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1 Sammendrag 
Statens vegvesen (Svv) har utarbeidet forslag til reguleringsplan for rv.9 Byklestøylane- 
Hartevatn i Bykle kommune. Planforslaget er omfatter en ca 16 km lang vegstrekning, og er 
primært en utbedring av eksisterende veg til 7,5 m bredde og geometrikrav iht. gjeldende 
vegnormaler. Stedvis, over korte strekninger, har det vært nødvendig å legge vegen i uberørt 
terreng. Hensynet til villreinstammen, naturmangfold, landskap og vann og vassdrag er 
vektlagt spesielt i dette planprosjektet. Likevel vil en realisering av planforslaget 
imøtekomme geometrikrav vil gi vesentlig gevinst i form av trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling. 
 
Planforslaget legges med dette ut til offentlig ettersyn/høring. 

2 Innledning 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen, i samarbeid med Bykle 
kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for strekningen rv.9 Byklestøylane-Hartevatn.  
 
Planforslaget består av følgende deler: 
Plandokumenter: 

 Plankart R01 – R10 
 Reguleringsbestemmelser  
 Planbeskrivelse 
 Digitale plandata (SOSI) 
 Detaljplantegninger 
 

Vedlegg til planen: 
 Vedlegg A1-A11 

 
Formålet med planarbeidet er primært å lage en plan som gir bedre trafikkavvikling, økt 
sikkerhet og færre ulykker, samt kunne redusere skadeomfang når ulykken først inntreffer. 
 
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Bykle kommune planbeskrivelse, plankart og 
reguleringsbestemmelser til politisk sluttbehandling.  
 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i 
Setesdølen og Fædrelandsvennen den 13.07.2020. Varsel om oppstart av 
reguleringsplanlegging er blitt sendt ut til offentlige instanser, samt grunneiere og andre 
berørte. 
 
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 08.04.22 – 20.05.22 
på følgende steder: 

 Bykle kommune, Bykle rådhus  
 Statens vegvesen, Rv. 9 Byklestøylane–Hartevatn | Statens vegvesen 
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Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Setesdølen og i Fædrelandsvennen. Grunneiere 
og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på 
høring til offentlige instanser. 
 
Eventuelle merknader til planforslaget må, seinest innen 20.05.22, sendes skriftlig til: 
Statens vegvesen, Postboks 10, Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller til: 
firmapost@vegvesen.no  
 
Det vil bli avholdt et åpent informasjonsmøte om planforslaget i Bykle den 04.05.22 kl 1800, 
på samfunnshuset i Bykle. 
 
Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 
justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 
 
Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 
iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. KMD har delegert myndigheten til å avgjøre 
klagesakene til Statsforvalteren. Kommunen behandler klagesaken før den oversendes 
Statsforvalteren.  
 
Eventuell klage sendes til kommunen. 
 
Kontaktperson i Bykle kommune: Signe Berit Sollien Haugå, tlf. 482 37 3000. 
e‐post: Signe.Sollien.Hauga@bykle.kommune.no 
 
Kontaktperson i Statens vegvesen: Pål Helge Paulsen, tlf. 90 227 038. 
e‐post: paal.paulsen@vegvesen.no 
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3 Planområdet og eiendommer som omfattes 
3.1 Planområdet 
Planområdet strekkes seg i fra Byklestøylane i sør til Hartevatn i nord. Strekningen er ca 16 
km lang. Planområdet er avgrenset ca 40 m ut til hver side i fra dagens rv.9. Stedvis avviker 
ny linje noe i fra eksisterende linje og da er utslaget noe større. 
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3.2 Eiendommer som omfattes av planarbeidet 
Tabellen under viser de eiendommer som omfattes av foreliggende planforslag (kommunenr. 
- gnr/bnr): 
 
4222‐3/5  4222‐3/48  4222‐3/224  4222‐5/1  4222‐13/4 

4222‐3/6  4222‐3/49  4222‐3/239  4222‐5/7  4222‐14/1 

4222‐3/7  4222‐3/52  4222‐3/544  4222‐5/10  4222‐14/2 

4222‐3/13  4222‐3/56  4222‐4/2  4222‐5/14  4222‐14/7 

4222‐3/17  4222‐3/57  4222‐4/8  4222‐5/15  4222‐14/8 

4222‐3/18  4222‐3/58  4222‐4/11  4222‐5/16  4222‐14/12 

4222‐3/19  4222‐3/67  4222‐4/14  4222‐5/17  4222‐14/23 

4222‐3/23  4222‐3/153  4222‐4/25  4222‐5/18  4222‐14/59 

4222‐3/25  4222‐3/154  4222‐4/27  4222‐5/32  4222‐15/1 

4222‐3/26  4222‐3/155  4222‐4/46  4222‐5/34  4222‐15/157 

4222‐3/34  4222‐3/164  4222‐4/55  4222‐6/42  4222‐600/9 

4222‐3/35  4222‐3/184  4222‐4/58  4222‐6/45  4222‐3/77 

4 Planstatus og overordnede føringer 
4.1 Nasjonal transportplan 
For perioden 2022-2227 er det er satt av totalt 500 millioner i NTP til utbedring av rv.9.  
 
4.2 Målsetting med planarbeidet 
 
Effektmål for prosjektet er en trygg og effektiv rv. 9, dvs: 

 Økt trafikksikkerhet. 
 God trafikkavvikling. 
 Redusert reisetid. 
 Redusert ulykkesfrekvens 
 Effektivt vedlikehold 
 

Resultatmål for planprosjektet: 
 Vedtatt reguleringsplan senest innen 30.06.2022, med god administrativ og politisk 

forankring i Bykle kommune. 
 Reguleringsplanarbeidet skal utføres innenfor avtalt kostnadsramme. 
 Ivareta HMS for byggefase og drift- og vedlikeholdsfase gjennom valgte 

planløsninger.  
 Alt anleggsarbeid skal planlegges og gjennomføres med mål om å unngå alvorlige 

ulykker eller varige skader på mennesker eller ytre miljø. 
 
4.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Basert på den informasjon som foreligger i og ved planområdet, kan ikke Statens vegvesen 
se at en gjennomføring av reguleringsplanen vil gi vesentlige påvirkninger for miljø og 
samfunn. Vi ser derfor ikke at det er behov for konsekvensutredning i henhold til § 8. De 
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tema som er relevante er likefult omtalt og belyst og i planbeskrivelsen. Dersom det i 
prosessen fremkommer nye opplysninger/informasjon, kan det likevel bli aktuelt å 
gjennomføre KU. Bykle kommune har gitt sin tilslutning til Svv sin vurdering. Se eget notat 
som ble utarbeidet ved varsel av planarbeidet, vedlegg A1. 
 
4.4 Planprosess og medvirkning 
Planarbeidet ble varslet i begynnelsen av juli 2021, gjennom annonse i aviser og brev til 
grunneiere, hyttevelforeninger og til offentlige høringsinstanser.  
Ifbm. kunngjøring/varsling av planarbeidet ble det også avholdt et åpent informasjonsmøte 
den 19.august på samfunnshuset i Bykle. På møtet deltok representanter både fra 
kommunens planadministrasjon og representanter i fra Statens vegvesen. 
 
Plangrensen som nå foreligger, har blitt noe justert sammenlignet med den plangrensen som 
opprinnelig ble varslet. Noen steder utvidet, andre steder redusert. I de tilfeller hvor grensen 
er utvidet er samtlige grunneiere tilskrevet/kontaktet og orientert om forholdet. Svv har 
åpnet opp for ev. nye innspill basert på den endrede grensen. Se forøvrig kap. 12. 
 
4.5 Regionale planer, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, 
reguleringsplaner 
 
Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen) sist endret 
13.06.2013. Heiplanen er en regional plan for en helhetlig forvaltning av de viktigste 
villreinområdene i Norge. Heiplanen legger føringer for løsninger på rv.9, spesielt i områder 
hvor Heiplanen indikerer trekkveger som krysser rv.9. 
 
Kommuneplan, vedtatt 28.02.19, eksisterende og fremtidige byggeområder, fareområder, 
hensynsområder som må hensyntas ifm. planlegging av utbedret veg. 
men 
Reguleringsplaner: Det er flere planer på aktuell strekning hvor planforslaget kommer i 
«inngrep» med gjeldende reguleringsplaner.  

5 Hovedutfordringer i planområdet 
Hovedutfordringer er smal veg uten gul midtstripe, dårlig sikt og en horisontal- og 
vertikalkurvatur som avviker i fra vegnormalenes krav til denne type veg. Det er stedvis bratt 
sideterreng med manglende grøfter og areal til snøopplag. Krav til sikkerhetssone (5m) er 
ikke ivaretatt mange steder på strekningen. Det er også flere adkomster/avkjørsler som ikke 
er utformet iht. geometriske krav og mangler sikt. Bildet under ifra Hoslemokleiva illustrerer 
noen av de omtalte problemstillingene.  
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I tillegg er det alltid utfordrende å planlegge et veganlegg som i stor grad ligger tett inn til 
elva Otra. Hensynet til villreinens trekkveger, inngrep i myrområder, samt at tiltaksområdet 
ligger i et høyfjellsområde, som er sårbart for inngrep, gir nødvendigvis utfordringer for 
planleggingen. 

6 Mulighetsvurderinger 
I forhåndskonferanse med kommunen ble det avtalt at Svv, på forprosjektnivå, skulle utrede 
en alternativ veglinje for Hoslemokleiva. Svv har sett på ei aktuell linje som krysser Otra i bru 
før selve stigninga begynner. Vegen går videre på østre side nordover og kommer inn igjen 
på eksisterende veg rett nord for Berdals bru. Totalt sett utgjør denne veglinja litt over 2km. 
Denne traseen får en bedre kurvatur sammenliknet med en utbedring av eksisterende veg, 
men har også flere negative konsekvenser. Kort oppsummert: 

 Traséen går i uberørt natur 
 Kommer i konflikt med hyttegrenda ved Berdalen bru 
 Kommer i konflikt med kulturminner 
 Krever omfattende (og kostnadskrevende) brukonstruksjon  
 Traséen blir lengre (ca. 250 meter enn foreslått trasé) 
  

På bakgrunn av punktene over, samt at en utbedring av eksisterende veg vil gi en geometri 
som tilfredsstiller vegnormalkrav, anbefaler Svv at en legger til grunn den løsningen som er 
foreslått i foreliggende plan. Den alternative traseen vil kreve en ny planprosess, 
sannsynligvis også med konsekvensutredning. Vedlegg A2 viser den alternative veglinjen. 

7 Planforslaget; plankart og bestemmelser 
Planen omfatter utbedringstiltak for en strekning på 16,2 km i fra Byklestøylane til 
Hartevatn. I hovedsak følger veglinja eksisterende veg, men stedvis er det noe avvik pga. 
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geometrikrav. Det er lagt til grunn vegbredder og geometrisk utforming iht. Hø1 i vegnormal 
N100 – (øvrige hovedveger med en årsdøgntrafikk mindre enn 4000 kjøretøy, fartsgrense 80 
km/t). Normalprofilet er som vist i figur under. 
 

 
 
I planen er det lagt til grunn en utbedring av horisontal- og vertikal geometri, samt utbedre 
sikt iht. stoppsiktkrav på 105 m. Videre er det lagt til grunn utslaking av sideterreng for å 
begrense behovet for rekkverk. På aktuell strekning er det belysning på to steder, - ved 
Berdals bru og ved Nordli. Behov for belysning utover dette vil bli fastlagt gjennom 
detaljplanlegging/byggeplan. 
 
Det er 4 bruer på strekningen, - ingen har tilstrekkelige bredder iht. tverrsnittet vist over. 
For Berdals bru har Svv nylig gjennomført et forprosjekt som konkluderer med at 
eksisterende bru er mulig å breddeutvide iht. en Hø1- standard. For de øvrige tre bruene 
(Hoslemo, Tverrå og Maurlibekken bru) vil overbygningen (bruplata) bli byttet ut og 
fundamenter utbedret, slik at vegbredder blir iht. krav. 
 
Det er innarbeidet anleggsbelte i plankartet. I utgangspunktet har vi lagt inn til rigg- og 
anleggsområde ut til og med plangrense, men stedvis har vi en noe snevrere avgrensning. 
Dette pga. f.eks dyrka mark, hensyn til villrein og eksisterende bebyggelse.  
 
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre 
til at areal som skal disponeres til vegformål etter vegbygging avviker noe fra vedtatt 
formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra 
tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget. 
Avviket bør ikke overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.  
 
Det er kommunen, som lokal matrikkelmyndighet, som avgjør om avviket er i henhold til 
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få 
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik 
kan foretas uten noen endring av planen, eller om det er nødvendig med en mindre endring 
av reguleringsplanen etter pbl. § 12-14 andre ledd. 
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8 Beskrivelse av planområdet og planløsning, virkning av 
planforslaget, avbøtende tiltak og hva som ikke blir løst  
8.1 Trafikkforhold 
 
8.1.1 Eksisterende trafikkforhold 

Dagens rv. 9 er både smal (ca 5- 6 m) og svingete med klare mangler ift. dagens krav til 
geometri og sikt. Dette gir seg utslag i relativt mange ulykker på aktuell strekning, og de 
fleste i form av utforkjøringsulykker. Kartfiguren under viser dette og ulykkene fordeler seg 
nokså jevnt over hele strekningen. Stedvis er ulykkesfrekvensen noe høyere, f.eks nord for 
Byklestøylane. Årsdøgntrafikk ÅDT) er 1475 (2020) med 14% andel tunge. Fartsgrensen er 80 
km/t. 
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Det er mange adkomstveger og driftsveger og flere av disse har en utforming som tilsier at 
de må utbedres med tanke på trafikksikkerhet. 
 
