformet. Det er rimelig å anta at det finnes flere holdeplasser og knutepunkt som 
er universelt utformet enn det som fremgår av tabellen under. Tallene i tabellen er hentet fra 
NVDB, samletabeller og handlingsprogram. Tabellen gir en oversikt over hvor mange 
holdeplasser vi har registrert med SINTEF-metodikken.  Det er behov for kartlegging for å få 
oversikt over akkurat hvor mange holdeplasser vi har ved riksveg, hvor de er plassert og i 
hvilken grad de er universelt utformet.   
 

Tabell 14 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Antall 
totalt pr. 
2018 

Herav antall universelt 
utformet pr. 2018 
(oppgi antall pr kategori etter 
registreringsmetodikk) 

Restbehov 
for 
universell 
utforming 
fram til 
2050 

  Antall Antall Antall  
Kollektivknutepunkt 2 1 1  1 
-Stamruter 2 1 1  2 
-I byer/tettsteder 2 1 1  2 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

     

Holdeplasser 702   53 649 
-Stamruter 36   19 17 
-I byer/tettsteder 64   14 50 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

638     7 631 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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4.2.8 Fergesamband 

Fergesambandet Vangsnes – Hella – Dragsvik driftes i dag med to ferger om vinteren og tre 
om sommeren. Dagens rute har varierande frekvens og ingen nattavganger.  
 
For anbudsutlysing fra 2016 er framtidig trafikkutvikling vurdert opp mot fergestørrelse, 
antall ferger, reservefergekapasitet og rutefrekvens. Det blir vurdert vinter-/sommerrute 
med hhv. to/tre ferger som i dag eller sommerrute, dvs. tre ferger hele året. Størrelse på 
fergene er tiltenkt 90 PBE, uavhengig om det blir to eller tre ferger. Det lagt inn forslag om 
to nattavganger i neste kontraktsperiode, uavhengig av to eller tre ferger. 
 
Rutemønsteret i neste driftsperiode med tre ferger er tenkt slik at trafikken fra 
Vangsnes/Dragsvik som skal til Dragsvik/Vangsnes må innom Hella. Dette kan medføre  
dirigeringsproblem/infrastrukturproblem på Hella, og at trafikken fra Hella ikke kommer 
med ferga, dersom trafikken Vangsnes – Dragsvik t/r får en sterk økning.  Dette kan løses, 
men fergefrekvens og prinsippet med stive ruter blir noe redusert.  
 
I et 2050 perspektiv kan det bli behov for fire ferger  i sambandet. Det har tidligere vært 
diskutert ny fergekai i retning  Leikanger. Dette vil gi en kortere sambandsstrekning for rute 
4c. Dette synes mindre aktuelt, da trafikkflyten i fergesambandet Vangsnes – Hella – 
Dragsvik medfører dårligere samordning med fylkesvegstrekningen til Dragsvik.  
Trafikkflyten er fordelt ca. 40 % Vangsnes – Hella, 40% Hella – Dragsvik og ca. 20 % Vangsnes 
– Dragsvik.  
Ved inngåelse av nye driftskontrakter for riksvegfergesamband  med oppstart innen 2018, 
vil fergene tilfredsstille alle krav til universell utforming i den nasjonale malen for drift av 
riksvegfergesamband.  
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Det kan bli behov for en ekstra ferge i sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Her fra Hella. 
Foto: svv 

Tabell 15 Fergesamband og universell utforming 

Fergesamband Antall 
fergeleier 

Antall 
fergeleier, 
universelt 
utformet 

Antall 
ferger 

Antall 
ferger, 
universelt 
utformet 

Til Fra 

Vangsnes Hella 2 0 3 3 
      
      
Sum (stk.) 2 0 3 3 
Sum (%)     

4.2.9 Skredsikring 

Det er 11 høyt prioriterte skredpunkt på ruta. Felles for disse er at de ligger på strekninger 
med lav vegstandard. Skredsikring må derfor vurderes mot planer for andre investeringer. 

Sør i Oddadalen ligger skredstrekningen Steinaberg bru-Låtefoss. Her er det mye 
steinnedfall. Skredpunkta Aurskreda og Øvsteskreda ligger mellom Odda og Jøsendal. Her er 
vegen stengt i snitt to ganger årlig pga snø- og sørpeskred. Mellom Tyssedal og Odda ligger 
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skredpunkta Skarvabjørg og Byrkjenes. Her blir vegen stengt årlig pga flom-/sørpeskred. 
Osgjelet ligger rett etter at rv. 13 tar av fra E16 på Vinje. Her er det både snøskred og 
steinsprang. Skredpunkta ved Svaet og Skjelingavatnet vil bli sikret av ny Vikafjellstunnel. 
Skredpunktet Kvassdalen ligger i forlengelsen av tunnelen (på sørsida), og vil ikke bli sikret 
av denne. Rv. 9 har en strekning ved Haukeli som er utsatt for både steinsprang og 
snøskred. 

 
De mest utsatte skredpunktene på ruta ligger på strekninger med lav vegstandard. Her fra 
Vikafjellet i april 2013. Foto: Jon Linde 
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Tabell 16 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018 

Veg Skredutsatte punkt/strekninger Prioriteringsfaktor 
> 2,5 > 3,5 

    
Rv.13 Kvassdalen, Voss  4,90
Rv.13 Aurskreda, Odda  4,84
Rv.13 Osgjelet, Voss  4,64
Rv. 9 Haukeli  3,63
Rv.13 Byrkjenes, Odda  4,56
Rv.13 Skredene, Vik  4,16
Rv.13 Skarvabjørg, Odda  4,08
Rv.13 Svaet, Voss  3,81
Rv.13 Steinaberg bru – Låtefoss, Odda  3,59
Rv.13 Skjelingavatnet, Vik  3,58
Rv.13 Øvsteskred, Odda  3,57
    
Rv.55 Suppam, Leikanger 3,47  
Rv.13 Ygningsdalshamrane, Vik 3,30  
Rv.55 Ylvisåker, Sogndal 3,01  
Rv.13 Halsabakkane, Voss 2,92  
Rv.13 Kyrkjeneset nord,  2,81  
Rv.13 Vetrhus sør 2,80  
Rv.13 Grønsdalstoppen 2,80  
Rv.13 Tyssedalstunnelen sør 2,71  
Rv. 9 Hjalmarnuten 2,36  
Rv. 9 Fånefjell sør 1,59  
Sum  10 punkt 11 punkt 
 

4.2.10 Tilrettelegging for gående/syklende  

Størstedelen av ruta går utenfor tettbygd strøk, og store deler av ruta er ikke lagt til rette for 
myke trafikanter. Trafikkforholdene med tungtrafikk, smal veg, knapp skulder og flere 
tunneler gjør riksvegruta lite attraktiv for myke trafikanter. Det er spesielt utfordrende med 
strekninger med tunneler som er skoleveg. Selv om tunnelene ikke er skiltet med forbud for 
gående og syklende, er de barrierer for den lokale gå- og sykkeltrafikken. Topografien gjør 
at det mange steder ikke finnes alternativ veg.  
 
Sykkelandelen for Bergensområdet (der Voss er en av 15 kommuner) ligger på 2,7 %, mens 
andelen ligger på hele 11 % i Kristiansandsområdet. I følge mål i Nasjonal transportplan skal 
all vekst i persontransporten i store byer tas ved gåing, sykling eller kollektiv. Sykkelandelen 
må da øke betraktelig. Det krever et bredt spekter av tiltak, som utbygging av 
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sammenhengende sykkelvegnett, god drift av sykkelanlegg, sikker sykkelparkering, 
motivasjon og kampanjer. 
 

4.2.10.1 Gående 
Gjennom Nasjonal gåstrategi er arbeidet med tilrettelegging for gående aktualisert. Nasjonal 
gåstrategi har som mål at det skal være attraktivt å gå for alle, og at flere skal gå mer. En 
målsetning i strategien er å stimulere myndigheter og private aktører til å følge opp sitt 
ansvar for gående. Et virkemiddel er å bidra til å utvikle lokale gåstrategier med mål om økt 
gåing og strategier for hvordan kommuner, fylkeskommuner og private aktører skal 
samarbeide for å nå målene.  
 
Arbeid med lokale gåstrategier er nytt, og det er ikke opplagt hvordan en skal velge ut hvilke 
byer/tettsteder som er aktuelle. 
Kriterier for utvelgelse med bakgrunn i Nasjonal gåstrategi: 

1. Riksvegen går igjennom by/tettsted av en viss størrelse (10 000 innbyggere?) og har 
innvirkning på arealbruksutvikling og utvikling av sammenhengende gangnett. 

2. Riksvegen går igjennom byer/ tettsteder som er i gang med/skal i gang med 
bymiljøavtaler. 

Andre kriterier kan være byer/tettsteder med mer enn 5000 innbyggere, eller steder som er 
viktige kollektivknutepunkt. 

Langs rute 4c er det aktuelt for Statens vegvesen å initiere et samarbeid om å utarbeide lokal 
gåstrategi i Odda og i Kristiansand. I Kristiansand pågår det et bypakkesamarbeid 
(bymiljøavtale) og det er opprettet en egen arbeidsgruppe for temaet gående. Det er 
gjennomført, og blir gjennomført lokale prosjekter med fokus på gående. 

 

4.2.10.2 Syklende 
Sykkeltrafikken varierer en del på ruta. Vi tar omtaler dette tematisk ut fra følgende 
inndeling: 

 Planer for sammenhengende hovednett 
 Behov for sykkelekspressveg 
 Sykling og gåing i og ved tettsteder 
 Feriesykling 
 Konkurransesykling 

 

Planer for sammenhengende hovednett 
Per 2018 har vi planer for sammenhengende hovednett for syklister i kommuner med mer 
enn 5000 innbyggere langs rv. 9. Det gjelder Kristiansand og Vennesla. I Kristiansand er 12 
km statens ansvar, mens i Vennesla er 7 km statens ansvar.  

Langs ruta i Region vest er Voss og Odda de kommunene som har over 5000 innbyggere. 
Odda har ikke plan for sammenhengende hovednett, mens Voss er i gang med planen. 
Staten har ansvar for 3,6 km gjennom Odda og 4,1 km gjennom Voss. 
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Sykkeltrafikk i Kristiansand – Behov for sykkelekspressveg 
Satsingen på sykkel i Kristiansand gir resultater, og målet er stadig å øke sykkelbruken. 
Bruken av el-sykkel har tatt seg opp, men det er for tidlig å si om det er «nye» syklister eller 
folk som har erstattet en vanlig sykkel med el-sykkel. Sykkelekspressvegen langs E18/E39 
har fått meget god mottakelse. Vi ser behovet for tilsvarende løsning langs rv. 9, 
innfartsvegen til Kristiansand fra nord. Det er behov for å bygge om ca 7 km av dagens 
gang- og sykkelveg til sykkelekspressveg nærmest sentrum, og sykkelveg med fortau på 
den resterende delen, 4 km. I Region vest er det ikke behov for sykkelekspressveg langs rute 
4c. 
 

 
I Kristiansand er det behov for 7 km sykkelekspressveg langs rv. 9. Foto: Signe Gunn Myre 
 
Sykling og gåing i tettsteder 
Tettstedet Evje har betydelig sykkeltrafikk, og her anser vi at tilretteleggingen for sykkel er 
tilfredstilt. Videre på ruten er det behov for noe mer tilrettelegging enkelte steder for å 
knytte bebyggelse sammen, og gi atkomst til friluftsområder. 
 
På Voss er det nybygd gang- og sykkelveg inn mot sentrum, men fra Palmafoss og inn mot 
sentrum mangler det delvis tilbud, og dagens anlegg har ujevn kvalitet. Odda har også en 
utfordring med manglende tilbud for syklister.  Det er behov for å etablere et 
sammenhengende sykkeltilbud separat fra fotgjengere fra Palmafossen inn mot Voss 
sentrum (3 km) og fra Sandvinvannet til Odda sentrum (2 km). 
 
I Region vest er det langs ruta behov for å etablere inntil 28 km gang- og sykkelveg som 
skoleveg . Det kan også være behov for opprustning av eksisterende anlegg. 
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Utenfor tettbygd strøk er det et godt sykkeltilbud mellom Voss og Granvin, delvis på den 
gamle jernbanelinja. Ellers mangler det tilrettelegging flere steder langs ruta. Ved utbygging 
til vegnormalstandard vil vi få en god skulder til sykkeltrafikken. 
 