Det er stort sett gode grunnforhold, og vegkroppen er i relativt god forfatning. Stedvis er det 
likevel registrert en del telehiv og oppsprekking av asfalt. Det er ikke registrert hendelser 
med ras og skred. Ved Byklestøylane og ved Nylund er det registrert hendelser med 
oppstuving av is og flom i henholdsvis Otra og Geiskeliåne/Maurlibekken.  
 
Det er flere busslommer på strekningen med relativ ulik standard og utforming. På 
strekningen er det ikke lagt til rette for gående og syklende i form av g/s-veg.  
 
8.1.2 Beskrivelse av planforslaget 

I planforslaget er det lagt det grunn Hø1- Øvrige hovedveger, ÅDT<4000 og fartsgrense 80 
km/t i N100 Veg og gateutforming (2021). 

 
 
Horisontal- og vertikalkurvatur, samt siktkrav i planforslaget, følger også kravene gitt i 
håndbok. Mellom Nylund og Ørnefjell er det innarbeidet utvidet skulder, begge sider, på 
1,5m (i stedet for 0,75m). Alle kryss og adkomstveger er regulert slik at de kan utformes i 
tråd med krav.  
 
Grøfter/sideterreng har en helning på 1:4 eller slakere. Behovet for rekkverk er 
gjennomgående redusert. 
 
I all hovedsak følger veglinja eksisterende veg, men stedvis er det nødvendig å avvike dette 
prinsippet for å innfri geometrikrav og for å få til ei god linjeføring. Figuren under illustrerer 
et typisk eksempel på omfang på «ny» vegtrase: 
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Ved Lomehylen, ved profil ca 14800 

8.1.3 Virkning av planforslaget (framkommelighet for alle grupper) 

Primærmålet er å utbedre eksisterende veg med tanke på trafikksikkerhet og 
fremkommelighet. 
 
Planforslaget ivaretar geometrikrav, vegbredder og siktkrav og i tråd med vegnormalkrav, i 
tillegg til et utslaket sideterreng. Dette vil samlet sett være med på å innfri prosjektets 
primærmål for kjørende. For myke trafikanter vil en utbedret veg gi bedre betingelser i form 
av oversikt og en bredere skulder som skaper litt avstand til de kjørende. Mellom Nylund og 
Ørnefjellvegen, er det som nevnt innarbeidet utvidet skulder på 1,5m. Med tanke på gående i 
dette området vil dette gi en vesentlig forbedring ift. dagens situasjon. 

8.1.4 Avbøtende tiltak 

En gjennomføring av planen vil gi inngrep i tilstøtende arealer i form av midlertidige rigg- og 
anleggsområder. I tillegg er det stedvis avvik fra dagens veg med nye vegsløyfer. I begge 
tilfeller er det viktig at arealene tilbakeføres og revegeteres, på en slik måte at de naturlig vil 
inngå som en del av tilstøtende arealer. Detter er nærmere omtalt under kap. 8.6.  
 
8.1.5 Hva som ikke blir løst 

Som det fremkommer av vedlagte flomberegninger vil flere delstrekninger sør for Berdalsbru 
være utsatte ifbm. en 200-årsflom. Noen forbedringer vil det være ved at veglinja er hevet 
og flyttet i større avstand i fra Otra, men det vil ikke være mulig i et utbedringsprosjekt og 
heve vegen tilstrekkelig alle steder. Vegen må da legges om i helt ny trase for å være trygg 
ift. en beregnet 200-årsflom. 
 
8.2 Gang- og sykkeltrafikk  
Det er ikke planlagt g/s-veg i dette prosjektet. For Hø1-veg gjelder følgende før krav om 
g/s-veg trer inn: 

 potensialet for gående og syklende langs vegen skal overstige 50 i et normaldøgn 
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 eller at vegen er skoleveg  
Det er heller ikke satt av midler for g/s-veg i dette området.  

 
8.3 Kollektivtrafikk  
 
8.3.1 Eksisterende situasjon 
Det er følgende skiltede busslommer innenfor planområdet: 

 Tosidige busslommer ved avkjøring Glidbjørg 
 Ensidig busslomme ved Hoslemo, - betjener begge retninger 
 Tosidig busslomme ved Berdalsbru 

Det er også andre steder innenfor hvor det tidligere har vært busslommer, men bruken har 
opphørt/benyttes sporadisk. 
 
8.3.2 Planlagte løsninger 
Svv har i samråd med Agder kollektivtrafikk sett på fremtidige behov, og på hvordan dette 
best mulig kan løses. Dette har resultert i følgende; 

 Det etableres ny kantstopp ved Byklestøylane  
 Tosidig avkjøring ved Glidbjørg opprettholdes, men legges om pga. endring av 

veglinje 
 Busslomme ved Hoslemo opprettholdes  
 Søndre busslomme ved Berdalsbru opprettholdes, men med ny plassering. 

Busslommen nord for brua erstattes med kantstopp som plasseres sør for brua jf. 
utklipp under: 

 
 

 Ny tosidig kantstopp sør for avkjøring til Nylund hyttefelt 
 Ny tosidig busslomme ved avkjøring ørnefjellvegen 

 
Bruken av kantstopp begrunnes med at de krever mindre areal og er antatt å fungere godt 
på veger med lav årsdøgntrafikk, tilsvarende situasjonen på rv.9. Kantstopp er et tilrettelagt 
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areal på 2,5m x 20m, hvor passasjerer kan stå trygt å vente på bussen. Bussen stopper i 
kjørebanen for å ta på/sette av passasjerer. 
 
8.3.3 Hva som ikke blir løst 
Behovet for busslommer vil fort endre seg, og slikt sett kan det oppstå behov i nær fremtid 
som ikke er «dekket» av vår plan. Vi mener at vi på en god måte har fanget de viktigste 
punktene. Uavhengig av reguleringsplan vil det være mulig å bygge kantstopp og 
busslommer også andre steder enn det som er vist i planen. 
 
8.4 Konstruksjoner  
 
8.4.1 Eksisterende konstruksjoner 

På strekningen er det 4 bruer, hvorav samtlige er for smale ift. vegnormalens krav. Dette 
gjelder; 

 Hoslemo bru  –  målt tverrsnitt mellom rekkverk - 7,14m 
 Berdalen bru  - målt tverrsnitt mellom rekkverk – 6,55m 
 Tverråi bru -  målt tverrsnitt mellom rekkverk  – 7,6m 
 Maurlibekken bru –  målt tverrsnitt mellom rekkverk – 6,58m 

 
8.4.2 Planlagt tiltak 

For Berdalen bru har Svv nylig gjennomført et forprosjekt og har fått avklart at tverrsnittet på 
brua vil være mulig å utvide iht. Hø1 standard. Dette betinger en del forsterkninger i bruas 
underbygning, samt utvidelse av selve bruoverbygningen. Foreliggende reguleringsplan 
ivaretar nødvendig arealbehov for utbedring/utvidelse av brua. 
 
For de øvrige bruene er det planlagt å skifte ut bruplata (overbygningen). Det er gjennomført 
befaringer og gjort vurderinger som tilsier at det vil gi tilfredsstillende løsninger ift. 
geometri og bredder. Et plateskifte vil normalt kunne utføres ila. 12 timer, og med god 
planlegging vil dette skje i periode med liten trafikk og stengt veg. I planforslaget har vi 
likevel regulert areal for midlertidig trafikkavvikling. Det må gjennomføres 
detaljprosjektering av hver enkelt bru med godkjenning i vegdirektorat før bygging.  
 
I samarbeid med Bykle kommune regulert arealer for bygging av skikulvert ved Nordli. 
Bygging av skikulvert inngår i utgangspunktet ikke som del av Svv sine byggeplaner.  
Kulverten er dimensjonert med en bredde på 6 m og høyde på 4m (netto lysåpning). Før 
bygging må kulverten detaljprosjekteres. En utfordring i det aktuelle området er relativ høy 
grunnvannstand. Bygging av kulvert vil kunne medføre senkning av grunnvannet. Det bør 
gjøres ei vurdering av om kulvert skal bygges med tett trau. Et tett trau vil øke kostnadene 
betydelig, men på den annen side opprettholde dagens grunnvannsnivå etter bygging. 

8.4.3 Virkning av planforslaget 
Omtalte konstruksjoner vil med en utvidelse i ht. Hø1 gi et sømløst vegsystem, hvor bruene 
ikke fremstår som flaskehalser på aktuell strekning. En ny skikulvert vil redusere 
kryssingsbehov på rv.9 mellom større hytteområder som ligger på hver sin side av rv.9. 
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8.4.4 Hva som ikke blir løst 
Når det gjelder bruene på strekningen vil Berdals bru bli oversvømt ved en 200-årsflom. 
Øvrige bruer vil ligge over en 200-årsflom, men for Tverråi bru vil man ikke ivareta kravet 
om 0,5 m klaring over beregnet 200-årsflom.  
 
8.5 Universell utforming 
Alle planlagte tiltak er i utgangspunktet utformet slik at de kan bygges med universell 
utforming. Gjennom byggefase og ytterligere detaljplanlegging må dette følges opp videre. 
 
8.6 Landskapsbilde  
Tema landskapsbilde, omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle 
opplevelser av omgivelsene. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset, eller 
påvirker landskapet og opplevelsen av landskapet, samt hvordan landskapet oppleves sett 
fra vegen. 

8.6.1 Eksisterende situasjon 

Nasjonalt referansesystem for landskap beskriver 45 ulike landskapstyper i Norge. 
Strekningen fra Byklestøylane til Hartevatnet ligger i landskapsregion 12, Dal – og fjellbygder 
Telemark og Aust-Agder. Landskapet varierer fra en brei, skogkledd U-dal i sør til bredere 
viddelandskap i nord. Otra følger dalens retning og gir landskapet karakter. Rv.9 ligger med 
nærføring til Otra fra Byklestøylane og fram til Berdal bru.   

 
Foto: Rv.9 ligger nære inntil Otra på store deler av strekningen i sør.  

Området rundt Byklestøylane er et sammenhengende seterlandskap tilknyttet to bekkedrag, 
Iverosbekken og Hagabrubekken, og representerer et viktig seterlandskap for regionen, 
omtalt i kulturminneplanen 2016-2019 for Bykle kommune. Steingjerder, rydningsrøyser, 
åpne bekker og kantsoner er en viktig del av kulturlandskapet.  
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Foto: Hagabrubekken med seterlandskapet på Byklestøylane i bakgrunnen.  

 
Foto: Resepsjonsbygning på Byklestøylane med seterlandskapet i bakgrunnen.  

Videre nordover passerer rv.9 flere myrområder med vannspeil inntil vegbanen og kryssende 
bekkedrag.  

  
Foto: Sør for Berdal bru passerer rv.9 flere små og store myrområder  
 
Strekningen sør for Berdal bru har noe jordbruk ved Byklestøylane og nord for 
Hoslemobekken, der elvesletta er bredere. Flere vegsløyfer ligger brakk etter tidligere 
utrettinger av vegen.  
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Foto: Tidligere utretting av vegbanen gjør at flere asfalterte asfaltsløyfer står igjen   
 
Den sammenhengende åskammen nord for Hoslemo, med Hoslemonuten og Smylåsen, 
ligger tett inntil Otra, med rv.9 ved foten av åskammen. Fjellskjæringer/fjellnabber ligger her 
tett inntil vegbanen. Spesielt smal tverrprofil er det ved Hoslemokleiva. Her ligger 
fjellskjæringen svært nære rv.9 på vestsiden, og forsetter med fjellskjæring på østsiden ned 
mot Otra.  

 

  
Foto: Rv.9 ligger tett inntil fjellskjæringene ved Hoslemokleiva med videre fjellskjæring ned 
mot Otra i øst   

Hyttefeltet nord/øst for Hoslemokleiva er avgrensa fra vegbanen med ei fjellskjæring og et 
smalt grøntområde som buffer.   
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Krysset Løyningsvegen/rv.9 ligger ved foten av Smylåsen med store arealer med åpent og 
delvis skogkledt fjell.  

 
Foto: Sett mot sør – Sør for Berdalen bru stiger terrenget opp mot Smylåsen og bærer preg 
av åpent fjell med spredt barskog  
 
Vegetasjonen på denne delen av strekningen består hovedsakelig av barskog med hovedvekt 
på blandingsskog av gran og furu. Deler av stekningen har stedvise partier med skrinn 
furumo og lyng. Kantvegetasjonen langs Otra danner en buffer mot rv.9.   

  
Foto:  Store deler av strekningen går igjennom barskogområder med til tider skrinn furumo. 

Nord for Berdal bru er landskapet hovedsakelig preget av småkupert, mer åpent 
berglandskap med myrområder, bekkeløp og vanndammer, som enten ligger inntil eller 
krysser vegbanen. Rv.9 fjerner seg fra Otra fra Berdal bru og nordover, men får nærføring til 
Otra igjen på en kortere strekning ved Lomehylen.  
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Foto: Nord for Berdal bru er landskapet preget av småkupert berglandskap med myrer og 
vanndammer intil vegbanen  

 
Foto: Nærføring av Otra ved Lomehylen 
 
Fra Maurli og videre nordover ligger vegen høyt i terrenget med utsyn mot vest og mot nord 
med utsyn mot Hovden/Stemkjønnutane.  
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Foto: Nord for Mauli ligger vegen høyt i terrenget med godt utsyn norover mot 
Stemkjønnutane   
 
Vegetasjonsutrykket fra Berdal bru og nordover domineres av barskog på berg i sør og 
stedvis tørre grusmoer og næringsfattige bergarter med furumoer i nordre del. Enkelte 
spredte gårdstun med dyrka mark ligger inntil rv.9, ved Steinsland og Nylund.  

 
Foto: Helt nord på strekningen, sør for Lomehylen, er det stedvis tørre grusmoer og 
næringsfattige furumoer. 

Bebyggelsen langs strekningen er hovedsakelig hyttegrender. Enkelte fastboende ved 
Hoslemo og noen gårdsbruk spredt langs strekningen. Mindre hyttefelt er samlet sør og 
nord for Berdal bru, i tillegg til Steinsland og Nylund, mens de største feltene ligger ved 
Geiskeli og Maurli. 