Feriesykling 
 Sykkelrute 2 (Kanalruta) mellom Dalen og Lysebotn krysser Setesdal i Valle kommune. 
Sykkelrutene har behov for oppgradering og bedre tilrettelegging mht rasteplasser, nye 
lenker og informasjon.  
 
Konkurransesykling 
Det arrangeres store sykkelritt  på rv. 9 hvert år. I 2014 hadde Colorline Setesdal tour 
omtrent 2000 deltakere. I tillegg til selve rittet, har vi også mye treningssykling på vegen. 
Det er viktig å ta høyde for dette i når vi vurderer trafikksikkerheten på ruta. 
Fånefjellstunnelen er et kritisk punkt for sykkeltrafikken, og det har skjedd en alvorlig ulykke 
med påkjørsel av syklist her.  

Tabell 17 Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 

Veg Kategori Tilbud pr. 
2018  
(km) 

Behov fram 
mot 2050

(km)
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i kjørebanen) 202,0 0
 b) Gang- og sykkelveg 78,8 31,2
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 0,0 
 d) Sykkelveg med fortau 0,0 13,0
 e) Kun anlegg for gående (fortau, gangveg, gågate)

  
0,5 1,0

 f) Sykkelekspressveg 0,0 7,0
 g)  Brudd på ruta  
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelagt) 135 Ikke vurdert
 i)  Alternativ vegrute (fv., kv., pv.) der det ikke er 

differensiert mellom kategoriene a), b), c), d) og e) 
27 Ikke vurdert
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4.3 Trafikksikkerhet 

Tabell 18 Ulykker på ruten siste 6 år (2007-2014 )  

Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2)

Drepte2) Hardt 
skadde2)

Registrert 
skadekostnad 

(mill.kr/ km og 
år) 3) 

Kommentar 

Rv.9 Kristiansand - 
Mosby 

11km 6000-
12000 

30 1 3 1,95 Mest myke 
trafikanter. 1 
punkt 

Rv.9 Mosby - 
Byglandsfjord 

63 km 1500-
6000 

69 4 7 0,65 (Mosby – 
AAgrense ca 36 

km) 
0,76 (VAgrense-
Byglandsfjord ca 

27 km) 

Mest 
utforkjøring 

Rv.9 Byglandsfjord 
- Hovden 

136 
km 

1000-
2000 

38 2 3 0,24 Mest 
utforkjøring 

Rv.9 Hovden – 
Haukeli 

30 km 400-
2000 

6 0 1 0,05  

      
Rv. 
13 

Jøsendal - 
Odda 

18 km 2000 11 0 1 0,16  

Rv. 
13 

Odda - Bu 55 km 1200 21 2 1 0,3  

Rv. 
13 

Bu - Voss 32 km 2000 21 2 5 0,69  

Rv. 
13 

Vinje - 
Myrkdalen 

8 km 1200 1 0 0 0,02  

Rv. 
13 

Myrkdalen - 
Fg 

13 km 500 0 0 0 0  

Rv. 
13 

Fg - Vik S. 25 km 500 9 1 3 0,44  

Rv. 
13 

Vik S. - 
Vangsnes fk 

12 km 1000 2 0 0 0,03  

Rv. 
55 

Hella fk. - 
Leikanger 

15 km 700 3 0 3 0,45  

Rv. 
55 

Leikanger - 
Sogndal 

20 km 2500 15 2 5 1,19  

Sum 
(%) 

   226 14 32   

1) Kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 
2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 
3) Forventa skadekost som kommer fram i Skost 

Utforkjøringsulykker og møteulykker er de vanligste ulykkestypene med flest drepte og 
hardt skadde.  
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Figur 8 viser drepte og hardt skadde på ruten de siste 6 år (2007-2014) 
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4.3.1 Firefelts veg 

Foreløpig har vi ingen strekning på rute 4c med firefelts veg. Det er heller ikke trafikktall 
som tilsier behov for dette på mesteparten av ruta, men unntak av strekningen fra 
Kristiansand til Mosby (ÅDT mr enn 12000). 

Tabell 19 Strekninger me d 4-feltsveg 

Veg Hovedstrekning Status 4-felts veg 
pr. 2018 
(km) 

Behov 4-felts veg 
pr. 2018 
(km) 

Rv. 9 Kristiansand - Mosby 0 11 km 
    
Sum 
(km) 

  11 km 

4.3.2 Midtrekkverk 

Rute 4c er en forholdsvis lavtrafikkert rute, og vi har ikke noen strekninger som har behov 
for midtrekkverk. På rv. 9 fra Mosby til Byglandsfjord er det behov for forsterket 
midtoppmerking. Ved tettstedet Evje, ca 1 km, bør en sette inn tiltak, f.eks med fartsgrense, 
hvis ådt blir for høy. Det er også behov for for sterket midtoppmerking på rv. 55 fra 
Leikanger til Sogndal. 

Tabell 20 Strekninger med midtrekkverk 

Veg Hovedstrekning Status 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk pr. 
2018 
(km) 

Behov 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk pr. 
2018 
(km) 

    
Sum 
(km) 
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4.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker 

Tabell E Behov for tiltak mot utforkjøring 
 
Rute 4c 

(1) Samlet lengde (situasjon pr 1/1-2014) 440

(2) Antall km som har fartsgrense 70 km/t eller høyere, og som ikke er firefelts veg 348

(3) Antall km som inngår i rad 2 og som er åpnet for trafikk i løpet av de siste 10 årene (åpnet for trafikk før 1/1-2014). 22.3

(4) Antall km som inngår i rad 2 og der det i handlings-programmet for 2014-2017 er prioritert «Store prosjekter» eller 
midtrekkverk på eksisterende 2-/3 felts veger med forutsatt åpning før 1/1-2018 

10.5

(5) Antall km som inngår i rad 2 og der det antas at det vil bli åpnet ny veg i perioden 2018-2023 (jf. NTP 2014-2023)  («store 
prosjekter» og midtrekkverk på eksisterende 2-/3 felts veger)  

35.3

(6) Antall km der det forventes at det er behov for en gjennomgang for å kartlegge behov for tiltak i samsvar med standarden 
i NTP 2014-2023 (rad 2 minus summen av radene 3, 4 og 5) 

279,9

(7) Antall km som inngår i rad 6 der det er gjennomført strakstiltak etter TS-inspeksjon (tiltak gjennomført før 1/1-2014). 21.3

(8) Anslag når det gjelder andelen av nødvendige tiltak som allerede er gjennomført på strekningene i rad 7 (grovt estimat – 
gjennomsnittstall)  

99 %

 

4.3.4 Sikkerhetsrangering 

Tabell 21 under gjelder risikovurdering av rute 4c. I Region sør (rv. 9) er de mest risikofylte 
strekningene markert med rødt. De strekningene som er planlagt utbedret er markert gult. Region vest 
har ikke brukt disse fargekodene, men rangeringskolonnen viser hvilke strekninger som har høyest 
risiko. (Tallet 1 indikerer høyest risiko). Kolonne A viser forventet skadekost per kilometer 
vegstrekning per år. Kolonne B viser forventet skadekost per kjørte kilometer per år. Kolonne C viser 
forventet skadekost i forhold til normal skadekost på en veg med tilsvarende egenskaper. Kategoriene 
sier noe om trafikkmengden på vegen. Kategori 1 gjelder høytrafikkerte veger med behov for møtefri 
veg i 2050. Kategori 2 gjelder lavtrafikkerte veger utenfor tettbygd strøk, med fartsgrense 70 eller 
høyere. Kategori 3 gjelder lavtrafikkerte veger innenfor tettbygd strøk, med fartsgrense 60 eller lavere. 
Den strekningen som peker seg ut med aller høyest risiko er strekningen fra Brynagjelet til Brynavollen 
på rv. 13. Den har tallet 1 i både kolonne A, B og C. 

Tabell  21– «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad  

Veg Fylk
e 

Sted 
(eventuelt 

strekning fra 
– til) 

Fra Til A. 
FSK/km og 

år 

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kategor
i 

H
P 

Km H
P  

km mill kr Ran
g- 
eri
ng 

kr Rang
-

ering 

Verd
i 

Rang
-

ering 

Rv9 10 Gartnerløkka
-Krossen 

1 0 2 0,9 2,56 3 0,7
8 

26 0,88 26 1 

 10 Langemyr 2 1,5 3 0,5 1,75 5 0,5
3 

27 0,70 27 1 
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 10 Strai 3 1,9 3 3,0 3,33 2 1,0
1 

18 1,31 10 1 

 10 Aukland-
Mosby 

3 3,8 4 1,0 1,67 9 0,8
7 

21 0,95 24 1 

 10 Stemmen-
Vehus 

4 5,1 4 6,1 1,71 6 1,2
9 

11 1,36 9 2 

 10 Sandrip-
Reiersdal 

5 1,4 5 4,6 1,03 15 0,9
7 

20 1,08 17 2 

 10 Åmdal-
Eikelandsv. 

5 7,5 5 9,5 0,86 17 0,8
3 

23 1,01 22 2 

              
              

Rv9 9 Moisund 1 5 1 8,2 1,14 11 1,6
4 

7 1,69 7 2 

 9 Hornnes-
Verksmoen 

1 11,3 2 3,4 1,12 12 0,8
7 

21 1,02 21 2/3 

 9 Evje-Bygland 3 0,2 3 9,1 0,83 18 0,7
9 

25 0,89 25 2 

 9 Fånefjell 4 14,1 4 15,1 0,58 23 1,0
7 

15 1,17 14 2 

 9 Neset-
Åraksbø 

5 0,7 5 3,3 0,48 25 1,1
2 

12 1,15 15 2 

 9 Flateland 8 0 8 1,6 0,63 22 1,8
0 

6 1,87 6 2 

Rv.13 12 Odda nord 5 24 5 404
7 

0,9 16 1,0
7 

15 1,24 12 2 

 12 Sandstå 7 304
6 

7 508
0 

0,43 26 1,1
2 

12 1,24 12 3 

 12 Frøynes 7 740
5 

7 840
5 

0,81 19 2,1 4 2,19 4 2 

 12 Lofthus 
sentrum 

8 440 8 144
0 

0,55 24 1,4
3 

10 1,07 18 3 

 12 Granvin 12 119
1 

12 250
9 

1,86 4 2,2
2 

3 2,44 2 2 

 12 Istad-
Mønshaug 

14 336
0 

12 708
0 

1,17 10 0,9
8 

19 1,15 15 2 

 12 Palmafossen 
– Lundarosen 

14  14  1,69 8 0,7
9 

24 1,07 18 1 

 12 Brynagjelet – 
Brynavollen 

55 0 55 816 5,38 1 2,6
9 

1 3,26 1 3 

 14 Hove 1  1  1,05 14 2,6
6 

2 2,04 5 2 

 14 Vik sentrum 2 0 3 244 1,07 13 1,4
4 

9 1,01 22 3 

Rv. 
55 

14 Fardal 6 564
6 

6 806
2 

1,7 7 1,4
4 

5 1,01 3 3 

 14 Slinde 7 167
0 

7 431
6 

0,72 21 1,0
6 

17 1,25 11 3 

 14 Hermannsver
k – leikanger 

8 127 9 126
9 

0,74 20 1,1
2 

12 1,03 20 3 

 14 Hella 9  9  0,38 27 1,5
3 

8 1,42 8 2 
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4.3.5 Tunnelsikkerhet 

Tunneloppgraderingsprogrammet starter i 2014. Det er totalt 35 tunneler i Region sør som 
omfattes av kravene til tunnelsikkerhet, dvs. tunnelsikkerhetsforskriften og 
elektroforskriften.  I løpet av 2019 vil etter planen alle tunneler i Region sør som omfattes av 
forskriftskravene, være oppgradert.  
 
Det er én tunnel på rv. 9 som omfattes av tunneloppgraderingsprogrammet, 
Fånefjellstunnelen. Den vil bli oppgradert i 2018-2019. 
 
Tunneloppgradering i Region sør gjennomføres av en prosjektorganisasjon.  
Oppgraderingene er foreløpig utlyst som utførelsesentrepriser, og en vil forsøke å samle 
flere tunneler i en entreprise.   På enkelte strekninger vil trafikkavviklingen bli krevende i 
perioden med byggearbeider, spesielt der omkjøringsmulighetene er mangelfulle. 
 
Ingen av tunnelene i Region vest har sikkerhetsgodkjenning pr. 2014. Tunnelene i Odda og 
Ullensvang er antatt å ha størst behov for tiltak for å oppnå godkjenning. Fram mot 2019 vil 
regionen ha høyest prioritet på E39 og E16 ettersom disse rutene inngår i TEN.T-vegnettet. 
TEN-T-vegene skal ha godkjenning pr. 2019. 

 
Tunnelene langs ruta mangler sikkerhetsgodkjenning. Her fra Vikafjellet. Foto: Ole Kristian 
Åset. 
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Tabell E Tunneler lengre enn 500 meter på rute 4c 

 
Navn 

 
Region 

 
Kommune 

 
Lengde 
Meter 

Rv. 9 Fånefjelltunnelen Sør Bygland 611 
Rv.13 Lausastein Vest Odda 654 
Rv.13 Tyssedal Vest Odda 1574 
Rv.13 Oksla Vest Odda 1231 
Rv.13 Fresvik Vest Ullensvang 2162 
Rv.13 Stana Vest Ullensvang 590 
Rv.13 Vallavik Vest Ulvik 7510 
Rv.13 Tunsberg Vest Granvin 4040 
Rv.13 Myrkdalen Vest Voss 1084 
Rv.13 Storehaug Vest Vik 1044 
Rv.55 Fatla Vest Sogndal 2292 
Rv.55 Stedjeberget Vest Sogndal 2109 
 

4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

I Region sør har det vært tre ulykker med hardt skadde på ruta de siste seks årene. De tre 
ulykkene har alle skjedd ved kryssing av rv. 9 på strekningen Gartnerløkka- Grim. Her 
foreligger det planer for utbedring med bygging av sykkelveg med fortau. Det er også behov 
for bedre sikring av krysningspunkter på hele strekningen fra Kristiansand til Mosby, og 
fram til Høietun. Ellers er det kun registrert spredte ulykker med lett personskade uten noe 
spesielt mønster. 

I Region vest er det registrert 12 ulykker med gående og 12 ulykker med syklende siste seks 
årene. Det er viktig å ha fokus på gangfelt og kryssingsulykker for begge kategorier. En 
særlig utfordring er økende sykkelbruk, og situasjoner der syklister må krysse riksvegen 
eller sideveg til riksvegen. 
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Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 

Veg Hoved-strekning Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2)

Drepte2) Hardt 
skadde2)

Rv. 9 Kristiansand – 
Mosby 

11 km 6000 -
12000

10 (6F-4S)* 0 3 (2F – 1S)

Rv. 9 Mosby – 
Byglandsfjrod 

63 km 1500 - 
6000

4 (1F-3S) 0 0

Rv. 9 Byglandsfjord – 
Hovden 

136 km 1000 -
2000

2 (1F-1S) 0 0

Rv. 9 Hovden – Haukeli 30 km 400 – 
2000

0 0 0

Rv 13 Jøsendal - Odda 18 km 2000 3   1
Rv 13 Odda - Bu 55 km 1200 2 0 0
Rv 13 Bu - Voss 32 km 2000 1 0 0
Rv 13 Voss (Hp55) 2 km 6000 5 0 1
Rv 13 Vinje - Myrkdalen 8 km 1200 0 0 0
Rv 13 Myrkdalen - Fg 13 km 500 0 0 0
Rv 13 Fg - Vik S. 25 km 500 1 0 1
Rv 13 Vik S. - Vangsnes 

fk 
12 km 1000 0 0 0

Rv 55 Hella fk. - 
Leikanger 

15 km 700 0 0 0

Rv 55 Leikanger - 
Sogndal 

20 km 2500 1 0 0

Sum 
(stk) 

  29  6

Sum (%)    20.7 %
1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 

* 1 ulykke med fotgjenger på gs-veg (lett skadd) 

4.3.7 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 

I strategiplanen for døgnhvileplasser i Region sør fra 201, er rv. 9 ført opp med behov for én 
hvileplass for tungtrafikken. Hovden er nevnt som aktuelt sted. Pr i dag finnes det fem 
«uformelle» hvileplasser langt rv. 9. Kostnad for å etablere en døgnhvileplass på Hovden er 
anslått til 5 mill. I Region vest, på rv. 13 og rv. 55, har ruta lange strekninger med relativt 
lite tungtrafikk. Døgnhvileplasser har derfor ikke blitt prioritert. På Voss har E16 
døgnhvileplass på Skulestadmoen, og denne er godt tilgjengelig også for nord-sør-trafikk. 
 
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). 
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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. I Region 
vest, på rv. 13, er det behov for kjettingplasser på begge sider av Vikafjellet og ved 
stigningspartiet opp til Myrkdalen.  
 

Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram 
tom 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, 
til 2050 

Rv. 9 0 1 1 0 
Rv. 13 1 4 0 0 
Rv. 55 0 0 0 0 
     
Sum (stk) 1 5 1 0 
 

4.3.8 Kontrollplasser 

For Region vest er det aktuelt å bygge videre på trafikkstasjonene i Odda, Voss og Sogndal. 
Både Voss og Sogndal er inne i handlingsprogrammet for E16 og rv. 5, og på disse stedene 
ligger det godt til rette for felles kontrollplass for flere ruter. Tungbiltrafikken på rute 4c i 
Region sør er vurdert til så liten at det ikke blir prioritert kontrollplasser her. 

Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov 
framtil 2050 

Rv. 9  0 0 
Rv. 13 Odda og Voss 2 0 
Rv. 55 Sogndal 1 0 
    
Sum (stk)  3 0 
 

4.3.9 Rasteplasser for personbiler 

Rute 4c er på mange måter en turistrute. Det er derfor essensielt med gode rasteplasser. På 
rv. 9, på strekningen fra Kristiansand til Haukeli, er det pr 2018 seks hovedrasteplasser 
(Storestraum ligger inne med bevilgning i 2016). I tillegg er det 12 mindre rasteplasser. 
Setesdal er dermed dekket ganske godt når det gjelder antall rasteplasser. Rasteplassene 
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ligger naturskjønt til, men flere av de har dårlig standard og mangler asfalt. De 
rasteplassene som har toaletter har lagt til rette for handicappede, men rasteplassene er 
ellers ikke universelt utformet. Alle rasteplassene har derfor behov for oppgradering, og det 
er snarlig behov for oppgradering av hovedrasteplassen på Skarsmo. Kostnad for 
oppgradering av hovedrasteplassene langs rv. 9 er anslått til kr 6 mill. 
  
Deler av rv. 13 inngår i nasjonale turistveger og har forholdsvis tett med rasteplasser, i alt 
tre hovedrasteplasser og seks mindre plasser. Innenfor turistvegstrekningen er det ikke 
foreslått endringer i strukturen. Det er også rasteplass på fergekaiane på Vangsnes og Hella. 
For begge disse ligger det inne midler til opprusting i handlingsprogrammet til gjeldende 
NTP. Rv. 55 har tre mindre rasteplasser og ingen hovedrassteplass. Kostnad for 
oppgradering på rv.13 og rv.55 er i alt 5 mill.kr. 

 

Tabell 25  Rasteplasser for personbiler 

 
Veg Antall 

hovedrasteplasser pr. 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser pr. 2018 

Behov for antall gamle rasteplasser 
som skal oppgraderes til god 
standard 

Rv. 
9 

6 6 

Rv. 
13 

9 2 9 

Rv. 
55 

3 3 
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Det er mange naturskjønne steder langs ruta, men standarden på rasteplassen er ikke så 
høy. Bildet er fra Byglandsjord. Foto: Signe Gunn Myre 

4.4 Miljøforhold 

Lokal luftforurensning 
Lokal luftforurensning er et problem som for en stor del er konsentrert om de største byene. 
Problemene i disse områdene er knyttet både til helse, nærmiljø, naturmiljø og kulturmiljø. 
Forurensningsforskriften angir juridisk bindende grenseverdier for lokal luftkvalitet, i tillegg 
er det fastsatt planretningslinjer og nasjonale mål for lokal luftkvalitet. 
 

Langs riksvegrute 4c er det ved inngang til NTP-perioden 2018-2027 forventet at nasjonalt 
mål for luftkvalitet vil kunne være overskredet langs rv. 9 nær Kristiansand. Måleresultater 
for lokal luftkvalitet i Kristiansand viser at det nasjonale målet for svevestøv (PM10) jevnlig 
overskrides i de mest utsatte områdene.  
 
Med grunnlag i blant annet trafikktallene for riksvegrute 4c, forventes det ikke at personer 
langs andre deler av ruta eksponeres for nivåer av svevestøv eller nitrogendioksid (NO2) som 
overskrider de nasjonale målene. 
 
Støy 
Støy er definert som forurensing i Forurensningsloven, og er et miljøproblem som rammer 
mange. Det er et nasjonalt mål å redusere støyplaga med 10 % innen 2020, sammenlignet 



 
Rutevise utredninger Rute 4c 

 

60 
 

med 1999. Det er også et nasjonalt mål å redusere tallet på personer som blir utsett for et 
innendørs støynivå på over 38 dB med 30 % innen 2020, sammenlignet med 2005. 
Støyplager kan føre til mistrivsel, dårlig søvn og dårlig helse. Uforstyrret søvn er en 
forutsetning for god fysiologisk og mental helse. Fravær av støy er også en forutsetning for 
at kulturmiljø, frilufts- og rekreasjonsområder skal ha full verdi. 
 
Når det gjelder riksvegrute 4c, er det spesielt langs rv. 9 nær Kristiansand at det er registrert 
støybelastede boliger. Forurensningsforskriften angir at boliger langs eksisterende veg med 
innendørs støynivå over 42 dB skal ha fått tilbud om tiltak innen 1.1.2005. De nasjonale 
støymålene er knyttet til reduksjon i støyplage, uttrykt gjennom endring i støyplageindeks 
(SPI), samt reduksjon i antall personer utsatt for innendørs støy over 38 dB. I Region sør er 
det langs denne ruten beregnet å være i underkant av 100 personer som er utsatt for 
innendørs støynivå over 38 dB ved inngang til NTP-perioden 2018-2027. For Region vest er 
det tilsvarende ca 120 personer som er beregnet utsatt for innendørs støynivå over 38 dB. 
Det legges til grunn at Forurensningsforskriftens krav til innendørs støynivå er oppfylt og 
derved at ingen personer er utsatt for innendørs støynivå over 42 dB. 
 
Biologisk mangfold, konfliktkartlegging   
I Region sør ble den økologiske konfliktkartleggingen gjennomført i 2007-2008. Den har 
gitt informasjon om mange punkt/strekninger med mulige konflikter mellom veg og arealer 
med høy biologisk verdi. Det har hele tiden vært klart at en betydelig andel av konfliktene i 
prinsippet er uløselige. Det kan enten være fordi oppretting vil kreve at veien flyttes, eller 
fordi kostnadene for et tiltak er svært høye målt opp i mot nytteverdien for naturmangfoldet. 
Ofte er det også betydelig faglig usikkerhet knyttet til en eventuell nytteverdi.  
 
Siden enkelte konflikter kan være temmelig kostbare å løse, vil det være fornuftig om det 
kan arbeides ut fra et mest mulig fleksibelt «sekkepost-prinsipp» hvor penger kan flyttes på 
tvers av ruter og år. Videre påpekes det for flere stamvegruter at potensielle konflikter vil 
endre karakter (evt. løses) som en del av utbyggingen av stamvegnettet. Samtidig kan slike 
utbyggingsprosjekter skape nye konflikter, da store samferdselsutbygginger erfaringsmessig 
fører med seg negative konsekvenser. Det er usikkert hvordan slike forhold skal spille inn i 
vurderingen av oppfyllelse av indikatoren. 
 