I kommuneplanens arealdel er det bestemmelser og retningslinjer angående estetikk og 
byggeskikk, og tilpasning til natur, landskap og grønnstruktur.   

§ 1-15. Estetikk og byggeskikk (PBL §11-9 nr. 6) 

§ 1-15.2. Tiltak skal tilpasse seg terrenget. Omfattande fyllingar og skjeringar samt andre vesentlege 
terrenginngrep skal ein prøve å unngå. I plan- og byggesaker kan det krevjast ei estetisk vurdering og 
situasjonsplan, inklusive terrengsnitt og koteopplysningar for tiltak i:  
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 Område med bratt terreng  
 Sårbare område som til dømes område med nærleik til verneverdige kulturminner og område kor 

landskapsomsyn er av stor verdi.  
 Område som er markert som omsynssone for vern av landskap og kulturmiljø.  
 Område der planlagde bygningar kan komme til å stå fram som landemerke, eller gje markante 

fjernverknader 

§ 1-16. Natur, landskap og grønstruktur (PBL §11-9 nr. 6) 

§ 1-16.1. Verdifull natur-, landskap- og grønstruktur skal bevarast mest mogleg samanhangande. 

§ 1-16.2. Verdifulle landskapsområde skal forvaltast slik at kvalitetane i landskapet vert oppretthalde 
og styrkt. Alle tiltak skal tilpassast og underordne seg heilskapspreget i natur-, kultur- og 
fjellandskapet.  

§ 1-16.3. Åsprofilar, bekkelaup, landskapssilhuettar og horisontlinjer skal ein bevare. Myrområde skal 
bevarast for å samle opp og halde på overflatevatn. Våtmarksareal langs vassdrag bør ikkje drenerast 
eller fyllast opp. Vassdragsnære område bør ikkje avdekkast eller overflatebehandlast, slik at det 
medfører fare for erosjon eller avrenning av overflatevatn direkte til vassdraget. 

 

8.7.2 Konsekvens av tiltaket 

Rv.9 skal som hovedregel utbedres til en vegbredde på 7,5m, noe som i stor grad vil bety en 
utvidelse av dagens veg, fremfor nybygging gjennom jomfruelig terreng. I tillegg til 
breddeutvidelse vil enkelte partier med utretting av kurvatur og heving av dagens veg 
medføre til dels store terrenginngrep. Dette vil få størst konsekvens for landskapet i 
myrområder (beskrevet under naturmangfold) og i sidebratte partier.  

I de partiene der det er breddeutvidelse og evt. heving av vegbanen, slakes sideterrenget ut 
for å unngå unødig bruk av rekkverk, og for å tilpasse veganlegget i størst mulig grad til 
omgivelsene. Spesielt i kulturlandskapet rundt Byklestøylane er det viktig å få forankret 
vegen til eksisterende terreng, for å dempe inngrepet.  

 
Foto: Sideterrenget slakes ut ved Byklestøylane for å forankre vegen til eksisterende terreng 
og visuelt dempe tiltaket.  
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Vegutvidelsen går enkelte plasser med ny trase over myrområder. Det må vurderes 
avbøtende tiltak i sideterreng, – se videre under naturmangfold kap.8.8.  
 

Enkelte partier av traseen har dyrka mark inntil vegbanen, ved Hoslemo, Steinsland og 
Nylund. Her må helningsgrad på utslaking vurderes for å unngå unødig nedbygging av dyrka 
mark.  

Jordskjæringer og -fyllinger skal avrundes mot eksisterende landskapsformasjoner, og rask 
vegetasjonsetablering bør etterstrebes for å unngå unødig eksponering av veganlegget mot 
omgivelsene samt erosjon. Ved Hoslemokleiva ligger vegen høyt i terrenget og utvidelsen av 
vegen resulterer i en bratt, eksponert fylling ned mot Otra.  

 
Foto: Holsmokleiva; bratt, eksponert fylling ned mot Otra 
 

For å redusere fjernvirkningen av fyllingen må naturlig revegetering – bruk av stedlige 
toppmasser - prioriteres med riktig oppbygning av fyllingen (se snitt).  
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Foto: Hoslemokleiva - Snittet viser avbøtende tiltak med natulig revegetering og forslag til 
oppbygning 

På strekningen fra Hoslemo og videre nordover stiger vegen jevnt opp til Berdal bru. 
Utvidelsen av vegbanen tas inn mot eksisterende fjell, for å unngå utfylling i Otra, noe som 
resulterer i lav fjellskjæring i sør og tiltagende høyde lengre nord. Sør og nord for 
Hoslemokleiva er vegen mer eksponert med fjellskjæringer opp til 9 m. Høyden på 
skjæringene varierer etter eksisterende terreng – se foto.  

    
Foto: Fjellskjæringene nord for Holsmo med varierende høyde 
 
Avbøtende tiltak som kan redusere eksponeringen av fjellskjæringene:  
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‐ helningsgrad på 5:1 eller slakere for å gi et mer åpent og landskapstilpasset 
tverrprofil 

‐ naturlige revegetering inntil fjellskjæringen på utvalgte områder for å få opp naturlig 
krattvegetasjon, som vil bryte opp og dempe skjæringen  

‐ vurdere muligheten for sprengning uten kontur som gir en mer ujevn og naturlik 
overflate 

Omlegging av Løyningvegen med nytt kryss med rv.9, medfører en fjellskjæring som på det 
høyeste er 17 m over ny vegbane jf. figur under. 

 
Foto: Nordsiden av Berdaal bru – sett sørover mot utkjøringen ved Løyningsvegen- 
skjæringen medfører store endringer i landskapet. 

Skjæringen bryter med landskapets karakter og medfører skjemmende endring i landskapet. 
Tiltaket er et dominerende inngrep i landskapet og har en høyde som ikke er tilpasset 
områdets skala. Avbøtende tiltak for å redusere inngrepet kan være helningsgrad, sprenging 
med tilpasning til bakenforliggende terreng, stedvis beplantning foran fjellveggen og 
sprengningsmetode. Omleggingen er foreslått for å ivareta tilstrekkelig sikt i kryssområdet, 
spesielt ift. bru og brurekkverk. 

Vegetasjonsetablering langs strekningen bør hovedsakelig benytte naturlig revegetering 
(bruk av stedegne toppmasser), der strekningen går igjennom naturmark (skog, myr), og 
sprøytesåing med stedstilpasset frøblanding ved dyrkamark og kulturlandskap. Andre 
avbøtende tiltak for vegetering og visuell forankring av vegen til landskapet er: 

‐ bevaring av felt med eksisterende vegetasjon som buffer mellom rv.9 og hyttefelt 
‐ bevaring av kantvegetasjon innenfor plangrensa langs elva så langs det er praktisk 

mulig 
‐ resterende vegsløyfer skal føres tilbake til opprinnelig tilstand 
‐ reetablering av buffersoner (naturlig revegetering) mellom rv.9 og hyttefelt 
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Foto: Hyttefelt ved Hoslomoklivi - Etablering av et vegetasjonsbelte (naturlig revegetering) 
mellom Rv.9 og lokalveg  vil reduserere den visuelle bredden av inngrepet og fungere som 
en buffersone mot hyttefeltet 

Utbedring av bruer, inn- og utløpskonstruksjoner for stikkrenner, nye kulverter og murer 
skal utformes og plasseres med tilpasning til eksisterende terreng. Materialvalget skal være 
tilpasset omgivelsene. Skikulvert ved Nordli hyttefelt krysser under rv.9 i et større 
myrområde og vil være et dominerende inngrep i det flate myrlandskap. I tillegg kan den ved 
drenering påvirke/endre selve myra.  

 
Foto: Skiundergangen ved Nordli hyttefelt dominerer i det flate myrlandskapet 
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Foto: Skiundergangen med mur sett mot vest  
 

Avbøtende tiltak for å redusere inngrepet:  

 parallelle vingemurer langs med rv.9 for å få størst mulig lysåpning 
 lavest mulig mur/trau, med skrånende terreng videre mot eksisterende terreng, vil gi 

en åpen tverrprofil og bedre tilpasning til landskapet 
 

 
Fig. 1 skisse på undergang med avbøtende tiltak som paralle vingemurer, lav mur med 
skrånende terreng for å dempe tiltaket og få en bedre terrengtilpasning. 
 

Rasteplassene langs strekningen beholdes. Infopunktet nord for Berdal bru må innlemmes i 
planforslaget med plassering og utforming.  
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Fig. 2 Skisse - forslag til utforming av ny infoplass 
 
8.7 Friluftsliv/by- og bygdeliv  
By – og bygdeliv omfatter helheten i menneskers daglige livsmiljø. Tradisjonelt omfatter 
temaet både sosiale og fysiske forhold, men er i denne sammenheng avgrenset til de mer 
fysiske forhold som har betydning for nærmiljøet. Friluftsliv omfatter opphold og fysisk 
aktivitet i friluft, med sikte på miljøforandring, mosjon, rekreasjon, naturopplevelser, jakt og 
fiske.  

8.7.1 Eksisterende situasjon 

Rv. 9 er hovedfartsåren gjennom Setesdal med vinterdestinasjonen Hovden i nord, regionens 
største alpinanlegg. I tilknytning til planområdet ligger utfartsområdene til sommerstier og 
vinterløyper, hovedsakelig vest for Berdal bru med fjellområdene rundt Vatndalsvatnet og øst 
for rv.9 fra Nordli og nordover mot Auersvatn. 
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Foto: Det er tilrettelagt for sommerstier og vinterløyper vest og øst for Rv9 - Kilde: UT.no 
| Kart 

Nasjonal sykkelrute 3, fra Kristiansand til Haukeligrend, følger rv.9 opp til Berdal bru. Her 
fortsetter sykkelruta mot vest langs Løyningsvegen og kommer ut på rv.9 ved Nordli 
hyttegrend.  
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Foto: Nasjonal sykkelrute 3 går langs rv 9 og tar av mot vest ved Berdal bru til Ørnefjell og 
fortsetter videre på rv. 9 ved Nordli 

Flere mindre og større hyttegrender har utkjøring til rv.9. De største hyttegrendene er 
lokalisert nord for Berdal bru, med Nordli- og Nylund hyttegrend.    

Det er ingen krysning av stier eller skiløyper langs strekningen ifølge Bykle kommune sin 
tur- og løypeplan. Eneste stedet der skiløypene går nære inntil rv.9 er ved Nordli. Her har vi 
også fått opplyst at løypemaskin krysser ved Nordlivegen 

 I kommuneplanens arealdel er det et ønske om å binde sammen de ulike løypene, og det er 
lagt inn fremtidig undergang i Ørnefjellskrysset i kommuneplanen.  
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Foto: Enste området der skiløypene ligger inntil vegen er ved Nordli hyttefelt – skiløyper 
markert med grått/blått (kilde: Kart skisporet.no) 
 
Dagens rv.9 er stedvis smal og uoversiktlig og er derfor generelt lite egnet til bruk for myke 
trafikanter. Større områder med hyttebebyggelse nord i planområdet medfører likevel til 
bruk mellom hyttegrender, i tillegg til de fastboende som bor langs aktuell strekning. 

Innenfor planområdet ligger det flere bussholdeplasser som er tilrettelagt i ulik grad. Noen 
av holdeplassene har plattform og kantstein, men de aller fleste av holdeplassene er ikke 
tilrettelagt med annet enn stopplomme og eventuelt et busskur. Rv.9 er en del av skolebuss-
ruta.  

Det er tilrettelagt med fem rasteplasser langs rv.9, hvorav 3 av disse er lagt i tilknytning til 
gamle vegsløyfer med gamle steinhvelvbruer; Hoslemo, Tverråi og Badstogdalen (sistnevnte 
rett utenfor planområdet). 

 
Foto: Tre rasteplasser langs rv.9 er knyttet til gamle steinhvelvbruer 
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I tillegg er det infopunkter ved Skarsmo rasteplass og på nordsiden av Berdal bru, ved 
Åslandvegen.  

I kommuneplanen 2018-2030 er det markert fiskeplasser ved Lomehylen og Hoslehylen 

8.7.2 Konsekvens av tiltaket 

Planforslaget, med utbedring av vegen med økt skulderbredde, vil gi bedre sikt og øke 
tilgjengeligheten og framkommeligheten for mjuke trafikanter. Mellom Geiskelivegen og 
Ørnefjellvegen er det lagt inn ekstra bred skulder for å tilrettelegge for ferdsel mellom 
hyttegrendene og bedre tilgjengelighet for myke trafikanter. Ny skiundergang ved Nordli 
hyttegrend vil skape en trygg forbindelse mellom løypenettet øst og vest for rv.9.   
For friluftslivet ellers langs planområdet vil det ikke være store endringer etter utbedring av 
ny veg. Tilgjengelighet til badeplasser og fiskeplasser endres ikke vesentlig. Ev. belysning på 
bussholdeplasser vil bli vurdert ifbm. detaljprosjektering. 

Enkelte bussholdeplasser beholdes, andre flyttes og oppgraderes med universell utforming. 
Det tilrettelegges for framkommelighet til bussholdeplassen der det er aktuelt med bredding 
av skulder. Bussholdeplassene ved Byklestøylane får ny plassering rett overfor hverandre 
med stopp i vegbanen.   
 
8.8 Naturmangfold 

8.8.1 Dagens situasjon 
Planen omfatter en lengre strekning i et område bestående av en mosaikk av myr, tjern og 
skrinn furu- og grandominert lyngskog. Planområdet strekker seg fra 650 moh til ca 750 
moh ved planens slutt i nord. Denne øvre delen av Setesdalen grenser i vest mot større 
verneområder med Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og andre mindre 
naturreservater og verneområder, men planen kommer ikke i konflikt med disse og det er 
ikke relevant å vurdere dette nærmere.  
 