Verdifulle naturmiljøer langs rute 4C gjennom Setesdal inkluderer (i) bratte skogslier der de 
viktige skogsmiljøene ofte strekker seg langt oppover lisidene, (ii) innsjø/elveavsnitt av 
Otravassdraget, (iii) kulturlandskap med natureng/slåttemarksflora (vesentlig i øvre del av 
dalen) og (iv) trekkveier for store hjortedyr (vesentlig villrein) i Bykle. Tre verneområder 
ligger langs vegen; Vidmyr naturreservat (stort myrkompleks – ikke direkte grense mot veg), 
Hovden landskapsvernområde («vakkert naturlandskap» - begge sider av veg) og Setesdal 
Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde («vakkert naturområde med urørte fjell og 
villrein» - nærføring i et lite areal). Verneområdene og funksjonene beskrevet i verneformålet 
har for de to første liten direkte arealkonflikt med riksvegen, mens trekkfunksjon for villrein 
(beskrevet i verneformålet for SVR LVO) er en reell konflikt. Denne konflikten er beskrevet i 
konfliktvurderingen av de enkelte trekkveiene. 
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Tidligere vurderinger har avdekket 15 potensielle konflikter som ble vurdert å kreve videre 
undersøkelser eller tiltak. Disse var knyttet til tre forhold; trekkveier for villrein (10 
konflikter), veg på fylling som avsnører bakenforliggende bukter/evjer (4) og strandlinje som 
mangler naturlige strukturer (1). Det ble aktivt søkt etter mulige «løsbare» konflikter (også 
utenom registrerte mulige konfliktområder) i 2012, men uten at det funnet aktuelle tiltak. I 
forbindelse med rulleringen av driftskontrakten 0901-Setesdal ble det i 2011 gjort 
vurderinger knyttet til miljøtiltak i drift og vedlikehold. Et avsluttet forskningsprosjekt på 
villreinen i Austheiene har gitt unik kunnskap om villrein og dens oppførsel i forhold til 
barrierer.  
 
Som en oppfølger av den økologiske kartleggingen ble det gjennomført en masteroppgave 
med konfliktområdet «Voilan-Kjetsånas delta» som studieområde (levert januar 2014), 
Denne oppgaven konkluderer med at vegfyllingen kan være med på å forklare målte 
forskjeller i vannkvalitet og økologisk tilstand i vannforekomstene innenfor og utenfor 
fyllingen. Det vil arbeides videre mot et mulig tiltak, og denne opprettholdes som en mulig 
løsbar konflikt i perioden etter 2018. Siden naturverdiene i de øvrige vannrelaterte 
konfliktområder er lavere og dårligere utredet foreslås det ikke å arbeide videre mot tiltak 
her. Det kan likevel hende at vurderinger knyttet til vannforskriften motiverer/pålegger tiltak 
i noen av disse på lang sikt.  
 
De tradisjonelle krysningspunktene for villrein nord på rv. 9 påvirkes negativt av vegtrafikk, 
men vegen er ingen absolutt barriere som skaper økologisk isolasjon av stammer og 
langsiktige negative konsekvenser. Dersom full funksjonalitet skal gjenopprettes, vil dette 
krever tunge investeringstiltak (bygging av lengre tunneler). Grunnet manglende 
dokumentasjon rundt kost/nytte bør tiltak ikke prioriteres her.  
 
I sum for rv. 9 ansees kun én konflikt som «løsbar» ved inngangen til 2018. Utbyggingen av 
riksvegen og den løpende oppfølging av driftskontrakten «0901 Setesdal» vil kunne løse 
problemer som krever lette tiltak i form av skjøtsel etc. Hensyn til vilttrekk og 
omkringliggende verneområder må selvsagt være et fokus i drift/vedlikehold og evt. mindre 
investeringstiltak. 
 
I Region vest ble det også utført en kartlegging i 2009, og dette arbeidet ble gjennomgått og 
kvalitetssikra i 2011. I den oppdaterte kartleggingen i 2011 er det registrert to konflikter 
mellom biologisk mangfold og veg. Konfliktene er ikkje løst i 2013, det er heller ikke 
planlagt å løse konfliktpunktene i perioden 2014-2017. Det er da fortsatt to konflikter igjen 
som skal løses i perioden 2018-2027. 
 
Tveiti – Granvin: Granvin kommune, Hordaland. Rv13, HP 12, km 02150 – 02530. 
Forslag til tiltak: Slåtteregime (tid for slått og om gras bør fjernes) må vurderes.  Det må ikke 
sprøytes eller gjødsles, og sen slått etter frøspreing vil uansett være gunstig. Det må settes 
spesielle krav i driftskontrakten når denne skal fornyes (før tiltak blir bestemt, må det gjøres 
en kartlegging av artsmangfoldet). 
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Vikafjellet: Voss kommune, Hordaland Rv13, HP 17, km 09500 – 10870. Vik kommune, Sogn 
og Fjordane, Rv13, HP 1, km 00001 – 05000  
Forslag til tiltak: Det bør undersøkes om det kan legges bedre til rette for villreintrekk over 
vegen på vinterstid. Høye brøytekanter er effektive barrierer for villreintrekk. Eventuelle tiltak 
må planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med lokalkjente og villreinnemda for 
området.  
 
Vann, konflikter 
EUs vannrammedirektiv er implementert i norsk lovverk gjennom forskrift om rammer for 
vannforvaltningen (Vannforskriften). Direktivet setter krav til kartlegging, karakterisering, 
overvåkning, utarbeidelse av vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram og 
tiltaksgjennomføring. Tiltakene kan være knyttet både til kjemiske og fysiske forhold som 
har negativ påvirkning på vannforekomster og vannmiljø. 
 
Innen utgangen av 2015 skal det være utarbeidet vannforvaltningsplaner med tilhørende 
tiltaksprogram for alle vannforekomster. For denne planperioden skal nødvendige tiltak være 
gjennomført innen 2021. Det er foreløpig knyttet stor usikkerhet både til hvilke tiltak som 
det er mulig å gjennomføre, og hva vannforskriftsarbeidet vil medføre av kostnader for 
Statens vegvesen som vegeier for riksvegnettet. Vannforvaltningsplan med tilhørende 
tiltaksprogram sendes på høring i perioden 1.7.2014-31.12.2014. 
 
Statens vegvesen ønsker å forbedre metodene for vintervedlikehold, redusere saltmengder 
og samtidig sikre trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Det er tatt i bruk GPS-styrt salting for 
å oppnå riktig dosering med redusert saltmengde. Saltmengde er avhengig  av flere faktorer 
som værforhold, trafikkmengde, teknologi og oppfølging av driftskontrakter. Salt SMART- 
prosjektet skal føre til redusert saltforbruk for å redusere miljøpåvirkningen. 
 
For rute 4c er det avdekket konflikt mellom eksisterende riksveg og vann gjennom Odda 
sentrum (vf id 048-10-R) Odda: Det er utslipp av overvann fra riksveg til elv. Dette kan 
inneholde salt og forurensing. I et gitt tilfelle med liten vannføring i elva kan dette bli et 
problem for egg og yngel. Det bør foretas risikovurdering og antatt kostnad er satt til 
50 000 kr. 
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Ved nye vegprosjekt skal vi ta godt vare på landskapsbildet langs ruta. Her fra Setesdalen. 
Foto: Signe Gunn Myre 
 
Landskapsbilde  
Rv. 9 har tre karakteristiske 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 rv. 9 er 
vekslingen mellom kortere strekninger som har betydelige høyde og terrengforskjeller og 
lengre strekninger som har udramatisk topografi. Det er mye skog langs vegen, men gløtt og 
glimt til vann og fjell beriker kjøreopplevelsen. Langs vegen er det spredt bebyggelse og 
flere tettsteder. I stor grad følger vegen landskapets hovedformer. 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.  
 
I Region vest, på rv. 13 og rv. 55 er det kartlagt følgjande inngrep eller nærføring: 
 
Tabell F Inngrep eller nærføring  
Verneform Tal Lengde (km) Areal (daa) 
Nasjonalpark/Landskapsvernområde 1 13,9 10200 
Naturreservat 4 16,7 3862 
Verna enkeltpunkt 2 - - 
Utvalgt naturtype 34 - - 
 
Rute 4c har ingen inngrep eller nærføring til nasjonalparker, men har nærføring til 
Stølsheimen landskapsvernområde i Voss kommune. Østre del av landskapsvernområdet 



 
Rutevise utredninger Rute 4c 

 

64 
 

grenser til rv.13 på Vikafjellet. Verneformålet er å ta vare på et vakkert vestlandsk fjell- og 
fjordlandskap. 
 
Rute 4c har inngrep eller nærføring til fem naturreservat i Region vest. Hildal naturreservat 
ligger langs rv. 13 i Odda kommune. Området er verna for å ta vare på en godt utvikla 
edellauvskog.  Joberget og Granvindeltaet naturreservat ligger begge ved Granvinsvatnet 
langs rv. 13 i Granvin kommune. Joberget er verna som edellauvskog med særlig artsrik 
vegetasjon og Granvindeltaet er verna som et større innlandsdelta og er viktig som trekk- og 
hekkeområde for våtmarksfugl. Kvinnafossen naturreservat i Leikanger kommune grenser til 
rv.55 like øst for Hella, og verneformålet er å ta vare på et større tilnærma urørt skogområde 
med spesielle naturtyper. Stedjeberget naturreservat i Sogndal kommune grenser til rv.55 i 
vest, men mesteparten av vegen går i ny tunell under reservatet. Verneformålet er å ta vare 
på en rik edellauvskog med alm og lind og stort mangfold av arter.  
 
Rute 4c har nærføring til to verna enkeltpunkt. Dette er ei verna furu ved Lid i Voss 
kommune og et kastanjetre på Vangsnes i Vik kommune.  
 
Rute 4c har inngrep eller nærføring til 34 forekomster av utvalgte naturtyper. Av disse er 11 
av typen «slåttemark» og 23 av typen «hule eiker». Mange er samla i samme område for 
eksempel langs Sognefjorden fra Hella til Leikanger i Leikanger kommune (rv. 55). 
 
 
Kulturmiljø  
Det er generelt et stort og bredt spekter av verdifulle kulturminner langs rurte 4c.  De fleste 
av disse ligger i området mellom Evje og Hovden. Til sammen er det registrert ca. 90 
vernede/verneverdige kulturminner/miljøer. I tillegg er det ni objekter i Statens vegvesens 
verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Det er nr.47-50 Fånefjell vegmiljø 
(hvorav en strekning av rv9), nr. 51-53 Storstraumen vegmiljø (hvorav to bruer på rv.9), nr 
195 Byklestigen og nr. 191 Daleheftet-Neset, en strekning av rv.9. Det er bevart flere 
verneverdige bygninger og gårdsmiljøer som ligger i nærheten av rv.9, blant annet ved 
Frøynes (også fornminner), Rygnestad, Flateland (verdifullt kulturlandskap), ved Moi, 
Rysstad, Skomedal, Langeid, Ose og Bygland sentrum.  
 
I tillegg finnes det enkeltbygninger og kirker med stor kulturhistorisk verdi, bla Hornnes 
hjelpefengsel, papirmølle 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 middelalder kirketuft og gravplasser samt 
gravhauger nær dagens veg.  
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Det ligger flere verneverdige bygninger langs vegen. Foto: Signe Gunn Myre 
 
I Region vest er kulturmiljø definert som et område der kulturminner inngår som en del av 
en større sammenheng, for eksempel bygningsmiljø i byer og tettsteder og jordbrukets 
kulturlandskap. I Odda kommune går ruta ved to kulturmiljø i forbindelse med 
Smelteverkstomten og ett kulturmiljø i Tyssedal. Rute 4c går også i nærheten av kulturmiljø i 
Voss sentrum. 

4.5 Universell utforming 

Transportsystemet skal være universelt utformet  
 
For å vurdere om transportsystemet er universelt utformet, må vi se på de ulike anleggene i 
sammenheng. Det gjelder både anlegg for gående, krysningspunkt, gangfelt, rasteplasser, 
knutepunkt, holdeplasser, rømningsveg i tunnel, fergekaier og gang- og sykkelveier langs 
riksvegrutene. En faglig beskrivelse av hvordan universell utforming er ivaretatt langs rutene 
per 2018, og vil bli det framover mot 2050, krever et datagrunnlag. Dette datagrunnlaget 
bør være basert på felles kriterier for de ulike anleggene som danner en reisekjede eller 
utgjør en rute. Det vi har av felles kriterier i dag er beskrevet i håndbok N100.  
 