Kunnskapen om området baserer seg på kjent kunnskap fra offentlige databaser, i tillegg til 
befaring av området 30. september 2021 og lokal kunnskap fra Bykle kommune, 
Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune.  
 
Det er ikke registret utvalgte eller viktige naturtyper etter Miljødirektoratets instruks eller 
DN- håndbok 13 innenfor planområdet. Planen følger i stor grad dagens veg, det er derfor 
vurdert at det ikke er behov for nykartlegging. Det finnes en rekke myrer og myrtjern 
innenfor planområdet, som allikevel vil ha verdi for naturmangfoldet i området. Myrer er 
svært viktige naturområder som bidrar med flere verdifulle økosystemtjenester. Den unike 
evnen til å lagre og regulere vann gjør at myr kan hindre flom ved store nedbørsmengder, i 
tillegg til å binde store mengder karbon i torvlagene. Det er dessuten knyttet et stort 
mangfold av arter til myr, spesielt kan de ha betydning for raste- og leveplasser for fugl. 
Myrtjern er ofte fisketomme vann som er viktige for naturmangfoldet da arter, spesielt 
insekter og amfibier, får utvikle seg uten påvirkning av predatorer. Betydningen av myrer og 
våtmark er av disse grunnene trukket frem i nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging for perioden 2019 – 2023.  
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 Fig. 3 Møratjønni ved Nordli 
 
Følgende tre myrområder ligger innenfor planområdet:  
 
Myr ved Skardsmobekken 
Grunnboringsdata viser at myra er omkring 2 meter dyp på det dypeste. Vegetasjonen 
domineres av myrull og andre graminider i tillegg til hvitlyng, noe som tyder på at det er 
kalkfattig jordvannsmyr som har kontakt med grunnvannet. Mosedekket består i hovedsak 
av torvmoser uten særlig innslag av andre mosearter. På tuer forekommer krekling, røsslyng 
og andre arter som indikerer tørrere partier. Myra henger sammen med et større myrområde 
lenger nord, bundet sammen av Skardsmobekken.  

 
 
Myr ved Halsen 
Grunnboringsdata viser at myra er ned mot 3 meter på det dypeste. Myrområdet er delt i to 
av en traktorveg, antagelig etablert for adkomst til høgspent som ligger inn mot fjellsida. 
Dette har tydelig drenert myra nord for traktorvegen. Sølvbunke har etablert seg i større 
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tuer, noe som tyder på at området er uttørket og har lavere vannstand enn delen som ligger 
sør for vegen. Myrområdet sør for vegen fremstår som en relativt intakt jordvannsmyr, selv 
om det er kanalisert/grøftet opp en bekk gjennom myra.  
 

 

 
 
Myr sør for Nylund 
Grunnboringsdata viser en dybde ned til omkring 1 m. Dette er ei jordvannsmyr som er en 
del av et nettverk av omkringliggende myrer. Dagens veg krysser gjennom myrsystemet, 
men vannhusholdningen er opprettholdt med stikkrenne gjennom vegen og myra fremstår 
relativt intakt i dag. 

 
 

Berggrunnen i området består av granitt og gneis, som er næringsfattige bergarter. Det 
vurderes at det ikke er potensiale for at myrene har rødlistede naturtyper, eller har særskilte 
naturverdier utover det som allerede er beskrevet av generelle verdier av myrområder. 
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Arter 
Foruten villrein, som omtales i eget punkt under, er det flere rødlistede fuglearter registrert i 
eller nært planområdet; Tårnseiler (NT), granmeis (VU), taksvale (NT), gulspurv (VU). Det er 
også registrert en rekke andre, ikke rødlistede fuglearter, som både har tilknytning til skog 
og vann/tjern. Siden vegen ikke fragmenterer urørte naturområder eller på annen måte 
medfører negativ påvirkning av betydning på disse artene, er de ikke blitt vurdert nærmere.  
Det er registrert en rekke alminnelige pattedyrarter i området; røyskatt, hare (NT), bever, 
rådyr, elg og hjort. Viltutvalget i Bykle kommune har utpekt punkter langs strekingen hvor 
vilt forekommer langs vegene. Hjorteviltregisteret viser også fallviltregisteringer jevnt langs 
strekningen. Forekomstene av annet hjortevilt sammenfaller i stor grad med trekkområdene 
for villrein. Det vurderes derfor at disse hensyntas tilstrekkelig gjennom hensynet til 
trekkområder for villrein, og er derfor ikke blitt vurdert nærmere. 
 
Det er registrert kongeørn i nærheten av planområdet. Kongeørn er ikke listet på norsk 
rødliste for arter, men er en art som er sensitiv for støy og anleggsarbeid, og som derfor 
krever spesielle hensyn, særlig i hekkeperioden. Informasjon om kongeørn er unntatt 
offentlighet, fordi dette er sensitive artsdata hvor innsynet skal være begrenset for å hindre 
skade på arten. Lokaliteten er derfor ikke angitt nærmere i plandokumentene. 
 
Det er ingen fremmede arter registrert i artskart og det ble heller ikke observert fremmede 
arter under befaringen. Befaringen ble imidlertid gjennomført sent i sesongen, og det kan 
derfor ikke utelukkes at forekomster ikke ble oppdaget.  
 
Villrein 
Planområdet ligger mellom to nasjonale villreinområder; Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og 
Setesdal Austhei. Vesthei-Ryfylkeheiene er arealmessig Norges nest største villreinområde 
og huser Europas sørligste villreinstamme. Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane 
og Setesdal Austhei, heretter kalt Heiplanen, oppgir mål, prinsipper og retningslinjer for 
forvaltingen av området.  
 
Villrein er nær truet (NT) på norsk rødliste 2021. Dette er nytt ved siste rødlistevurdering, 
hvor det vurderes at arten har hatt en reduksjon i populasjonsstørrelse og at nedgangen er 
pågående. Villrein er allerede oppført som sårbar (VU) på den globale rødlista. 
 
Villreinen er med sin flokkatferd og nomadiske levevis en spesiell art i norsk fauna. Dens 
utnyttelse av et ekstremt skrint næringsgrunnlag betinger bruk av store arealer for å få fylt 
primærbehovene. Mulighet til å trekke mellom ulike geografiske områder er derfor viktig. 
Innenfor planområdet er det tre trekkområder (figur 4); Enden – Hartevassnuten, Finnflatan – 
Risåsnuten og Byklestøylane. Disse er i Heiplanen definert som hensynsone trekkområde, 
hvor det sporadisk og/eller sesongvis foregår trekkaktivitet. Dette innebærer at det innenfor 
sonen skal tas hensyn til at områdene har særlig betydning som trekkområde for villrein.  
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Retningslinjer for hensynssone trekkområder: 

 Det skal ikke godkjennes byggetiltak som kan stenge av eller forverre 
dagens situasjon i disse trekkområdene. 

 Det skal så fremt det er mulig, ikke tillates aktivitet som fører til unødvendig 
forstyrelse når reinen trekker. 

 Ved evt. planer om utviding, opprusting, omlegging eller endring av 
åpningstider mm av eksisterende veganlegg, skal det legges vekt på å bedre 
situasjonen for villreinens trekk gjennom tunnelløsninger, andre tekniske 
løsninger, merking, informasjon, brøyterutiner og andre tiltak. Tiltak som 
kan forverre villreinens trekk tillates ikke. 

 
Fig.4 Utdrag av plankart for Heiplanen 
 
I Vesthei- Ryfylke, som ligger vest for planområdet finnes både kalvingsområder og vinter- 
og sommerbeite. I Austheia, øst for planområdet er det viktige vinterbeiter, spesielt nordøst 
for Hovden. Trekkområdene som ligger langs med planen er potensielle utvekslingsområder 
mellom Vesthei- Ryfylkeheiene og Austhei.  
 
Det er knyttet usikkerhet til når villreinen benytter trekkområdene, men GPS registeringer 
gjort av Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at det er mest aktivitet ned mot 
trekkområdene i perioden august til november (figur 5).  
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Fig. 5 GPS registeringer av villreins bruk av Vesthei - Ryfylkehei og Austhei med 
trekkområder. Utsnittet viser registreringer for månedene august til november. Kilde: Agder 
fylkeskommune.  
 
Vannmiljø 
Planområdet går langs med Otravassdraget. Vassdraget er påvirket av omfattende 
vassdragsreguleringer i øvre aktuelle deler. Otra er lakseførende opp til Vennesla, og 
strekningen langs planområdet er derfor ikke-anadromt. Det ble utført prøvefiske ved Flæhyl 
ved Berdalsbru i 2014. Prøvefisket viser at den aktuelle delen av Otra har en god bestand av 
ørret (Salmon trutta) med fangstfrekvens som viser høy tetthet av fisk (Arne Vethe 2015). 
Det er også ørekyt (Phoxinus phoxinus), som er uønska innført i vassdraget. Bestanden 
omtales som middels stor.  
 
Ifølge Vann-nett har hovedvassdraget i Otra moderat økologisk tilstand, begrunnet i 
forekomst av den introduserte arten ørekyt og hydrologiske endringer som følge av 
vannkraft. Bekkefeltene i området har god økologisk tilstand. Kjemisk tilstand er udefinert 
for både hovedvassdraget og bekkefeltet (tabell 1). 
  
Tabell 1. Informasjon om vannforekomstene fra Vann‐nett. 

Vannforekomst ID  Navn  Økologisk tilstand  Kjemisk tilstand  

021‐1188‐R  Otra – Hartevatn til 
Sarvfossen bekkefelt 

God  Udefinert 
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021‐1075‐R  Otra‐ Hartevatn til 
Sarvfossen 

Moderat  Udefinert 

 
Planen omfatter i tillegg en rekke sidebekker – og elver til Otra.  
 
Yverosbekken (profil 280) 
Bekken krysser vegen ved profil 280. Bekken har god vannføring og substrat og fall som gjør 
at den har potensiale som gytebekk. Dagens situasjon med tre parallelle rør er imidlertid 
mindre gunstig for passasje for fisk, da det blir lite vann per rør og større risiko for ar rørene 
går tett oppstrøms og skaper barriere (figur 6). Det er ikke kjent viktige gyteområder i 
bekken.  

 
Fig. 6 Dagens situasjon nedstrøms (tv) og oppstrøms (th) veg 
 
Hagabubekken (profil 410) 
Bekken krysser vegen ved profil 280. Bekken har god vannføring, substrat og fall, som gjør 
at den har potensiale som gytebekk. I dagens situasjon ligger bunn av betongkulvert høyt i 
forhold til bekken ved utløp (figur 7). Det er ikke kjent viktige gyteområder i bekken.  
 

 
Fig. 7 Dagens situasjon nedstrøms (tv) og oppstrøms (th) veg 
 

Skardsmobekken (Profil 1780) 
Bekken krysser vegen ved profil 1780 i to parallelle rør. Det er mulig for fisk å passere i dag, 
men noe usikkert om det går noe særlig fisk opp på grunn av naturlig hinder lengre 
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nedstrøms. Der ny veglinje skal legges er det mudderbunn og bekken snevrer raskt inn 
lengre opp i myra. Det er derfor ikke egnede forhold for gyting.  
 

 
Fig. 8 Dagens situasjon oppstrøms veg 
 
I tillegg krysses tre større bekker og elver med bru i dag. Hoslemobekken ved profil 5320, 
Tverråni ved profil 9280 og Geiskeliåni ved profil 11860. Alle disse er også fiskeførende.   
 

8.8.2 Virkninger av planen og avbøtende tiltak 
Kongeørn 
Anleggsområdet blir liggende ca 200 meter fra et hekkeområde for kongeørn. Jmf 
naturmangfoldloven § 5 er forvaltningsmålet for arter at «…artene og deres genetiske 
mangfold ivaretas på lang sikt at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes 
økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige 
av.» 
 
Jmf § 6 om generell aktsomhetsplikt skal «Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er 
rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4og 5».  
 
Siden hekkeområdet ligger nært dagens veg, er det allerede påvirket av støy fra dagens veg. 
Et anleggsarbeid, som utbyggingen av rv.9, vil imidlertid medføre midlertidig øking i 
støysituasjonen, inkludert sprengning. Anleggsarbeid i perioden februar til og med over 
sommeren kan være forstyrrende både for etablering og eventuell hekkesuksess senere på 
året. Det er i samråd med Statsforvalteren i Agder vurdert at det skal stilles krav om at 
støyende anleggsarbeid, som sprenging, utføres utenfor hekkeperioden. Dette innebærer at 
slikt arbeid kun kan utføres i perioden oktober til januar (i sonen innenfor en kilometers 
omkrets fra hekke-plassen). Når påvirkningen i anleggsperioden er hensyntatt, vurderes 
planvirkningen på arten som liten.  
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Villrein 
Planen påvirker tre definerte trekkområder for villrein. Områdene er omfattet av hensynsone 
trekkområder i Heiplanen. Retningslinjene for disse områdene sier at det skal «…legges vekt 
på å bedre situasjonen for villreinens trekk…» i disse områdene.  
Planen følger stort sett dagens veg med breddeutvidelse, i tillegg til utretting av kurver 
enkelte steder. I trekkområdet Enden – Hartevassnuten går er det i dag ensidig rekkverk på 
en strekning på om lag 300 meter (figur 9). Dette rekkverket fjernes med ny veglinje. 
Rekkverk oppleves som en barriere for villreinens kryssing, og fjerning av rekkverket vil 
derfor være positivt.  
 

 
Fig. 9 Dagens situasjon i trekkområdet Enden - Hartevassnuten. Kilde: Vegbilder 
 
Ny linje legges inn i terreng mot øst. Det er valgt å redusere brattheten på skjæringene til 
1:2,5, mot 1:2 som er standard helning. Det legges også opp til terrassering av skjæringen 
for å bryte opp flatene og legge til rette for revegetering. Gammel veg fjernes og 
tilbakeføres. Utformingen er vist i figur 10. 
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Fig. 10 Tilpasning av sideterreng i trekkområder for villrein. Øverste snitt viser situasjonen 
ved profil 14910 og nederst ved 14055. 
 