Anlegg for gående 
Det foreligger ikke noe innsamlet datagrunnlag med felles kriterier for beskrivelse av 
universell utforming av anlegg for gående langs riksveg. Det nærmeste vi kommer er 
sporadiske sykkelveginspeksjoner og en kartlegging av sykkelrutene langs riksveg inkludert 
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alternative ruter der hvor en ikke kan sykle langs riksveg. Det er ikke noen kartlegging av 
universell utforming langs disse rutene. (se kap. 3.2.10 tiltak for gående og syklende) 
 
Knutepunkt og holdeplasser 
Sommeren 2010 startet Region sør opp et arbeid med å registrere knutepunkt og 
ekspressbusstopp langs riksveg etter en metodikk utviklet av SINTEF på oppdrag fra 
vegdirektoratet. Region vest startet det samme arbeidet våren 2013. På sikt vil dette bli 
implementert i NVDB, og gi en oversikt over hvilke holdeplasser og knutepunkt langs riksveg 
som fyller kravene til universell utforming. For status på ruten, se kapittel om kollektiv. 
 
Gangfelt i 50/60 km/t sone  
Det er ikke gjennomført noen registreringer som går på universell utforming av gangfelt 
langs riksveg med tanke på totaloversikt. Eventuelle fremtidige registreringer på universell 
utforming bør sees i sammenheng med den kvalitetsgjennomgangen som er gjennomført 
med hensyn på trafikksikkerhet.  
 
Fergeleier 
Det er ikke gjennomført noen registreringer som går på kvalitet/universell utforming av 
fergeleier ved riksveg. Eventuelle fremtidige registreringer bør sees i sammenheng med den 
kvalitetsgjennomgangen som nå gjøres av objektene i NVDB. Viktig å få en gjennomgang av 
hvilken kvalitet/ grad av universell utforming man ønsker på slike anlegg. 
 
Ferger 
Region vest skal skrive nye kontrakter for alle riksvegfergene i regionen. I gjennomgangen 
av kontraktene er det viktig å sikre at krav til universell utforming blir ved fergedriften blir 
ivaretatt. 
 
Der hvor det foreligger et konkret datagrunnlag i forhold til universell utforming og kvalitet 
på anleggene pr rute, vil dette være beskrevet under de respektive kapitlene for 
kollektivtransporten, rasteplasser, gående/syklende, tunell, gangfelt og fergesamband. 

4.6 By- og tettstedområder 

Rute 4 c starter i Kristiansand som er en forholdsvis stor by. Ruta passerer flere små og 
mellomstore tettsteder. Enkelte steder går riksvegen gjennom tettstedet og andre steder er 
riksvegen lagt utenom. Det varierer fra sted til sted hva som er mest hensiktsmessig.  
 
I følge definisjonen til Statisktisk sentralbyrå (SSN) må det være minst 200 innbyggere for at 
et sted kan kalles tettsted. Rute 4c går igjennom følgende tettsteder: 
 
Tabell G Tettsteder langs rute 4c 
Tettsted Befolkning i tettsted per 1.1.2013 (SSB)
Kristiansand 58662
Slettebrotane 335
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Skarpengland 533
Hægeland 367
Evje 2408
Byglandsfjord 368
Valle 264
Bykle 223
Hovden 394
Odda 5022
Tyssedal 692
Lofthus 556
Kinsarvik 519
Granvin 426
Vossevangen 6053
Vikøyri 1195
Hermannsverk/Leikanger 2062
Sogndal 4200
 
I tillegg går rute 4c gjennom følgende mindre steder med randbebyggelse og nedsatt 
fartsgrense til 50 eller 60 km/t: Rv. 9: Hægeland, Kile, Årdal, Bygland, Skomedal, Frøysnes, 
Austad, Langeid, Besteland, Helle, Rysstad og Nomeland. Rv.13/rv. 55: Hovland, Espe, Sekse, 
Børve, Tveisme, Ringøy, vinje og Myrkdalen. Det er en tendens til at de små stedene 
stagnerer i antall innbyggere, eller blir mindre, mens de litt større stedene vokser. 
 
Bymiljøpakke Kristiansandsregionen 
Kristiandsandsregionen er et geografisk område som omfatter kommunene: Vennesla, 
Iveland, Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og Kristiansand. Det foreligger KVU fra 2010, 
med tilhørende KS1 og regjeringsnotat, som sammen med Klimaforliket og NTP 2014-2023 
legges til grunn for arbeidet med Bymiljøpakke Kristiansandsregionen. Miljøpakken har egen 
prosjektleder og det er etablert arbeidsgrupper for gåing, sykkel, kollektiv samt finansiering 
og virkemidler. Styringsgruppen har vedtatt at Ytre ringveg, Kjevikvegen og Breimyr- 
Volleberg skal tas ut av bypakken. Det er et felles mål at bymiljøpakken skal etterfølges av 
en bymiljøavtale. Kristiansandsregionen har høy variasjon i innbyggertall. Det spenner fra ca 
1300 innbyggere i Iveland kommune til ca 86000 i Kristiansand kommune. KVUen legger 
opp til en stor økonomisk pakke med mye til veg og lite til myke tiltak. Pakken må tilpasses 
klimaforliket og NTP. Det er vanskelig å forsvare myke tiltak i områder som er tynt befolket. 
Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har stort fokus på handelsbalanse 
mellom Kristiansand sentrum, Kvadraturen, og Sørlandsparken. Dagens bomordning er 
ferdig ved utgangen av 2017.  
 
Pågående planer og utredninger per 2014: 

 Rv.9 Kristiansand – Krossen – kommunedelplan 
 E18/ E39 Gartnerløkka – Breimyr (GL-B) – reguleringsplan er delt i to: 

1. Gartnerløkka-Meieriet  
2. Meieriet-Breimyrkrysset  
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I bymiljøpakken for Kristiansandsregionen er trivsel i sentrumsområder et sentralt poeng. 
Foto: Signe Gunn Myre 

Evje 
Evje og Hornnes er en kommune med om lag 3500 innbyggere. Ca 2400 av disse bor i Evje 
sentrum. Rv. 9 har en ÅDT på i overkant av 6000 ved Evje og tungbilandelen er på ca 10 %. 
Riksvegen er lagt utenfor sentrum, og Vegvesenet bidrar til å lage en miljøgate gjennom 
sentrum.  Det er også planer om nye kryss både sør og nord for Evje sentrum på riksvegen, 
og hastigheten på deler av strekningen er redusert til 50 km/t. 

Odda 
Odda ligger innerst i Sørfjorden i Hardanger, mellom Folgefonna og Hardangervidda. 
Kommunen hadde i 2012 omkring 7000 innbyggarar, der om lag 5000 er bosatt i Odda by.  
Odda er et gammalt industristed med mye turisme med Låtefoss, Trolltunga og Røldal 
skisenter som de store attraksjonene. Rv. 13 gjennom Odda er en del av Nasjonale 
Turistveger.  

Samferdselsmessige utfordringer i kommunen preges av smale og rasfarlige veger, der 
tunneler ofte har vært løsningen. Rv. 13 og fv. 550 går gjennom Odda. Sentrum er godt 
utbygd med fortau og gangfelt. Kommunen synes forholdene er greie nok for syklende og 
gående, men det er mye støy for en del husstander. Etter åpningen av Folgefonntunnelen og 
senere Jondalstunnelen, har beboerne langs fv. 550 opplevd trafikkøkning. På strekningen 
Egne Hjem - Vasstun er det flere eiendommer som har direkte atkomst til riks- og fylkesveg 
uten en rimelig sikker løsning for de myke trafikantene. I 2011 ble Oddapakken lansert, som 
en felles plattform for prioritering av vegbedringene i Odda. Oddapakken har tre element: 1. 
- Rv. 13 Odda Tyssedal, reguleringsplan er ferdig 2014. 2. Rv. 13 Odda – Jøsendal – 
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Kommundelplan klar sommaren 2014. 3. Odda sentrum: Odda kommune er ansvarlig og 
kjører sin egen prosess- ni alternative løsninger er identifisert for å håndtere trafikken i 
sentrum. De er i planprosessen. Det er usikkert hva som skjer med Oddapakken. Odda-
Tyssedal er et rassikringsprosjekt og gammel veg skal bli gang- og sykkelveg. Odda er ikke 
sykkelby, men det er foreslått en nasjonal sykkelrute 3 (nasjonale turistveger) på deler av rv. 
13 gjennom Odda (går videre på fv. 550). 

Voss 
Voss er en kommune med i overkant 14000 innbyggere.  Av disse bor over halvparten på 
Vossevangen, som er kommunesenteret. Tallet på bosatte i Skulestadmo er 1449, men 
området bør sees i sammenheng med resten av Vossevangen. E16 går i tunnel utenom 
sentrum. Vegen gjennom sentrum er foreløpig tenkt som en arm av E16. Voss knutepunkt er 
under utvikling. Dette er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Voss kommune, 
Jernbaneverket og Hordaland fylkeskommune mfl. I dette knutepunktet skal det legges 
spesielt til rette for sykkelparkering. Det er i gang prosjektering for en del av 
knutepunktsplanen (på vegen fra knutepunktet til sentrum i krysset ved kirka). Byggestart er 
planlagt til 2017-2018. På avlasta vegnett skal det legges til rette for sykkel. Det er en 
utfordring for myke trafikanter frå Bømoen til sentrum. Et nytt prosjekt jobber med 
tilrettelegging for sykkel i sentrum. Den gamle jernbanen er rusta opp til sykkelveg fra 
Bømoen mot Granvin. Krysset mellom E16 og rv.13 i Lundarosen er utfordrende. Tiltak for 
oppstramming av krysset blir gjennomført gjennom Vossapakko. Erfaringer etter denne 
oppstrammingen vil vise om det er behov for ytterligere tiltak i dette krysset. 

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  
småsteder der man skal velge 40 eller 50 km fart og utbedre vegen på stedets premisser. 

Sogndal 

Rute 4c og 5c møtes i Sogndal. Vi viser til omtale som er gitt under rute 5c. 
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5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTA 

I dette kapitlet oppsummerer vi de viktigste utfordringene for ruta, og presenterer mål for 
utvikling av ruta. 

5.1 Nasjonale mål 

I Nasjonal transportplan (NTP) for 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. 

 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren. 

 Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt 
bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og 
miljøområdet. 

 Et transportsystem som er universelt utformet. 

 
Vi vil strukturere både utfordringer og målsettinger for ruta i forhold til målene i NTP. 

5.2 Utfordringer for rute 4c 

I situasjonbeskrivelsen (kap. 3) har vi presentert ulike utfordringer for ruta som vi her 
oppsummerer helt kort, sortert under temaene framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og 
universell utforming. 
 
Framkommelighet 
Det meste av ruta holder ikke kravene til vegnormalstandard. Flere strekninger er smale og 
svingete. Hele 172 km mangler gul midtlinje. Tunnelene må oppgraderes. Det er flere 
rasutsatte punkt, og fjellovergangene har stedvis hyppige stengninger vinterstid. På flere 
strekninger mangler det tilrettelegging for sykkeltrafikken, som er økende. 
 
Trafikksikkerhet 
Den største utfordringen i forhold til trafikksikkerhet er utforkjøringsulykker samt 
tilrettelegging for myke trafikanter.  
 
Miljø 
Ruta er på mange måter en «turistrute», likevel er rasteplassene nedslitte og det er 
manglende tilrettelegging for reiseliv og turisme. Vi har økologiske konflikter og gjengroing 
av landskap langs ruta. 
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Universell utforming 
Langs hele ruta er det dårlig tilrettelagt med universell utforming. Rasteplassene er ikke 
universelt utformet, ferger og fergekaier mangler universell utforming og 
kollektivtransporten mangler universell utforming. 

5.3 Mål for rute 4c 

Med utgangspunkt i overordnede mål og spesielle utfordringer på rute 4c, har vi satt 
følgende mål for utvikling av ruta:   
 
Rute 4c skal være en pålitelig og trafikksikker rute mellom Sørlandet og Vestlandet. 
Strekningen skal fremstå spesielt attraktiv for for reiseliv og turisme. 

 Rute 4c skal ha gul midtlinje fra Kristiansand til Sogndal 
 Rute 4c skal ha gjennomgående «tilgivende» sideterreng 
 Rute 4c skal legge til rette for myke trafikanter ved å ha god vegskulder samt gang- 

og sykkelveger/sykkelekspressveg i tettstedene/Kristiansand. 
 Rute 4c skal ha oppgraderte rasteplasser 
 Rute 4c skal ha ryddet sikt slik at reisen på ruta gir gode opplevelser 
 Ved bygging av ny veg skal det legges stor vekt på landskapstilpasning 
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6  STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

6.1 Helhetlig strategi for ruta  

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten 
Hovedstrekninger 
på ruten1) 

Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil-
andel % 

Vegstandard-2050 Begrunnelse 

A 
Rv. 9 
Kristiansand - 
Mosby 

16000 15 % Firefeltsveg, innfart 
by, H6, 16 meter 
bredde 

Forventet ÅDT, 
tungbilandel, 
befolkningsvekst 

B 
Rv. 9 Mosby - 
Byglandsfjord 

4000-8000 12-15 % Vegnormalstandard 
H4, 10 m bredde, to 
felt 

Høy forventet 
befolkningsøkning, 
spes ved Evje, økt 
turisme, økt 
treningssykling 

C 
Rv. 9 
Byglandsfjord - 
Hovden 

1500 - 4000 12-15 % Vegnormalstandard 
H2, 8,5 meter 
bredde, to felt 

Økt turisme, økt 
treningssykling, 
tungbilandel 12-
15% 

D 
Rv. 9 Hovden - 
Haukeli 

1500 - 4000 10 – 12 
% 

Vegnormalstandard 
UH2, utbedring av 
eksisterende veg,  
8,5 meter bredde, 
med unntak av 
spesielle forhold 
ved terreng, to felt 

Dagens veg er en 
krevende 
strekning, spesielt  
for 
tungbiltransporten 

E 
Rv. 13 Jøsendal – 
Odda 

2900 11 – 12 
% 

Vegnormalstandard 
H2, 8.5 meter 
bredde, to felt 

Forventet ÅDT,  

F 
Rv. 13 Odda – Bu 

1800 11 – 12 
% 

7,5, meter bredde, 
to felt 

Sårbart og kostbart 
terreng 

G 
Rv. 13 Bu - Voss 

2900 12 – 13 
% 

Vegnormalstandard 
H2, 8,5 meter 
bredde, to felt 

Forventet ÅDT, 
spesielt pga 
Hardangerbrua 

H 
Rv. 13 Vinje - 
Leikanger 

700-1800 11 – 15 
% 

8, 5 meter bredde, 
to felt 

Redusert bredde til 
7,5 m i kostbart 
terreng 

I 
Rv. 55 Leikanger 
– Sogndal 

3100 12 – 13 
% 

9,5 meter bredde, 
to felt 

Forventet ÅDT, 
sykkelfelt 

1) Strekning med enhetlig vegstandard 
2) ÅDT som legges til grunn for valg av vegstandard på strekningen 
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Figur 9 viser nødvendig vegstandard på ruta i 2050. 



 
Rutevise utredninger Rute 4c 

 

74 
 

 

 
 
Figur 10  viser kostnader ved utbygging til nødvendig vegstandard i 2050.  
Her har vi ogå tatt med alternativ rute fra hovden til Haukeli.  
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6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

6.2.1 Hovedstrekning A  

Hovedstrekning A går fra Kristiansand(Hp1. km0,0) til Mosby(HP4, km0,0) i Kristiansand 
kommune. Strekninger er på 11 km. Dagens standard er tofeltsveg med ca 8,5 meters 
bredde. Kristiansand har en kraftig befolkningsvekst og Mosby er planlagt som et 
utviklingsområde. Forventet trafikkmengde på rv. 9 er så stor at vi i 2050 trenger 
firefeltsveg, innfart til by, H6. Det er også denne strekningen på ruten som har høyest risiko 
for ulykker. Det er særskilt myke trafikanter som er utsatt. Nasjonal transportplan 2014-
2023 legger opp til at veksten i persontransporten i store byer skal tas ved kollektiv, sykling 
eller gåing. Det er derfor særdeles viktig at det blir lagt godt til rette for kollektivtrafikk, 
sykling og gåing på strekningen. 
 
Vi har behov for 1,3 km kollektivfelt fra Krossen til Jørgen Moes gate. Videre er det behov for 
sykkelekspressveg fra sentrum og 7 km nordover. På de resterende 4 km er det behov for 
sykkelveg med fortau. I tillegg anbefaler vi å utarbeide en gårstrategi for Kristiansand. 

6.2.1.1 Delstrekning A1 
Strekning A1 går fra Kristiansand (Hp1. km0,0)  til Krossen(Hp2, km0,0) . Den er på 2,5 km. 
ÅDT per 2018 er på i overkant av 10.000. Dagens veg er tofelts med ca 8,5 meter bredde. 
Den har ikke vegnormalstandard og det mangler et tilfredstillende tilbud til kollektivtrafikk, 
syklister og gående. Vi har foreslått H6 firefeltsveg innfart by på strekningen. I tillegg er det 
behov for kollektivfelt fra Jørgen Moen gate til Krossen, 1,3 km og sykkelekspressveg. Det er 
viktig å få på plass tiltakt for miljøvennlig transport, siden NTP legger opp til at vekst i 
persontransporten i store byer skal tas ved kollektiv, gåing og sykling. Strekningen vil 
muligens inngå i bypakke for Kristiansandsregionen. 

6.2.1.2 Delstrekning A2 
Strekning A2 går fra Krossen(Hp2, km0,0) til Mosby(Hp4, km0,0). Den er på 8,5 km. ÅDT per 
2018 er på om lag 7000. Dagens veg er tofelts med 8,5 meter bredde. Den har ikke 
vegnormalstandard og det mangler et godt tilbud til syklister. Vi anbefaler 
sykkelekspressveg på 4,5 km nærmest byen og sykkelveg med fortau på den resterende 
strekningen opp mot Mosby. Strekningen er markert rød i sikkerhetsrangeringen pga flere 
ulykker der myke trafikanter er innblandet. Vi har foreslått H6 firefeltsveg innfart by på 
strekningen. 

6.2.2 Hovedstrekning B 

Hovedstrekning B går fra Mosby(Hp4, km0,0) til Byglandsfjord(Hp3, km9,0). Strekningen er 
på 63 km. ÅDT per 2018 ligger på 4000 – 6000 (litt over 6000 ved Evje). Dagens standard er 
tofeltsveg som varierer fra ca 7 – ca 8,5 meters bredde. Det har vært flere 
utforkjøringsulykker på strekningen. Vegen blir brukt mye til treningssykling. Forventet ÅDT 
ved 2050 er på 4000 – 6000. En strekning ved Evje på om lag 1 km vil få ÅDT på litt over 
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6.000. Evje er et tettsted i vekst. På grunn av forventet ÅDT, økt turisme og mye 
treningssykling, trenger vi en vegstandard i 2050 med 10 meter bredde, H4. 1 km ved Evje 
bør få lavere fart pga høy ÅDT.  

6.2.2.1 Delstrekning B1 
Strekning B1 går fra Mosby(Hp4, km0,0) til Hornesund x fv. 403(Hp1, km1,0). Den er på 34 
km. ÅDT per 2018 er på om lag 4000. Dagens veg har mye kurver og er lik eller under 7 
meter bred. Deler av strekningen er markert rød i sikkerhetsrangeringen, spesielt på grunn 
av flere utforkjøringsulykker. Vegen har ikke vegnormalstandard. Det er viktig å gjøre noe 
med sideterrenget. Vi anbefaler å bygge ut til vernormalstandard H4, 10. 

6.2.2.2 Delstrekning B2 
Strekning B2 går fra Hornesund x fv. 403(Hp1, km1,1) til Byglandsfjord(Hp3, km9,0). Den er 
på 29 km. Ådet er på om lag 4000 – 6000 ( litt over 6000 ved Evje). Dagens veg er om lag 8 
meter bred. Ved Moisund har det vært tre møteulykker og en utforkjøringsulykke de siste 
seks år. Strekningen er markert rød i sikkerhetsrangeringen. Det meste av strekningen har 
ikke vegnormalstandard. Vi anbefaler å bygge ut til vernormalstandard, H4. Ved Evje bør 
fartsgrensen reduseres noe på grunn av høy ÅDT ved sentrum. 

6.2.3 Hovedstrekning C 

Hovedstrekning C går fra Byglandsfjord(Hp3, km9,0) til Hovden(Hp10, km6,0). Strekningen 
er på 136 km. ÅDT per 2018 varierer mellom 1000 – 2000. Dagens standard er tofeltsveg 
med bredde fra ca 6 – ca 8,5 meter. 28,5 km av strekningen er svært smal og svingete og 
mangler gul midtlinje. Dette er hjertet av Setesdalen. Her er stor satsing på turisme, både 
bilturister og sykkelturister. Det går også flere sykkelløp her. Forventet ÅDT i 2050 ligger på 
fra 1500 – 4000. Vi bør få på plass vegnormalstandard, H2, 8,5 meter bredde. 

6.2.3.1 Delstrekning C1 
Strekning C1 går fra Byglandsfjord(hp3, km9,0) til Skomedal(Hp5, km7,0). Den er på 31 km. 
ÅDT per 2018 er på om lag 1100-3000. Dagens standard er på om lag 7 meters bredde. En 
strekning på 1 km ved Fånefjell er markert rød i sikkerhetsrangeringen på grunn av to 
utforkjørings- og en møteulykke de siste seks år i en S-kurve. Her foreligger det 
reguleringsplan for utbedring. Hele vegstrekningen har ikke vegnormalstandard. Vi anbefaler 
å bygge ut til H2. 

6.2.3.2 Delstrekning C2 
Strekning C2 går fra Skomedal sør(Hp5, km7,0)  til Skomedal nord(Hp5, km10,2). Den er på 
2 km. ÅDT per 2018 er på om lag 1100. Standarden i dag er veldig dårlig, men strekningen 
ligger inne i Handlingsprogrammet for 2014-2017, med godkjent vegbredde 7,5 meter. 

6.2.3.3 Delstrekning C3 
Strekning C3 går fra Skomedal nord(Hp5, km10,2) til Frøysnes sør(Hp5, km12,1). Den er på 
1,9 km. ÅDT per 2018 er på om lag 1100. Dagens veg er om lag 7 meter bred, og har ikke 
vegnormalstandard. Vi anbefaler å bygge ut til H2. 
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6.2.3.4 Delstrekning C4 
Strekning C4 går fra Frøysnes sør(Hp5, km12,1) til Frøysnes nord(Hp5, km13,9). Den er på 
1,8 km. ÅDT per 2018 er på om lag 1100. Standarden i dag er veldig dårlig, men 
strekningen ligger inne i Handlingsprogrammet for 2014-2017, med godkjent vegbredde på 
7,5 meter. 

6.2.3.5 Delstrekning C5 
Strekning C5 går fra Frøysnes nord(Hp5, km13,9) til Ose nord(Hp5, km 19,0). Den er på 5,1 
km.  ÅDT per 2018 er på om lag 1100. Dagens veg er på ca 7 meter bredde, og har ikke 
vegnormalstandard. Vi anbefaler å bygge ut til H2. 

6.2.3.6 Delstrekning C6 
Strekning C6 går fra Ose nord(Hp5, km 19,0) til Langeid(Hp6, km10,3). Den er på 11,2 km. 
ÅDT per 2018 er på om lag 1100. Strekningen er nybygd, med godkjent vegbredde på 7,5 
meter. 

6.2.3.7 Delstrekning C7 
Strekning C7 går fra Langeid(Hp6, km10,3) til Besteland sør(Hp6, km 16,0). Den er på 5,7 
km. ÅDT per 2018 er på om lag 1100. Dagens veg er på ca 7 meter bredde, og har ikke 
vegnormalstandard. Vi anbefaler å bygge ut til H2. 

6.2.3.8 Delstrekning C8 
Strekning C8 går fra Besteland sør(Hp6, km 16,0) til Helle nord(Hp6, km20). Den er på 4,1 
km. ÅDT per 2018 er på om lag 1200. Dagens veg er mindre enn 6 meter bred og mangler 
gul midtlinje. Vi anbefaler å prioritere denne strekningen og bygge ut til H2. 