I nordenden av trekkområdet, sør for Badstogdalen, er det i dag en uheldig situasjon med 
store skjæringer inn mot terrenget (figur 11). Her legges det opp til tilbakefylling mot 
terrenget for å bedre situasjonen i området som vist i figur 11).  

 
Fig. 11 Dagens situasjon sør for Badstogdalen. 
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Fig.12 Tilbakefylling mot terreng ved profil 15330 
 
I trekkområdene ved Finnflatan – Risåsnuten og Byklestøylane blir det ingen endring av 
dagens situasjon, da det ikke skapes nye skjæringer eller fyllinger som kan være til hinder 
for villreinens trekkmuligheter. Ved Tverrå bru videreføres rekkverk som det er i dag. Det er 
ikke mulighet til å redusere rekkverksbruk her på grunn av sikkerhetskrav til bru.  
 
Statens vegvesen vurderer at situasjonen for villrein er ivaretatt gjennom de beskrevne 
tiltakene, og at situasjonen også forbedres ved at rekkverk fjernes og at tilpasning til 
sideterrenget blir bedre enn i dagens skjæringer.   
 
I anleggsperioden vil anleggsarbeid medføre midlertidige forstyrrelser for villrein som 
trekker i områdene, og det vurderes at det er behov for å iverksette avbøtende tiltak jf. 
naturmangfoldloven §11.  Det er i samråd med Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i 
Agder vurdert behov for restriksjoner ved anleggsgjennomføringen innenfor trekkområdene. 
For å minimere påvirkningen må anleggsarbeidene komprimeres og forsøkes ferdigstilt så 
fort som mulig innenfor trekkområdene. Anleggsarbeidene legges utenom sensommer/høst 
i så stor grad det er mulig. Dersom det observeres villrein undervegs i arbeidene, må 
arbeidet stanses til villreinen har trukket over rv.9. 
 
Det er spesielt viktig å bevare vegetasjonen innenfor trekkområdene. Innenfor 
trekkområdene er derfor anleggsbeltet innskrenket i plankartet. 
 
Med bakgrunn i beskrevne tiltak vurderes det derfor ikke at permanent eller midlertidige 
tiltak vil være til hinder for å nå forvaltningsmålet for arter i nml § 5.   
 
Myr og våtmark 
Planforslaget medfører på enkelte steder nedbygging av myrområder. I tillegg medfører 
utvidelse av dagens veg at vegen blir liggende i kant med flere myr- og våtmarksområder. 
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Dette medfører risiko for økt drenering av disse områdene, dersom veggrøftene blir liggende 
under naturlig terreng.     
 
Totalt er det snakk om ca 5 dekar myr som bygges ned av vegtiltaket. Ved drenering av myr i 
landbruket er det vanlig praksis å grave ut kanaler med 40 meters mellomrom (Teresa G. 
Barcena 2016). Man regner derfor med at ei grøft vil drenere ut et areal på omkring 20 
meter. Med dreneringseffekten av ny veggrøft medregnet vil totalt om lag 13 dekar myr bli 
påvirket av tiltaket. Alle inngrepene medfører beslag i ytterkant av myrområder som allerede 
er påvirket i større eller mindre grad av dagens rv.9. Det er ingen urørte myrområder som 
blir påvirket. 
 
Det har gjennom planarbeidet vært jobbet med å redusere det totale inngrepet i myr og 
våtmark. De utrettingene som presenteres i planen ansees som nødvendig for å tilfredsstille 
trafikksikkerhetskrav og behov. Selv om det ikke har lykkes å unngå inngrep i myrområder, 
ansees den totale belastningen på myr og våtmarksområder i området som liten, siden det 
ikke blir påvirkning på urørte områder. Det er allikevel behov for å iverksette avbøtende 
tiltak i myrområder for å forsøke å redusere påvirkningen ytterligere. I rigg og 
marksikringsplanen (vedlegg A3) er det markert områder avsatt for gjenbruk av torvmasser 
til istandsetting av arealer hvor gammel veg skal fjernes. I videre prosjektering skal det 
utarbeides arbeidsbeskrivelser for utførelse som sikrer rett håndtering av torvmassene. Det 
er avgjørende for gjennomføringen at vannhusholdningen i massene blir bevart og at 
mellomlagringen er kortest mulig. Detaljeringen av tiltaket skal gjøres av fagperson med 
biologisk og hydrologisk kompetanse.    
 
Andre avbøtende tiltak for myrområde er å i størst mulig grad redusere anleggsområder og 
veger i myrområder. Arbeid må i størst mulig grad skje fra veglinja og der det er 
eksisterende anleggsveger, for eksempel i myra ved Halsen må disse utnyttes fremfor å 
etablere nye. 
 
I videre prosjektering må grøfteutforming på vegen detaljeres og det må vurderes tiltak for å 
hindre drenering av myr og våtmark i sidearealene. Det bør sees på om grøftebunn kan 
heves opp til eksisterende terreng på aktuelle strekninger. En annen mulighet er å legge 
tette masser i ytterkant av grøft for å bevare fuktigheten i myra og hindre drenering ut i 
veggrøft.  
 
Ved Nordli er det er det som nevnt i kap. 8.4 planlagt en fremtidig skikulvert. Vest for rv.9 vil 
kulverten gå inn i et myrområde. Kryssingen her vil medføre nedbygging og drenering av et 
større område med myr, anslagsvis 10 dekar. Gjennom detaljprosjektering vil det være viktig 
å se på løsninger for å redusere dreneringsgraden av myra. Ved å benytte tett trau vil dette 
være mulig å få til. Se kap 8.22 for forhold knyttet til klimagassutslipp i forbindelse med 
arealinngrep i myr og våtmark.   
 
Vassdrag 
Planen medfører inngrep i Otravassdragets hoved- og sideløp. 
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Maurlibekken 
Planen medfører omlegging av Maurlibekken på en strekning på 30 meter. Bekken er en 
sidearm av Geiskeliåni og antas å være fiskeførende. Det er ikke kjent om det foregår gyting 
på strekningen, men basert på bekkens utforming har den potensiale som gyte- og 
oppvekstområde for småørret (figur 13). Omleggingen vil gi en negativ påvirkning på 
vassdraget i form av de fysiske inngrepene og indirekte påvirkning nedstrøms i 
anleggsperioden. Det forutsettes at det bygges opp et nytt bekkeløp som likner dagens ved 
gjenbruk av bunnsubstrat fra dagens bekkeløp og reetablering av kantsone. Tidspunkt for 
gjennomføring må ta hensyn til sårbare perioder for fisk. Generelt er perioden fra 
månedsskiftet juni/juli til midten av september ansett som perioden hvor anleggsarbeid 
medfører minst skade.  

 
Fig. 14 Maurlibekken juli 2019 Kilde: Google Maps 
 
Utfylling ved Lomehylen 
Ved profil 15240 til 15350 blir det ei utfylling i Otra. Omfanget er ca 2000- 2500m3. Denne 
løsningen er valgt for å unngå store skjæringer inn i terrenget mot øst, da vi her er innenfor 
trekkområdet for villrein.  
 
Det er ikke gjort undersøkelser av elvebunnen og vurderingene baserer seg på flyfoto og 
visuell vurdering fra land. Området ligger i ei bukt med stilleflytende vann, delvis bevokst 
med siv mot kantene. Fra flyfoto kan man se en del partikler inne i bukta som sedimenterer i 
de rolige områdene.  Elvekanten er vegetert, og vegetasjonen holdes lav da elvekanten ligger 
innenfor kantslåttarealet til dagens veg (figur 14). I 2010 ble det fylt ut i bukta (figur 15). 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv.9 Byklestøylane-Hartevatn 

45 
 

Dagens elvekant er derfor ikke naturlig, men en del av etablert vegfyllingen. Det ikke trolig 
at tiltaksområdet innehar viktige gyteområder på grunn av uegnede forhold med lite 
sirkulasjon og mye finsediment. 

 
Fig. 14 Situasjonen ved utfyllingen i dag. Kilde: Vegbilder (31.08.2021) 

Ny fylling vil medføre fysiske beslag av areal i elvebunnen, men vil ikke medføre endringer i 
vannføring eller strømningsforhold i Otra. Det forutsettes av fyllingene utformes naturlikt 
med stein i varierende størrelse til fylling i vann og at det reetableres vegetasjon som 
kantsone. Hvis fyllingsfoten utformes med stein i varierende størrelse kan ny fyllingsfot få 
funksjon som skjulområde for fisk. Det vurderes derfor at arealinngrepet medfører lite 
negative effekter med tanke på fiskeproduksjon.  
 
Utfylling i vann vil gi utvasking av finpartikler som følge av utfyllingsmassene. Det kan også 
følge med avfall (plast) i massene som følge av sprengingen, og at det spres spisse og 
skarpe partikler som kan gi skade på gjeller hos fisk. Ulike bergarter medfører ulik risiko for 

Fig. 15 Områder før utfylling (venstre) og etter utfylling i 2010 (høyre). Kilde: Historiske 
kart fra Finn.no 
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å danne slike. Det er ikke gjort nærmere vurderinger av dette, da resipienten her er stor og 
det antas at økning i konsentrasjonen av partikler i Otra totalt sett vil bli liten som følge av 
utfyllingen. Siden det er lite strømning inne i vika, antas det at det vil være mulig å benytte 
en siltgardin på utsiden av anleggsområdet, slik at mengden partikler som slipper ut til 
vassdraget vil bli enda mindre. Eventuelle plastrester vil også fanges opp i siltgardina.   
 
Møratjønni 
Ved Møratjønni sør for Nordli vil det bli ei mindre utfylling langs tjernets østre del. Omfanget 
av utfyllingen i vann er omtrent 700- 800 m3. Tjernet har ikke tilknytning til Otra og er 
derfor ikke tilgjengelig for fisk. Arealinngrepet vil imidlertid medføre beslag av arealer som 
kan være livsmiljø for andre vanntilknyttede arter. Utfyllingen vurderes imidlertid som 
begrenset og vil også skje i et område som tidligere har vært utfylt av dagens vegfylling. 
Effekten av utfyllingen vurderes derfor som liten.  
Også her vil det være midlertidige påvirkning knyttet til spredning av partikler og effekten av 
dette vil være større, siden tjernet ikke har utskiftning av vann på lik linje med elva. Det må 
vurderes bruk av siltgardin ved utfyllingen for å begrense spredningen av partikler og det 
bør også vurderes mulighet for å spyle utfyllingsmassene før utlegging for å redusere 
nitrogenavrenning til tjernet.  
 
Det er ikke gjort undersøkelser av sedimentene i tjernet. Mudring i tjernet må omsøkes etter 
forurensingslovverket. I forbindelse med dette må det undersøkes om sedimentene kan være 
forurenset.  
 
Yverosbekken og Hagabubekken 
Ved Yverosbekken og Hagabubekken er det i dag en dårlig situasjon med stikkrenne og 
kulvert som hindrer fri passasje for fisk opp i bekkene. I begge vassdragene økes 
dimensjonen på stikkrenne og kulvert, i tillegg til at utløpene får en bedre tilpasning til 
terreng og dermed forbedrer muligheten for fiskeoppgang. Se kapittel om overvann og VA 
for beskrivelse av utforming av kulvertene. Dette anses som en forbedring av dagens 
situasjon.  
 
Alle tiltak i vassdrag skal omsøkes etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag med beskrivelse 
av avbøtende tiltak, i tillegg til vannressursloven for inngrep i kantsoner. I ikke -anadrome 
vassdrag er Agder Fylkeskommune myndighet. Tillatelse etter forskriften skal foreligge før 
tiltaket kan gjennomføres. Det kan også være nødvendig med tillatelse etter 
forurensingsloven for utfyllinger og evt. mudring i vann. 

8.8.3 Vurdering av særlovverk 

Vurdering av naturmangfoldlovens §§8-12 
Etter Statens vegvesen sin vurdering er kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold og tiltakets 
virkninger tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag (§8). Dette er begrunnet i at tiltaket i stor 
grad følger dagens veg og at eksisterende kunnskap om området er godt kjent. Føre-var 
prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. nml § 9. 
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Totalt sett vurderes påvirkningen på naturmangfoldet som begrenset og det er derfor ikke 
relevant å vurdere § 10 om samlet belastning.  
Før anleggsstart utarbeider SVV en Ytre miljø plan som risikovurderer aktivitetene og 
definerer tiltak. Det lages også en rigg- og marksikringsplan som viser bruk og sikring av 
rigg – og anleggsområder. I denne fasen er det utført Miljø-risken og utarbeidet en rigg- og 
marksikringsplan, se kap. 11.6 og vedlegg A3. Disse dokumentene skal videreføres og 
detaljeres ytterligere i neste fase. Kostnadene for videre miljøoppfølging dekkes av 
tiltakshaver, jmf. naturmangfoldlovens § 11.  
 
Jmf nml § 12 skal det: «For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas 
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, 
gir de beste samfunnsmessige resultater.». I reguleringsplanfasen har det vært arbeidet 
flerfaglig for å finne detaljløsninger som minimerer miljøskaden innenfor planområdet. 
Trekkområdene for villrein har hatt stort fokus, og det har vært prioritert å finne løsninger 
som skulle forbedre situasjonen, spesielt i det nordligste trekkområdet Enden – 
Hartevassnuten, hvor situasjonen punktvis er dårlig i dag. I myrområdet ved Halsen har det 
også lyktes å unngå noe inngrep i myr ved å legge vegen kryssende rett over, istedenfor 
langs med myra. Utfyllingen i Møratjønni er også redusert til et minimum. Det vurderes 
derfor at de inngrep som gjenstår er nødvendige og at det ikke finnes realistiske 
alternativer. 
 
Vurdering av vannressursloven §12  
Vannforskriftens § 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye 
inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås, eller at tilstanden 
forringes. Det vurderes at inngrepene ikke fører til vesentlig forringelse, jmf vurderinger 
over. Vannkjemien i området vil ikke påvirkes negativt i et omfang som kan gjøre det 
vanskelig å nå målene om god økologisk tilstand, da resipienten er stor. Tiltakenes 
midlertidige og permanente påvirkning må reduseres gjennom skadereduserende tiltak, som 
foreslått over og i samråd med sektormyndighet. Det skal vektlegges at kantsoner 
reetableres slik at de får et naturlig utseende med stedegen vegetasjon og at naturlig 
substrat brukes i fyllinger og elvebunn. Med bakgrunn i dette mener Statens vegvesen at det 
ikke er nødvendig med videre vurdering etter Vannforskriftens §12. 
 
Kilder - naturmangfold 

 Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen).  
 NVS (2010) Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal 

Austhei 
 Arne Vethe (2015). Prøvefiske i Otra på strekningen Hartevatn – Ose 2010 – 2015. 

Fiskebiologiske undersøkingar i Otravassdraget. Rapport 12/2015. Prøvefiskerapport 
Hartevatn Ose.pdf (obrugseier.no) Teresa G. Barcena, A.G (2016). Kunnskapsgrunnlag om 
nydyrking av myr. NIBIO.   
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8.9 Kulturarv  

8.9.1 Eksisterende situasjon 

Det er gjennomført befaring i området og det er ikke påvist kulturminner som er automatisk 
fredet etter kulturminnelova. Det vises til arkeologisk rapport datert 04.01.22 vedlegg A4. 
 
Av øvrige kulturminner er det registrert 5 eldre bruer som ligger innenfor, eller tett inntil 
planområdet. Det er tre eldre steinhvelvbruer; Hoslemo bru, Tverråi bru og Auersvassåni bru. 
Sistnevnte ligger utenfor vårt planområde. I tillegg er det to andre stålbjelkebruer med 
fundament av tilhugget stein; Maurlibekken bru og Geiskeliåne bru. Geiskeliåne bru ligger 
uten vårt planområde. Rett nord-vest for Skardsmo rasteplass ligger det ei gammel høyløe i 
fra 1800-tallet. Også denne er verneverdig. 
 

8.9.2 Planlagte tiltak og virkninger 

Det er ikke planlagt tiltak som vil forringe de omtalte kulturminnene som ligger innenfor 
planens avgrensning. Både bruene og høyløa er regulert som bevaringsverdig kulturmiljøer. 
Det er knyttet egne bestemmelser til disse områdene, slik at de blir sikret og ivaretatt ved 
anleggsgjennomføring. Det blir også tatt sikte på å utføre tilrettelegging slik at steinhvelv-
bruene blir mere synlige i landskapet. Ved gamle Tverråni bru vil også adkomstveg veg bli 
utbedret i tråd med vegnormalkrav 
 
8.10 Naturressurser 

8.10.1 Eksisterende situasjon 

I all hovedsak ligger planlagt veglinje i ubebygde skogs- og myrområder. Ved Byklestøylane 
og Steinsland er veglinja også litt i berøring med dyrka mark. Det er også flere registrerte 
grus og pukkforekomster (Skardsmo, Hoslemo og Geiskeli). 

8.10.2 Planlagte tiltak og virkninger 

Planlagt veglinje vil i liten grad endre inngrepsgraden i naturressurser, når en ser bort ifra 
hogst i anleggsfase, spesielt i de områder hvor det er planlagt ny vegtrase. Planområdet 
ligger høyt over havet og trær og vegetasjon vokser sakte. Viktig å ikke hugge mere enn 
nødvendig. Dette blir fulgt opp i byggefase. Adkomstveger til utmarksområder skal være 
ivaretatt i planforslaget. Ved Steinsland vil det være mulig å tilbakeføre deler av dagens veg 
tilbake til dyrka mark. Total legger ny veg beslag på ca 7100 m2 med fulldyrka jord. 
 
8.11 Geologi og grunnforhold 

8.11.1 Eksisterende situasjon 

Geologisk kart i fra NGU viser to hovedbergarter på aktuell strekning, granittisk gneis og 
granitt. Svv sin kartlegging i området viser en del lokale variasjoner. Ved Berdalsbru er det 
bl.a observert tre ulike sammensetninger over et lite område. Her er det variasjon mellom 
granitt, glimmerrik gneis og kvartsitt. Dagens bergskjeringer viser et hovedsprekkesett med 
fall mot vest, det vil si fall vekk i fra eksisterende veg, noe som er gunstig.  
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Når det gjelder løsmasser viser kvartærgeologisk kart i all hovedsak myr, morenemateriale 
og breelvavsetninger, jf. figur under: 
 

 
 

Det er gjennomført grunnundersøkelser og det foreligger geoteknisk vurderinger for 
prosjektet i rapport, se vedlegg A5. Grunnundersøkelsene viser i hovedsak friksjonsmasser 
av sand, grus, stein og morene med noe grunne myrområder (ca. inntil 3m).  

8.11.2 Planlagte tiltak og virkninger 

Ny veglinje vil gi noen nye bergskjeringer, og disse er i all hovedsak på strekningen sør for 
Berdalsbru. For å åpne opp vegrommet flyttes bergskjæringene noe innover og blir dermed 
også noe høyere enn dagens skjæringer. Høyeste planlagte skjæring er ca 17 m ved nytt 
kryss ved Berdals bru. Nye bergskjeringer vil kreve noe sikring i form av bolting og nett, men 
vil være uproblematisk å etablere/sikre jf. geologisk rapport vedlegg A6. 
 
Lave/små fyllinger og skjæringer medfører lav risiko for stabilitetsproblemer og setninger 
langs strekninga. Området ligger godt over marin grense. Problemstillinger knyttet mot 
områdesstabilitet/kvikkleire er derfor utelukket. 
 
Ved bygging av skikulvert må det gjøres geoteknisk vurderinger ift. midlertidig og ev. 
fremtidig permanent senkning av grunnvannstand i området. 
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8.12 Naboskap 

8.12.1 Eksisterende situasjon 

Langs dagens veg er det spredt boligbebyggelse, næring (camping/overnatting), massetak, 
hytteområder, noe dyrka mark, golfbane og frilufts- og naturområder. Mye av trafikken på 
dagens veg er relatert til hytteområder og Hovden som reiselivsdestinasjon. Dagens rv. 9 blir 
noe brukt av myke trafikanter, men er i liten grad egnet til dette. 

8.12.2 Planlagte tiltak og virkninger 

Planlagt veglinje følger stort sett eksisterende veglinje i de områder der det er bebyggelse. 
Endringene i disse områdene knytter seg derfor primært til breddeutvidelse av kjørevegen 
fra eksisterende bredder til 7,5 m. I tillegg til nødvendige sidearealer til grøft og snøopplag. 
Utvidelse og stedvis omlegginger betyr også at veganlegget kommer noe nærmere enkelte 
bygninger. Ved Steinsland medfører omlegging av veg at et mindre uthus må rives. 
En ny og utbedret veg, med 0,75 m skulder, bedre sikt og kurvatur, vil gi bedre betingelser 
også for myke trafikanter langs vegen. Samtidig vil nok fartsnivået også gå noe opp som en 
konsekvens av utbedringene. Erfaringene er likevel at en samlet sett vil oppleve situasjonen 
som en bedring med redusert ulykkesrisiko. 
I planen er alle eksisterende adkomster innarbeidet i plankartet. Der det er behov for 
omlegginger er det regulert nødvendige arealer for å opparbeide dette. I så måte vil det også 
endre betingelsene for dagens aktivitet i området, ved at adkomster blir utformet i tråd med 
gjeldende norm. Ift. næringsliv vil ny og bedre veg også være positivt. 
 
8.13 Barn og unge  
Reguleringsplanen har som formål å utbedre eksisterende kjøreveg, og er derfor vurdert til å 
ikke være lite relevant med tanke på rikspolitiske retningslinjer for barn- og unge. Unntaket 
gjelder trafikksikkerhet, som er omtalt i kap. 8.1.3. Som nevnt der mener vi at en utbedring 
av kjøreveg også vil gi bedret sikkerhet for myke trafikanter. 
 
8.14 Støy  

8.14.1 Eksisterende situasjon 

Våre støyberegninger viser at det er 1 bolig som ligger i rød sone med dagens situasjon. 
Dette gjelder bolighuset på eiendommen gnr 3 bnr 18. Beregninger viser vider at det er 9 
boliger som ligger i gul sone. 
 

8.14.2 Fremtidig situasjon 

Støyberegningene viser at det blir 1 bolig (gnr 3 bnr 18) i rød sone og 11 boliger som faller 
innenfor gul sone. Svv har som mål å følge retningslinje T1442 ved utbygging. Det vil derfor 
bli tilbudt lokale støyskjermingstiltak for de nevnte bygningene. Lokale støyskjermingstiltak 
vil kunne være lokal skjerm, fasadetiltak på bygning samt skjerming av uteplass. I byggefase 
vil det bli utarbeidet tiltaksbeskrivelser og gjennomført tiltak i samråd med grunneiere. 
 
For fritidsboliger er det ikke krav til innvendig støy og her vil det bli tilbudt skjerming av 
uteplass.  
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For ytterligere detaljer rundt dette vises det til vedlagte støyrapport vedlegg A7_1 og 
støysonekart A7_2. 
 
8.15 Luft 
Luftkvaliteten i planområdet er god, og vil heller ikke påvirkes negativt av en realisering av 
planen. 
 
8.16 Byggegrenser  
Plangrensen utgjør en smal korridor langs etter rv.9. Det er derfor ikke hensiktsmessig å vise 
byggegrenser i plankartene. Byggegrenser er gitt enten av veglov (50 m), eller er innarbeidet 
tilstøtende reguleringsplaner. 
 
8.17 Massehåndtering 
Det er underskudd på steinmasser i prosjektet. Deler av dette underskuddet er tenkt dekket 
ved bruk av steinmasser i fra Bjorbekken deponi. 
 
Når det gjelder løsmasser er det et større overskudd. Dette overskuddet må man i byggefase 
se på muligheter for å få redusert (benytte i vegkropp, bearbeiding-/landskapstilpasning av 
sideterreng, sikringstiltak og støyvoller kan være aktuelle tiltak). Ut over dette vil man i 
konkurransegrunnlaget stille krav til at utførende entreprenør må håndtere øvrige 
overskuddsmasser til godkjent deponiplass  
 
8.18 Fravik fra vegnormalene  
Det vil bli søkt om fravik fra vegnormal N100, kap. 3.2 Generelle utformingskrav – krav 3.5: 
 

 Vegbanen skal ligge minst 0,5 m høyere enn vannstanden ved dimensjonerende 200-
årsflom (Qdim,200), beregnet etter krav i normalen N200 Vegbygging 

 
Se for øvrig kap. 8.20.  
 
8.19 Forslag til omklassifisering av veg 
I planen er det stedvis korte strekk hvor dagens rv.9 fases ut og blir erstattet med en ny veg. 
Tanken er at disse vegsløyfene skal tilbakeføres til opprinnelig naturterreng. De er derfor 
omregulert i fra offentlig veggrunn til LNF-områder. Det vil også være naturlig at disse 
arealene, som Svv ikke lengre har bruk for, tilbakeføres til tilstøtende eiendommer. Når 
planen er vedtatt, vil det bli gjennomført en egen prosess rundt dette og fattet nødvendige 
vedtak etter veglova. 
 
8.20 Teknisk infrastruktur  

8.20.1 Eksisterende situasjon 

Overvann: 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv.9 Byklestøylane-Hartevatn 

52 
 

Strekningen Byklestøylane – Hartevatn er preget av et variert og til dels sidebratt terreng som 
gir noen store nedslagsfelt med relativt stor høydeforskjell. Helt i sør ved Byklestøylane 
ligger det noen gårdsbruk med jorder helt ned til riksvegen, mens hovedelva Otra renner 
rolig forbi på utsiden av vegen. Her kommer det ned to større bekker, Yverosbekken sør i 
planområdet og Hagabubekken ca. 400 meter inn i planområdet. Her er det registret 
oppstuving av vann inn mot kulvert med påfølgende mindre sørpeskred som følge av 
vannmettet snø. 
 
På noen strekninger ligger vegen helt ut til elva. Fra Byklestøylane og helt opp til 
Hoslemobekken er vestsiden av riksvegen også preget av til dels store myrområder som 
strekker seg helt ned til vegen fra foten av fjellryggen i vest. Hoslemobekken drenerer ut ett 
av de største nedslagsfeltene på strekningen. Her ligger vegen stort sett i terrenghøyde og 
det er relativt sett tett mellom stikkrennene oppover. Disse har sitt utløp direkte ut i Otra. Et 
unntak er ved Skardsmo, hvor det er et parti med grusområder og endel dyrka mark. Her 
avskjærer Skardsmobekken alt overvann som kommer ned i området mot vest, helt opp mot 
Glumsfjell og Gilsheii. Myrområdet langs Skardsmobekken antas også å fordrøye en stor 
mengde overvann. På denne strekningen er det også få stikkrenner gjennom dagens riksveg. 
 
Fra Hoslemo og opp til Berdalsbrua er det et sidebratt terreng og stort sett i fjell og dermed 
ikke spesielt utfordrende ift. overvannshåndtering.  
 
Det neste større nedslagsfeltet ligger rett nord for Berdalsbrua og drenerer et over 16km2 
stort felt øst for riksvegen, hvor Tverråni krysser Setesdalsvegen under ei bru, før den renner 
ut i Otra. Her har det vært registrert noe oppstuving av vann mot den gamle steinhvelvbrua 
nedstrøms dagens riksveg. 