6.2.3.9 Delstrekning C9 
Strekning C9 går fra Helle nord(Hp6, km20) til Sandnes(Hp7, km6,2). Den er på 13 km.  ÅDT 
per 2018 er på om lag 1500.  Dagens veg er på ca 7 meter bredde, og har ikke 
vegnormalstandard. Vi anbefaler å bygge ut til H2. 

6.2.3.10 Delstrekning C10 
Strekning C10 går fra Sandnes(Hp7, km6,2) til Harstadberget(Hp7, km10,4). Den er på 4,2 
km. ÅDT per 2018 er på om lag 1500. Standarden i dag er veldig dårlig, men strekningen 
ligger inne i Handlingsprogrammet for 2014-2017 med godkjent vegbredde 7,5 meter. 

6.2.3.11 Delstrekning C11 
Strekning C11 går fra Harstadberget(Hp7, km10,4) til Rotemo(Hp8, km1,0). Den er på 9,4 
km. ÅDT per 2018 er på om lag 1500. Dagens veg har ca 7- 7,5 meter vegbredde og 
mangler vegnormalstandard. 

6.2.3.12 Delstrekning C12 
Strekningen C12 går fra Rotemo(Hp8, km1,0) til Lunden(Hp8, km3,0). Den er på 2,1 km. 
ÅDT per 2050 er på om lag 1100. Strekningen er markert rød i sikkerhetsrangeringen på 
grunn av 1 møteulykke og to utforkjøringsulykker, den ene med døden til følge. Dagens veg 
er under 6 meter bred og mangler gul midtlinje. Vi anbefaler å prioritere denne strekningen 
og bygge ut til H2. 



 
Rutevise utredninger Rute 4c 

 

78 
 

6.2.3.13 Delstrekning C13 
Strekningen C13 går fra Lunden(Hp8, km3,0) til Bjørnarå(Hp8, km9,7). Den er på 6,7 km. 
ÅDT per 2018 er på om lag 1100. Dagens veg har fra 6 – 7,5 meter bredde, og har ikke 
vegnormalstandard. Vi anbefaler å bygge ut til H2. 

6.2.3.14 Delstrekning C14 
Strekning C14 går fra Bjørnarå(Hp8, km 9,7) til Grasbrokke(Hp8, km14,0). Den er på 4,3 km. 
Ådet per 2018 er på om lag 1100. Dagens veg er under 6 meter bred og mangler gul 
midtlinje. Vi anbefaler å prioritere denne strekningen og bygge ut til H2. 

6.2.3.15 Delstrekning C15 
Strekning C15 går fra Grasbrokke(Hp8, km14,0) til Byklestøylane(Hp9, km5,3). Den er på 
11,3 km. ÅDT per 2018 er på om lag 1100. Dagens ver er ca 7 meter bred og har ikke 
vegnormalstandard. Vi anbefaler å bygge ut til H2. 

6.2.3.16 Delstrekning C16 
Strekning C16 går fra Byklestøylane(Hp9, km5,3) til Hartevatn(Hp9. km23,3). Den er på 18 
km. Dagens veg er smalere enn 6 meter og mangler gul midtlinje. Vi anbefaler å prioritere 
denne strekningen og bygge ut til H2. 

6.2.3.17 Delstrekning C17 
Strekning C17 går fra Hartevatn(Hp9, km23,3) til Hovden(Hp10, km6,0). Den er på 4,2 km. 
ÅDT per 2018 er på om lag 1000. Dagens veg er om lag 7 meter bred, og har ikke 
vegnormalstandard. Vi anbefaler å bygge ut til H2. 

6.2.4 Hovedstrekning D 

Hovedstrekning D går fra Hovden(Hp10, km6,0) til Haukeli(Hp1, km15,569). Strekningen er 
på 30 km.  Dette er en krevende fjellovergang med kolonnekjøring og stengninger om lag 
fire til fem ganger hvert år. Utfordringen er størst fra Hemla bru og ned til Haukeli. Her er 
det bratt, smalt og svingete. På denne strekningen har vi to alternativ, det ene med tunnel. 
Vi har anbefaler alternativ UH2. 

6.2.4.1 Delstrekning D1 
Strekning D1 går fra Hovden(Hp10, km6,0) til Hemla bru(Hp1, km0,0). Den er på 14,5 km. 
ÅDT per 2018 er på om lag 900. Dagens veg er mellom 6 og 7 meter bred. Vegen har ikke 
vegnormalstandard. Vi anbefaler å utbedre til UH2. 

6.2.4.2 Delstrekning D2 
Strekning D2 går fra Heml bru(Hp1, km0,0) til Haukeli(Hp1, km15,569). Den er på 15,6 km. 
Dette er en krevende strekning med flere stengninger om vinteren. Vegen er rasfarlig,  bratt, 
svingete, smal og mangler gul midtlinje. Vi har vurdert ett alternativ med 10 km tunnel mot 
Flothyl og et alternativ med utbedring av dagens veg. Vi anbefaler utbedring av dagens veg. 
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6.2.5 Hovedstrekning E 

Hovedstrekning E går fra Grostøl (hp03,km0) til Odda nord(hp04, km2,9). Grostøl blir det 
nye krysset med E134 etter at denne er bygd om. Odda nord er definert som nord for 
planlagt omlegging forbi Odda sentrum. Det meste av strekningen mangler i dag gul 
midtlinje. Hovedstrekningen inngår i planene for ny forbindelse fra Bergen til E134, som har 
siktemål å gi en bedre og raskere øst-vest-forbindelse. Standard H2 er valgt i denne 
omgang. Spørsmålet om standard kan få en ny vurdering etter at vi har fått konklusjoner på 
nye øst-vest-forbindelser. Strekningen Jøsendal – Odda har tidligere fått fritak for KVU, og er 
nå under behandling som kommunedelplan. Dermed trenger den ikke inngå i KVU Odda-
Bergen. 
 

6.2.5.1 Delstrekning E1 
Grostøl-Hildal blir i hovedsak en tunnelstrekning. Dette vil eliminere flere skredpunkt, og 
erstatte en strekning med lav geometrisk standard. Låtefoss er et sentralt turistmål, og her 
er planlagt egne investeringer. Det er ikke planlagt  andre mindre tiltak på kort sikt. 

6.2.5.2 Delstrekning E2 
Hildal-Vasstun har i dag en rimelig bra standard. Men her er høyt prioriterte skredpunkt som 
må sikres, og det mangler tilbud for gående/syklende. Det bratte terrenget tilsier at alle 
tiltak må utføres under ett, og det er ikke planlagt mindre tiltak på kort sikt. 

6.2.5.3 Delstrekning E3 
Vasstun-Djupevik er ny veg øst for Odda sentrum. Den vil bli en effektiv omkjøring og 
avlastning for sentrum. Utforming av veg og kryss må tilpasses planer for veg til Bergen, 
som er planlagt ført til vestsiden av Sørfjorden. 

6.2.6 Hovedstrekning F 

Odda(hp04,km0)-Bu(hp10,km7,5) er en utfordrende strekninng med hensyn til vegstandard. 
Kostbart terreng og akutte behov for skredsikring har ført til en stykkevis og delt utbygging. 
Dette har resultert i varierende standard, men det aller meste er så smalt at vegen mangler 
gul midtlinje. En slik strategi må delvis videreføres, ettersom vi fortsatt har store 
utfordringer innen skred. Men på lenger sikt er det et mål å få en sammenhengende jevn 
standard på denne strekningen. Det blir lagt til grunn standard UH2 med vegbredde 7,5 m 

6.2.6.1 Delstrekning F1 
Djupevik-Kvitur omfatter skredsikring på den viktige pendlervegen Odda-Tyssedal. Dette er 
planlagt som terrengtiltak og veg i dagen. På kort sikt kan det være aktuelt med tiltak for å 
sikre sykkeltrafikk gjennom tunneler der det ikke finnes andre løsninger. 

6.2.6.2 Delstrekning F2 
Ved Tyssedal har dagens veg bra standard, men tunnelene både sør og nord for Tyssedal 
holder ikke mål innen teknisk standard og sikkerhet. Tiltak her blir planlagt med referanse til 
gjeldende forskrifter. 
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6.2.6.3 Delstrekning F3-F6 
Mellom Tyssedal og Lofthus er det flere parti som står igjen med nokså lav standard. På lang 
sikt er det viktig å få en sammenhengende utbedringsstandard her. Det er ingen spesielle 
parti som tilsier tiltak på kort sikt. 

6.2.6.4 Delstrekning F7-F9 
Mellom Lofthus og Bu er det flere parti som står igjen med nokså lav standard. På lang sikt 
er det viktig å få en sammenhengende utbedringsstandard her. Dette vil også omfatte 
vurdering av korte tunnelstrekninger ved Kinsarvik og Ringøy. Her kan det være nødvendig 
med kommunedelplan, mens det for øvrige strekninger kan holde med direkte 
reguleringplan. 

6.2.7 Hovedstrekning G 

Bu(hp11,km0)-Voss(hp14,km12,7) utgjør den beste strekningen på rv. 13. Det aller meste 
har gul midtlinje. Bygging av Hardangerbrua har styrket trafikkgrunnlaget, og tilstøtende 
strekninger har også fått et standardmessig løft. Vossapakken har gitt en bedre E16, og det 
har ført til at vegvalget mot Bergen naturlig blir E16 via Vaksdal, framfor fv. 7 via Kvam. 

6.2.7.1 Delstrekning G1 
Fra Kjerlandskrysset (Granvin) til Granvinvatnet må vegen på sikt oppgraderes til H2-
standard. I første omgang blir øvre del ved Joberget fullført i NTP-perioden 2014-17 som 
skredsikring.  

6.2.7.2 Delstrekning G2 
Fra Granvinvatnet er vegen nylig ombygd til H2-standard, med Tunsbergtunnelen som det 
tyngste elementet. Dette har eliminert et vanskelig stigningsparti. Videre mot Voss 
gjenstår ombygging fram til Mønshaug. På kort sikt inngår mindre TS-tiltak fordelt over hele 
strekningen fram til Voss. 

6.2.8 Hovedstrekning H 

Ruta har felles strekning med E16 fra Voss til Vinje, og her er alle behov lagt til rute 5c. 
Fra Vinje(hp16,km0) starter en nokså sammensatt strekning fram til Leikanger(hp08,km0), 
der utgangspunktet er en H2-standard, men med bredde 7,5 m i kostbart terreng på flere 
delstrekninger. I dag er det bare korte strekninger som har gul midtlinje. Spesielle 
utfordringer ligger i Vikafjellet som har meget dårlig vinterregularitet. Fergekryssinga 
Vangsnes-Hella er også utfordrende, og her blir det skissert ny fergekai Verken øst for Hella. 
Dette vil spare en større ombygging av dagens riksveg Hella-Verken, ettersom denne kan 
nedklassifiseres til en mindre trafikert fylkesveg. 

6.2.8.1 Delstrekning H1-H3 
Delstrekningene fra Vinje til Hola må sees i sammenheng med bygging av Vikafjellstunnelen. 
Tunnelmassene er sannsynligvis av noe dårlig bergkvalitet, men de kan likevel nyttes til 
underbygning og til skredsikring. Det siste er høyaktuelt i Kvassdalen som har nær årlige 
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skredstenginger. Fra Vinje til Myrkdalen har vi en økende trafikk til de store hyttefeltene som 
er under utbygging. Her må kommuneplanarbeid avklare nærmere valget mellom flere 
aktuelle løsninger. 

6.2.8.2 Delstrekning H4 
Tunnel under Vikafjellet har basis i en vedtatt fylkesdelplan fra 2006. Tunnelen er ca 15 km 
lang, og kan suppleres med tunnelarm til Framfjord som fylkesveg. Den er ikke med i 
planvedtaket. I NTP 2014-23 er riksvegtunnelen inne med oppstartbevilgning på 100 mill. 
kr. Målet med tunnelen er vinterregularitet og reduserte avstander. 

6.2.8.3 Delstrekning H5 
Fra tunnelen og ned til Vik er det behov for oppgradering av standard, i hovedsak langs 
dagens veg. Det er ikke planlagt omkjøring ved sentrum, ettersom trafikkvolumet er relativt 
beskjedent. 

6.2.8.4 Delstrekning H6 
På Vik-Vangsnes får vi oppstart av skredsikringstunnel i perioden 2014-17, og denne blir 
fullført fra 2018. I tillegg trengs ombygging til H2 på resten av strekningen fram til 
Vangsnes fergekai. Her inngår også oppgradering av kai-området. 