 
 
I neste store vassdrag, Geiskeliåni i profil 11870, er det et til dels bløtt terreng med innslag 
av myr og mindre dammer/vann på begge sider av vegen. Det er mange mindre stikkrenner 
som krysser dagens riksveg og flere av dem med ganske dårlig uttrekk/fall på utløps-siden. 
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Geiskeliåni har det største nedslagsfeltet på strekningen på 46,4km2. I dette området møter 
også Maurlibekken elva rett oppstrøms riksveg 9. Maurlibekken renner svært tett på 
riksvegen i øst og flomnivået på denne er viktig ift. høyde på ny riksveg. Her har det også 
vært problemer med at snøen demmer opp, slik at vannet står helt opp til vegnivå. Begge 
vassdragene renner oppstrøms gjennom to hytteområder med bebyggelse ganske tett ut 
mot elvekant, men har et rolig forløp under brua på rv.9. Elva kan være flomstor og føre mye 
smeltevann fra fjellområdet i øst mot Auvervasseggi og Korpenuten. Størstedelen av 
overvannet oppstrøms riksvegen avskjæres av disse to vassdragene på strekningen mellom 
Geiskeliåni og hyttefeltet på Geiskeli. 
 
Fra Ørnefjellvegen og opp til Badstogdalen har riksvegen etter hvert ganske lite lengdefall. 
Det er også mye terreng (relativt bratt) øst for riksvegen, med veldig mange små grøfter som 
mest er påvirket av regnvann, men ingen større vassdrag. Mot Badstogdalen derimot er det 
noen lengre bekker som strekker seg inn på fjellet og vil føre smeltevann utover våren. 
Tettheten mellom bekkene er som sagt stor, så det er relativt små nedslagsfelt. Dette 
indikerer også tettheten mellom stikkrennene. Avstanden er helt nede i 20-30 meter og 
dimensjonen ikke særlig større enn 300 – 400 mm. For flere av de eldre murte rennene er 
innløpet delvis er tett.  
 
På strekningen nord for Ørnefjellsvegen drenerer vannvegene ut i bløte områder preget av 
myr og små dammer. På den nordligste delen har stikkrennene direkte utløp i Otra igjen. 

 
 
Kommunal VA: 
Langs med riksveg-parsellen ligger det to VA-anlegg, både på øst- og vestsiden. Dette betyr 
at det også er noen krysningspunkter for VA under dagens riksveg. 
 
Det sørligste VA-systemet ligger rett nord for Berdals bru. Her kommer det inn vann og 
kloakkledninger fra øst, og følger deretter østsiden av dagens veg opp til profil 8140, hvor 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv.9 Byklestøylane-Hartevatn 

54 
 

den krysser riksvegen og går videre vestover.  Også ved rett sør for brua over Geiskeliåni, i 
profil 11830, krysser kommunal VA riksvegen. Fra denne vannledningen går det et stikk 
langs østsiden av vegen ned til to eiendommer. Det går i tillegg forsyningsledninger med 
vann og kloakk inn til hyttefeltet i profil 13010. 
 
Hovedledninger for vann og avløp følger eksisterende veg en lengre strekning på vestsiden, 
helt fra profil 11985 og videre helt opp til profil 15220, hvor den krysser over til østsiden og 
følger riksvegen opp til Badstogdalen, nesten i slutten av parsellen. 
Ledningene ligger i varierende avstand fra vegen, men til dels tett på dagens veg, og 
nødvendighet av strekningsvis omlegging vurderes i planforslaget. Det er ikke ønskelig at 
kommunale ledninger skal bli liggende nærmere enn minimum 3 meter fra vegskulder. 
 
Kabler og ledninger: 
Agder energi har høyspentanlegg i området, men ligger stor sett utenfor vårt planområde. 
Unntaket er der hvor høyspent krysser over eksisterende og planlagt riksveg. Det er også 
steder hvor lavspent krysser i eksisterende veg.  
 
Telenor har anlegg på hele strekningen som planen omfatter, stort sett i luftspenn. 
Anleggene følger i stor grad eksisterende veg, men noen steder er det litt avvik. Bykle 
breiband har også fellesføring med Telenor på aktuell strekning, i tillegg har de fiber som 
følger de kommunale VA-anleggene. 
 
Private vann og avløpsanlegg: 
Det er foreløpig ikke gjort gjennomgående registreringer i av private VA-anlegg. Dette blir 
fulgt ifbm. grunnerverv og detaljprosjektering. 
  

8.20.2 Beskrivelse av planforslaget og løsninger 

Overvann: 
Det er vurdert at det ikke er behov for rensetiltak for overvann i dette utbedringsprosjektet. 
 
Planområdet dekker en lang strekning med variert og sidebratt terreng og dette innebærer at 
vi må håndtere 3-4 relativt store nedbørsfelt, samt mange litt mindre til små felt/delfelt. 
For de største nedslagsfeltene/vassdragene er det gjort egne hydrologiske beregninger som 
leveres i egen rapport. Her er også hovedvassdraget Otra vurdert og flomberegnet ift. 200-
års flomnivå med klimapåslag.  
 
For å få oversikt over vannveger er det gjennomført befaringer og tilstandsregistrering av 
stikkrenner. Alle er innmålte og modellert opp i 3D, og det er laget en komplett liste med 
dimensjoner og tilstand for hver renne. Med bakgrunn i dette er det gjort en vurdering og 
beregning av nedslagsfeltene gjennom planområdet. De minste feltene er ikke beregnet 
fordi Statens vegvesen sin håndbok N200 gir en føring på minste dimensjon stikkrenne 
gjennom riksveg. Denne er satt til 600mm. 
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Generelt er det lengre strekninger med myr helt inn til justert veglinje. Det er ikke ønskelig å 
drenere ut disse myrområdene, som også virker som en god buffer med fordrøyning av 
overvann. Derfor er det gjennom planområdet lagt vekt på å i størst mulig grad beholde 
nivået på dagens vannveger. Imidlertid vil en dypere sidegrøft langs ny vegtrase på enkelte 
steder kunne drenere på et noe dypere nivå enn i dag, men dette er forsøkt redusert til et 
minimum. 
 
Som grunnlag for beregninger er det i første omgang hentet ut data på registrerte vannveger 
og nedslagsfelt fra NVE sin database – Nevina. Resultater på flomfrekvensanalyse er kjørt ut 
fra databasen. De som ikke finnes registrert der er beregnet ved hjelp av programmet 
Scalgo.  Med dette som grunnlag er nedslagsfelt under 5km2 beregnet med den rasjonelle 
formelen for å beregne flomvannføring fra nedslagsfelt. Feltene er videre delt opp i delfelt 
ift. plassering stikkrenner. Føringer for vurderinger og prosjektering av nytt 
overvannssystem er gitt av Statens Vegvesen sin håndbok N200 med veileder V240. Vi har 
også brukt føringer gitt i NVE sin veileder om flom og skredfare i arealplaner.  
 
De største vassdragene er beregnet av hydrologer som har utført vannlinjeberegninger samt 
laget flomsoner for 200 årsflom med påslag for klimafaktor 1,2. Dette er også gjort med 
hovedvassdraget Otra- der den påvirker ny veglinje. Se egen vedlagte Flom og hydraulisk 
rapport, vedlegg A8 _1 og A8_2. 
 
Det er også 200-årsflom som er lagt til grunn for dimensjonering av nye stikkrenner samt 
elver som krysser under brukonstruksjoner. Det er brukt klimafaktor 1,4 som påslag 
(klimapåslag 1,3 + usikkerhetsfaktor 1,1). IVF kurver er hentet fra Norsk Klimasenter og i 
dette prosjektet er nedbørsdata fra målestasjonen Hylestad – Brokke brukt. Programmet HY8 
er benyttet for å dimensjonere stikkrenner og kulverter generelt. 
 
Disse vassdragene er tillagt ekstra stor vekt i beregningene av nye dimensjoner på 
stikkrenner/kulverter: 

 Yverosbekken profil 280 
 Hagabubekken profil 410 
 Skardsmobekken profil 1780 
 Tverråni – regulert mulighet for overløp ut til Otra ved oppstuving. 
 Nylundbekken profil 11750 
 

Følgende vassdrag krysser under eksisterende bruer og er beregnet av hydrolog med 
vannlinjeberegninger og 200-års flomnivå med klimapåslag: 

 Hoslemobekken profil 5320 
 Otra både ved Berdalen bru (profil 7600) og flere punkter nær riksvegen. 
 Tverråni profil 9270 
 Maurlibekken/Geiskliåni profil 11860 
 Auvervassåi (Profil 16150) 

 
Se også vedlagt hydrologisk rapport i planmaterialet. 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv.9 Byklestøylane-Hartevatn 

56 
 

Det er lagt vekt på at vi i minst mulig grad skal gjøre inngrep i elver og bekker opp- og 
nedstrøms stikkrenner. Der dette allikevel er påkrevd er det regulert områder for tiltak som 
plastring og erosjonssikrende tiltak, samt opprensking av bekkeløp for å sikre tilstrekkelig 
fall ut til resipient. Dette betyr at det er regulert inn noen lengre strekninger fra utløp 
stikkrenner der det er dårlig fall. Det er også regulert plass for å gjøre tiltak for å redusere 
hastighet på bratte innløp mot stikkrenner.  
 
Det er heller ikke lagt opp til å etablere nye vannveger, bortsett fra planlagt overløp ved 
Tverråni. Derimot har vi sett det som hensiktsmessig å samle noen mindre vannveger mot en 
større stikkrenne for å redusere antall vedlikeholdspunkter på vegen. Utløp er da vurdert til å 
være robust nok for den økte vannmengden. 
 
Ved de to først nevnte vassdragene i sør, Yverosbekken og Hagabubekken økes dimensjon 
på henholdsvis stikkrenne og kulvert slik at man her ikke skal risikere oppstuving av vann i 
fremtiden. Ved Hagabubekken tas det også høyde for etablering av nye vingemurer på 
innløpssiden. I tillegg er veglinja justert opp i høyde både med tanke på flomnivå ift. bekk på 
oppstrøms side, samt flomnivå på selve Otravassdraget som ligger tett inntil vegen på 
utsiden. 
 
Ved Tverråni (profil 9260) er det beskrevet tiltak for å redusere faren for oppstuving mot den 
gamle steinhvelvbrua. Forslaget er å legge inn en forholdsvis stor stikkrenne mellom ny og 
gammel bru, som kan fungere som et overløp ved høy vannstand. Denne vil da få direkte 
utløp til Otra. 
 
Planforslaget vil imidlertid komme i berøring med en sidebekk til Maurlibekken, som må 
legges om på en kortere strekning, samt en kortere strekning av selve Maurlibekken. 
Sidebekken er et overløp fra tjernet (Møratjønni), som ligger vest for veglinja, rett nord for 
stikkrenne i profil 11430. Dette er det tatt hensyn til i planforslaget og bekkeløpet vil bli 
reetablert utenfor fyllingsfot på ny veg. Ved selve Maurlibekken er linja tilpasset slik at ny 
fylling i hovedsak ikke skal komme i berøring med bekkekanten. Men på en kortere 
strekning vil det bli nødvendig med en mindre justering av hovedløpet for å gjøre plass til 
erosjonsforebyggende tiltak mot ny vegfylling samt tilfredsstille sikkerhetsavstanden fra 
vegkant til vassdrag.  
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En del stikkrenner er utbedret i seinere tid med god tilstand og tilstrekkelig dimensjon og vil 
kun bli forlenget for tilpasning til justert veglinje. 
 
Det er elles registrert tre bekker som er fiskeførende (se kapittel 8.8 naturmangfold). 
Kulvert/stikkrenne er på disse stedene lagt med lite fall (under 1%) og det legges opp til at 
det skal være plass til kulp på utløpssiden. Vannføringen er årssikker på disse tre, så med 
lite fall på renne skal det gi tilstrekkelig vannivå for at fisken kan vandre igjennom.  
Eksempel på utforming er en illustrasjon hentet fra Hb 22-2002 «Slipp fisken fram» fra 
Direktoratet for naturforvaltning: 
 

 
 
Planforslaget vil generelt forbedre kapasiteten til stikkrenner og kulverter, samt redusere 
antall vedlikeholdspunkter og i hele tatt gjøre overvannssystemet mere robust. Dette vil også 
kunne forbedre problematikk som har vært med oppstuving av vann oppstrøms 
kulvert/stikkrenne, spesielt i sør med påfølgende sørpeskred.  
 
Som hydrologisk rapport viser, så vil en 200-årsflom få konsekvenser for vegen da den vil 
kunne bli oversvømt på strekninger der den ligger flatt i nærheten av hovedvassdraget. Da 
dette er et utbedringsprosjekt vil det ikke være mulig å bygge vegen flomsikker langs 
dagens veglinje. 
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Det er ellers ikke lagt opp til egne flomveier langs denne parsellen, utover kapasiteten som 
en ny robust veggrøft vil ha for å kunne føre mye vann over kortere strekninger, og eventuelt 
til nærmeste stikkrenne ved eventuell gjentetting av gjennomløp. Det er imidlertid lagt inn 
mulighet for overløp over stikkrenne der det kan samle seg mye vann oppstrøms vegfylling. 
Tettheten av stikkrenner og kulverter, samt nærheten til Otra gjør at planlagte og 
eksisterende vannveger vil kunne føre flomvannmengder gjennom vegen.   
 
Kommunal VA: 
Planforslaget vil berøre eksisterende kommunal VA over noen kortere strekninger. 
Dette omfatter i hovedsak en kortere omlegging vest for riksvegen profil 11990 – 12080, 
profil 13750 – 13840, samt krysning ved profil 15220 og en strekning på østsiden av ny 
linje mellom profil 15530 – 15720. 
Ved profil 12910 er det planlagt en ny skikulvert som også vil berøre eksisterende VA 
ledninger. Kulverten blir relativt dyp, og vil kreve at kommunal VA legges om over en 
strekning på ca. 100m mot vest. Dette for å komme i terrengnivå med ledningstrase. 
Øvrige krysningspunkt vurderer vi kan ligge med eventuelle tiltak, samt at det tas høyde for 
at man i videre detaljplanlegging legger til rette for å etablere nye varerør for alle fremtidige 
omlegginger under riksvegen.  
 