6.2.8.5 Delstrekning H7 
Her kan det være aktuelt med ny fergekai ved Verken, noe som vil innkorte rv. 13 med ca 7 
km uten at fergestrekninga blir forlenget. Dermed unngår vi ombygging av en meget 
krevende del av dagens riksveg. Også på resterende strekning vil det være behov for to korte 
tunneler for å oppnå standard H2. 

6.2.9 Hovedstrekning I 

Strekningen Leikanger(hp07,km9,3)-Sogndal(hp06,km0) utgjør et nokså integrert 
arbeidsmarked, og dermed er også trafikkvolumet noe høyere her enn på resten av ruta. Det 
har vært en økende bruk av sykkel på strekningen, til tross for at vegbredden i stor grad 
ligger under 6 m. Det meste av strekningen mangler gul midtlinje. Det blir foreslått å sastse 
sterkere på tilrettelegging for sykling her, med sykkelfelt  i kombinasjon med GS-veg nær 
skoler. 

6.2.9.1 Delstrekning I1 
Første delstrekning Njøs-Fatla går fram til Fatlatunnelen, og trenger sykkelfelt og mindre 
ombygging av vegen. Forbi Fatlatunnelen blir sykkeltrafikken ledet inn på gamlevegen på 
utsida av tunnelen. 

6.2.9.2 Delstrekning I2 
Slinde-Bondeviki går mellom de to tunnelene Fatla og Stedjeberget. Her er randbebyggelse 
og i stor grad fartsgrense 60 som må beholdes. Ved Ylvisåker er det skredfare som må stå 
sentralt ved videre planlegging av riksveg og GS-veg. På begge sider av Norane skole blir 
sykkelfeltet erstattet av GS-veg. Veksling mellom sykkelfelt og GS-veg er krevende, og 
trenger grundig planlegging. 
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6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

Her presenterer vi kostnader for utvikling av ruta med standard for 2050.  
 

Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

Hovedstrekning Tiltakskategori Standard i 2050 Sum 
kostnad  

2018-
2050 
(mill. 

kr.) 

Bompenge-
potensialet
(mill. kr.) 

Rv. 9 
Kristiansand – 
Mosby 

Ny veg i ny 
trase 

H6, firefeltsveg, 16 meter 
bredde 

2275  

Rv. 9 Mosby - 
Byglandsfjord 

Ny veg i dagens 
trase 

H4, tofeltsveg, 10 meter 
bredde 

2375  

Rv. 9 
Byglandsfjord – 
Hovden 

Ny veg i dagens 
trase 

H2, tofeltsveg, 8,5 meter 
bredde 

4277  

Rv. 9 Hovden – 
Haukeli (Flothyl) 
(alt A) 

Ny veg i delvis 
ny trase (ca 10 
km) 

H2, tofeltsveg, 8,5 meter 
bredde 

(alt A) 
1886,7  

 

Rv. 9 Hovden – 
Haukeli (alt B) 

Utbedring av 
dagens veg 

Vegnormalstandard UH2, 
utbedring av eksisterende 
veg,  8,5 meter bredde, med 
unntak av spesielle forhold 
ved terreng, to felt (anbefalt). 

(alt B) 
490,5  

 

Jøsendal-Odda Ny trase H2, tofeltsveg, 8,5 meter 
bredde 

2890  

Odda-Bu Dagens trase UH2 2650  
Bu-Voss Delvis ny trase H2, tofeltsveg, 8,5 meter 

bredde 
370  

Vinje-Leikanger Delvis ny trase H2, tofeltsveg, 8,5 meter 
bredde 

5230  

Leikanger-
Sogndal 

Dagens trase H2, tofeltsveg, 9,5 meter 
bredde inkl sykkelfelt 

460  

     
Sum alt A   Ca kr  

22500 
 

Sum alt B 
(anbefalt alt.) 

  Ca kr  
21000 
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Tabell 28 Utviklingstiltak, hovedstrekning 

Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Vegstandard i 
2050 

Sum 
kostnad 
(2018-
2050)

(mill. kr.)
Rv. 9 Kristiansand 
– Mosby 

Kristiansand - 
Krossen 

Ny veg i ny 
trase 

H6 1000

 Krossen – Mosby Ny veg i ny 
trase 

H6 1275

Rv. 9 Mosby - 
Byglandsfjord 

Mosby – 
Hornesund x fv. 
403 

Ny veg i 
dagens trase 

H4 1360

 Hornesund x fv. 
403 – 
Byglandsfjord 

Ny veg i 
dagens trase 

H4 1015

Rv. 9 
Byglandsfjord - 
Hovden 

Byglandsfjord – 
Skomedal sør 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 1395

 Skomedal sør – 
Skomedal nord 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 20

 Skomedal nord – 
Frøysnes sør 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 95

 Frøysnes sør – 
Frøysnes nord 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 18

 Frøysnes nord – 
Ose nord 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 153

 Ose nord – Langeid Ny veg i 
dagens trase 

H2 112

 Langeid – 
Besteland sør 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 114

 Besteland sør – 
Helle nord 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 41

 Helle nord - 
Sandnes 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 260

 Sandnes - 
Harstadberget 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 42

 Harstadberget - 
Rotemo 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 141

 Rotemo - Lunden Ny veg i 
dagens trase 

H2 84

 Lunden - Bjørnarå Ny veg i 
dagens trase 

H2 134
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 Bjørnarå - 
Grasbrokke 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 215

 Grasbrokke - 
Byklestøylane 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 565

 Byklestøylane – 
Hartevatn sør 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 720

 Hartevatn - 
Hovden 

Ny veg i 
dagens trase 

H2 168

Rv. 9 Hovden - 
Haukeli 

Hovden Hemla bru Utbedring av 
dagens veg 

UH2 217,5

 Hemla bru – 
Haukeli (Flothyl) alt 
A 

Ny veg i ny 
trase 

H2 1669,2

 Hemla bru – 
Haukeli alt B 
(anbefalt) 

Utbedring av 
dagens veg 

UH2 273

Jøsendal-Odda Grostøl-Hildal Ny trase H2 1530
 Hildal-Vasstun Delvis ny trase H2 710
 Vasstun-Djupevik Ny trase, nytt 

kryss 
H2 600

 Skredsikring 
Sandvinvatnet 

Skred H2 50

Odda-Bu Djupevik-Kvitur Dagens trase UH2 240
 Kvitur-Tyssedal N Tunneltiltak UH2 50
 Tyssedal N-Stana Tunneltiltak UH2 40
 Stana-Skjelvik Dagens trase UH2 190
 Skjelvik-Hovland Dagens trase UH2 280
 Hovland-Lofthus S Dagens trase UH2 390
 Lofthus S-Lofthus 

N 
Dagens trase UH2 160

 Lofthus N-
Kinsarvik 

Dagens trase UH2 710

 Kinsarvik-Ringøy Dagens trase UH2 490
 Ringøy-Bu Dagens trase UH2 100
Bu-Voss Kjerlandkrysset-

Granvinvatnet 
Dagens trase H2 140

 Granvinvatnet-
Mønshaug 

Delvis ny trase H2 190

 Mønshaug-Voss Dagens trase H2 40
Vinje-Leikanger Vinje-Myrkdalen Delvis ny trase H2 550
 Myrkdalen-Hola Delvis ny trase H2 

7,5 m 
240

 Skredsikring Skred H2 250
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Kvassdalen 
 Vikafjellstunnelen Ny trase H2 2800
 Tistel-Vik Delvis ny trase UH2 

7,5 m 
250

 Vik-Vangsnes Dagens trase UH2 
7,5 m 

340

 Hella-Leikanger Dagens trase UH2 
7,5 m 

800

Leikanger-Sogndal Njøs-Fatla Dagens trase H2 sykkelfelt 
9,5 m 

70

 Slinde-Bondeviki Dagens trase+ 
Skredsikring 

H2 
sykkelfelt/GS-
veg  9,5 m 

380

 Stedjebergtunnelen Tunnel H2 10
Forklaring av vegstandard: 
H2= tofeltsveg, 8,5 meter bredde 
UH2 = tofeltsveg i dagens trasé, 8,5 meter bredde 
H4 = tofeltsveg, 10 meter bredde 
H6 = firefeltsveg, innfart by, 16 meter bredde 
 
 
 
Ved kostandsberegninger i tabell 29 – 38 har vi benyttet enhetspriser basert på erfaringstall.  
Disse kostnadene er også inkludert i tabell 27 og 28. 

 
Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Fra Til Behov fram til 
2050 

Kostnad
(mill. kr.)

Sted meter 
Rv. 9 Kollektivfelt Krossen Jørgen 

Moes gate 
Vest-
Agder 

1300 32,5

      
      
 Sambruksfelt     
      
      
Sum 
(km) 
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Tabell30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak Behov for nye pr. 
fram til  2050 
(stk.) 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt   
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Holdeplasser   
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

4  

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
Vi har ikke erfaringstall på kostnader på innfartsparkering.  

Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad
(mill. kr.)

  
Kollektivknutepunkt 1 
-Stamruter 2 
-I byer/tettsteder 2 
-Utenfor byer/tettsteder  
Holdeplasser 649 227,15
-Stamruter 17 5,95
-I byer/tettsteder 50 17,5
-Utenfor byer/tettsteder 631 25,24
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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Tabell 32 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018/behov fram til 2050 

Veg Skredutsatte punkter/strekning Prioriteringsfaktor Behov fram til 
2050 –kostnad

(mill. kr) 
> 2,5 > 3,5 

     
     
     
     
Sum     
 

Tabell 33 Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 

Veg Kategori Behov fram til 
2050 (km) 

Kostnad
(mill. kr)

   
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
 

 b) Gang- og sykkelveg 31,2 12,08
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  
 d) Sykkelveg med fortau 13 9,10
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
1 

 f) Sykkelekspressveg 7 7
 g   Brudd på ruta  
 h)  Mangler tilbud ( ikke tilrettlagt)  
 i) Alternaiv vegrute (Fv, kv,) der det ikke 

er    differensiert mellom katogriene a, 
b, c, d, og e 

 

   
 

Tabell 34 Strekninger me d 4-feltsveg 

Veg Hovedstrekning Behov 4-felts veg 
fram til 2050 
(km) 

Kostnad
(mill. kr)

Rv. 9 Kristiansand - Mosby 11 2275 
   
   
   
Sum (km) 11 2275 
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Tabell35 Strekninger med midtrekkverk 

Veg Hovedstrekning Behov 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk 
fram til 2050(km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

    
    
    
Sum (km)   
 

Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad
(mill. kr)

Rv. 1  5
   
   
   
Sum (stk) 1  5
 

Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad
(mill. kr)

   
   
   
   
Sum (stk)   0
 

Tabell 38 Rasteplasser for personbiler 

Veg Behov antall nye 
rasteplasser fram 
til 2050 

Behov for antall 
gamle 
rasteplasser som 
skal oppgraderes 
til god standard  

Kostnad 
oppgradering av 
eksisternde 
rasteplasser 
(mill. kr.) 

Kostnad 
nybygging

(mill. kr.)

Rv. 9 0 6 18 0
Rv. 13 2 9 27 12
Rv. 55 0 3 9 0
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6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger 

Virkningene er beskrevet i eget regneark. 

7 VEDLEGG 1 BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER (BA-
REGIONER 

 
 
Regiontype 

 
Beskrivelse1 

Storbyregioner Senter over 150 000 innbyggere, maks tilbud av tjenester og 
offentlige institusjoner 

Mellomstore 
byregioner 

Senter mellom 19 000 og 150 000 innbyggere, middels til høyt 
tilbud av tjenester og offentlige institusjoner 

Småbyregioner Senter mellom 3 500 og 25 000 innbyggere, middels tilbud av 
tjenester og offentlige institusjoner 

Småsenterregioner Senter mellom 700 og 6 000 innbyggere, middels til lavt tilbud av 
tjenester og offentlige institusjoner 

Spredtbygde 
områder 

Senter under 3 900 innbyggere, lavt til svært lavt tilbud av tjenester 
og offentlige institusjoner 
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Figur 11 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge 
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Vedlegg 2 Oversikt over riksvegruter 

 
Figur 12 Riksvegruter 
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