Kabler og ledninger: 
Når det gjelder høyspent er det krysningene over ny veg som må ivaretas, både de som går i 
høyspent og de som krysser i bakken. Dette må følges opp i byggefase. I plankartene er 
høyspenningsanlegg regulert til hensynssone høyspenningsanlegg. I byggefase vil det være 
naturlig å se på muligheter for å legge anlegg i bakken. 
 
For Telenor/ Bykle breiband sine anlegg ligger de i stor grad i konflikt med utbedret rv.9. 
Det vil i byggefase bli jobbet med å legge fiber i ny vegkropp, samt få fjernet stolper og 
luftspenn, som mange steder utgjør et trafikksikkerhetsmessig problem. 
 
Private vann og avløpsanlegg: 
Videre kartlegging av disse tas i neste fase med ytterligere detaljering, men det er ikke 
påvist konflikter på dette stadiet av planleggingen. Private anlegg som fremkommer ifbm. 
grunnerverv og detaljplanlegging, vil bli tatt hensyn til eller ev. erstattet med nytt anlegg der 
det er nødvendig.. 
 
8.21 Klimagassutslipp 
Det skal utarbeides klimabudsjett for prosjektet med utgangspunkt i kostnadsoverslag og 
vedtatt reguleringsplan. Målet med arbeidet er å redusere prosjektets klimafotavtrykk.  
Aktuelle tiltak for dette prosjektet kan være: 

 Redusere frakt av masser til eller fra anlegget i byggefasen 
 Begrense utslipp fra myrområdene 
 Velge materialer med lavt klimagassutslipp 
 Gjenbruke deler av konstruksjoner - bruer 
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 Bruke maskiner med mindre utslipp og initiere effektiv bruk av maskinparken 
gjennom redusert tomgangskjøring, optimal lasting og godt planlagte 
arbeidsoperasjoner 

 
Tiltak vil bli vurdert nærmere i detaljplanlegging, utforming av konkurransegrunnlag og 
tildelingskriterier for byggekontrakt. 
 

9 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse  
Det er gjennomført ROS-analyse for planprosjektet. Konklusjonene fra ROS-analysene, samt 
det som er fulgt opp i foreliggende reguleringsplan fremkommer av tabellen under. Den 
viser også hva som må følges opp i neste fase, dvs. byggefase. Samlet ROS-analyse følger 
som vedlegg A9. 
 

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte tiltak I hvilken fase tiltak er anbefalt 
gjennomført. skriv «og» «eller» 
hvis tiltak bør gjennomføres i 
flere faser eller valgfritt en av 

dem  

ROS-analyse 
2022 
 
Rv.9 
Byklestøylane -
Hartevatn 

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Tiltak: 
Re
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gs
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sf
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ID 4 Steinsprang eller 
steinskred 
 
 
 
 

 
 Deler av strekning ved Mostøylfjellet må 

sikres med sikringsgjerde eller sikringsvoll. 
Dette avklares nærmere i byggefase 

 
 

Re
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  o

g 

By
gg
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la

n 
og
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gg
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e 

 

 
 
Innarbeidet i 
plankart og 
bestem-
melser. 
Følges opp i 
byggefase 

 
ID 5 Fjellskred 
 
 

 
Se id 4 
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ID 10. Flom i 
elv/vassdrag 
 

 Høyde på veg iht 200-flom inkl. 
klimapåslag der det er mulig (stedvis lavere 
sør for Berdalsbru) 

 Stikkrenner, kulverter og bruer 
dimensjonert inklusive klimapåslag, 
erosjonssikring 

 Utarbeide varslings- og driftsrutiner for 
områder med kjent 
oppstuvingsproblematikk 

 Re
gu

le
rin

gs
pl

an
 o

g 

By
gg

ep
la

n 
og

 

an
le

gg
sf

as
e 

 

 
Innarbeidet i 
reguleringspl
ankart og 
bestem-
melser. 
Følges opp i 
byggefase, 
må søkes 
fravik 

ID 11. Flom i bekk Se id 10 

    

 

ID 13. Isgang  Flytte/heve veglinje vekk i fra Otra. 

 By
gg

ep
la

n 
og

 

an
le

gg
sf

as
e 

 

 
Justert trase i 
reguleringspl
an. 
Følges opp i 
byggefase 

ID 30. Vannforsyning  grundig kartlegging og innmåling av 
eksisterende anlegg, innarbeide dette i 
detaljplaner 

 god dialog og oppfølging av entreprenør i 
byggefase  By

gg
ep

la
n 

og
 

an
le

gg
sf

as
e 

 

 
 
Følges opp i 
byggefase 

ID 32. Kraftforsyning og 
datakommunikasjon 

 grundig kartlegging og innmåling av 
eksisterende anlegg, innarbeide dette i 
detaljplaner 

god dialog og oppfølging av entreprenør i 
byggefase  By

gg
ep

la
n 

og
 

an
le

gg
sf

as
e 

 

 
 
Følges opp i 
byggefase 

 

10 Konsekvensutredning 
Det er gjort en vurdering ved varsling av reguleringsplanen hvor vidt planen utløser krav om 
konsekvensutredning iht. KU-forskriften. Konklusjonen den gang var at planen ikke utløser 
KU. Vi kan ikke se at det gjennom innkomne innspill eller våre registreringer i området har 
fremkommet ny informasjon som gir grunnlag for annen konklusjon. De tema som er 
aktuelle er likefullt omtalt og vurdert i kap. 8. 

11 Gjennomføring av forslag til plan 
11.1 Framdrift og finansiering 
Rv 9 Setesdal er omtalt i NTP 2018-2029 og 2022-2033 og i Handlingsprogram 2018-2023 
(2029). Det er satt av 500 millioner til byggeprosjektet. Anleggsarbeid ble påbegynt 
Badstogdalen i 2021 og prosjektet vil etter planen pågå frem til og med 2028.  
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11.2 Utbyggingsrekkefølge 
I utgangspunktet er tanken å starte i fra syd og så jobbe seg fortløpende nordover. Tanken 
er å splitte opp prosjektet i minimum 3 delparseller. Fremdrift på reguleringsplan og 
grunnerverv vil til en viss grad kunne endre startpunkt og utbyggingsrekkefølge. 
 
11.3 Gjennomføringsavtaler 
Det er ikke behov for gjennomføringsavtaler for utbedringene. Men det kan bli aktuelt med 
en avtale for skikryssing (kulvert) derom kommunen ønsker bygging samtidig som rv.9 
utbedres. Svv må i detaljplanfase samkjøre seg med kabeletater for å få avklart ev. endringer 
og omlegginger. Svv har allerede vært i kontakt med de som er  aktuelle. 
 
11.4 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Utbedringene er tenkt gjennomført med trafikk gjennom anlegget. Det kan bli noe ventetid i 
de områder hvor det må gjennomføres sprengningsarbeid. I tillegg vil det være kortere 
stenginger (et døgn ca) ifbm. bytte av bruplater på tre av bruene i prosjektet. 
 
11.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Gjennom planarbeidet er det registrert følgende forhold som kan gi noen utfordringer ifbm. 
anleggsgjennomføring: 

 Trafikkavvikling gjennom anleggsområdene – også myke trafikanter skal trygt 
gjennom 

 Stedvis nærføring til bratt sideterreng – ned mot vann og vassdrag 
 Etablering av høye skjæringer  

Det vil bli utarbeidet SHA-plan ifbm. utarbeidelse av byggeplan/konkurransegrunnlag.  
 
11.6 Ytre miljø 
Det er utarbeidet rigg- og marksikringsplan og utført miljørisken for prosjektet, som vil 
inngå som grunnlag for utarbeidelse av detaljplan, Yte miljøplan og konkurransegrunnlag. I 
rigg og marksikringsplanen fremkommer det ulike tema som vil være viktig å følge opp i 
byggefase. Dette gjelder hensynet til vann og vassdrag/bekkeløp osv, kulturminner, dyrka 
mark, myrområder og revegetering, jf. vedlegg A3. 
 
Gjennom miljørisken er dette konkretisert nærmere: 
 

Fagtema Problem- 
stilling 

Miljøkrav Uønsket 
hendelse 
(UH) 

Tiltak 

Naturmang-
fold 

Vegetasjon i 
trekkområder 
for villrein 

Naturmangfoldloven, 
Regional plan for 
Setesdal Vesthei, 
Ryfylkeheiane og 
Setesdal Austhei 
(Heiplanen) 

Unødvendig 
hogst  

Hogst innenfor 
anleggsgrense skal være 
strengt nødvendig. Restriktiv 
anleggsgrense innenfor 
trekkområdene er sikret i 
plankart og følges opp i 
prosjekteringen.  
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Naturmang-
fold 

Revegetering 
av sideterreng 
i trekkområder 
for villrein 

Naturmangfoldloven, 
Regional plan for 
Setesdal Vesthei, 
Ryfylkeheiane og 
Setesdal Austhei 
(Heiplanen) 

Manglende 
revegetering 
innenfor 
trekkområder for 
villrein 

Revegetering skal baseres 
på naturlig revegetering. 
Massene i området er 
skrinne og ser ut til å bestå 
av mye sand. Det kan derfor 
bli nødvendig med 
erosjonssikrende tiltak til 
vegetasjonetableringen er 
kommet igang. 
Detaljbeskrivelser for naturlig 
revegetering inngår i 
prosjektering, inkludert 
massehåndteringsplan for å 
sikre rett mellomlagring av 
ulike masser til revegetering. 

Naturmang-
fold 

Begrensinger i 
gjennom-
føringstids-
punkt med 
hensyn til 
trekkområder 
for villrein.  

Naturmangfoldloven, 
Regional plan for 
Setesdal Vesthei, 
Ryfylkeheiane og 
Setesdal Austhei 
(Heiplanen) 

Støyende 
aktivitet i 
anleggsperioden 
kan forstyrre 
villreintrekk 

For å minimere påvirkningen 
på villrein må 
anleggsarbeidene 
komprimeres og forsøkes 
ferdigstilt så fort som mulig 
innenfor trekkområdene. 
Anleggsarbeidene bør 
legges utenom 
sensommer/høst i så stor 
grad det er mulig. Dersom 
det observeres villrein 
undervegs i arbeidene, må 
arbeidet stanses til villreinen 
har trukket over rv.9. 
Fremdriftsplanen til 
prosjektet må hensynta 
dette. 

Naturmang-
fold 

Begrensinger i 
gjennom-
føringstids-
punkt med 
hensyn til 
kongeørn. 

Naturmangfoldloven Støyende 
aktivitet i 
anleggsperioden 
kan være til 
skade for 
kongeørnens 
hekking 

Støyende anleggsarbeid 
utføres utenfor 
hekkeperioden. Dette 
innebærer at slikt arbeid kun 
kan utføres i perioden 
oktober til januar i en 
kilometers omkrets fra 
hekkeplassen. 

Naturmang-
fold 

Kantsone 
Otravass-
draget 

Vannressursloven § 11 Unødvendig 
fjerning av 
kantsone  

Kantsoner langs Otra med 
sideelver og bekker skal 
opprettholdes så langt som 
mulig. Der kantsoner må 
midlertidig fjernes skal de 
reetableres med stedlige 
masser.  

Naturmang-
fold 

Utfylling i 
Otravass-
draget  

Forskrift om fysiske tiltak 
i vassdrag  

Forringelse av 
elvemiljøet som 
følge av utfylling 

Tiltaket omsøkes til ansvarlig 
myndighet. Tillatelse må 
foreligge før arbeidet kan 
igangsettes. 
Detaljprosjektering av 
fyllingsfot skal sikre naturlig 
overgang til vassdrag. 
Fyllingsfoten skal ha en 
uryddig kant med stein av 
varierende størrelse. Egnet 
stein formet av naturen, skal 
tas vare på og brukes ved 
steinutlegging.  Bruk av 
siltgardin skal detaljeres. 
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Naturmang-
fold 

Omlegging av 
Maurli-bekken 

Forskrift om fysiske tiltak 
i vassdrag  

Forringelse av 
bekkemiljøet 

Tiltaket omsøkes til ansvarlig 
myndighet. Tillatelse må 
foreligge før arbeidet kan 
igangsettes. Det utarbeidet 
arbeidsbeskrivelse for 
omlegging av bekk som 
ivaretar bekkemiljøet. 
Bekken skal tilbakeføres 
med samme utforming og 
dimensjon som dagens 
situasjon. Masser fra dagens 
bekkebunn skal tas vare på 
og legges tilbake ved 
reetablering av bekk. 
Eventuell erosjonssikring 
skal være naturlik med ru 
steinsetting og ikke glatt 
plastring. 

Naturmang-
fold 

Skifte av 
stikkrenner i 
fiskeførende 
bekker 
(Hagabubekke
n og Yveros-
bekken) 

Forskrift om fysiske tiltak 
i vassdrag  

Tiltaket skal 
forbedre fiskens 
muligheter for 
oppgang i 
bekken 

Tiltaket omsøkes til ansvarlig 
myndighet. Tillatelse må 
foreligge før arbeidet kan 
igangsettes. Det utarbeides 
arbeidsbeskrivelse for 
omlegging av bekk som 
ivaretar bekkemiljøet. 
Masser fra dagens 
bekkebunn skal tas vare på 
og legges tilbake ved 
reetablering av bekk. 
Eventuell erosjonssikring 
skal være naturlik med ru 
steinsetting og ikke glatt 
plastring. Nye stikkrenner 
skal legges tilstrekkelig 
nedsenket og slakt at det 
muliggjør oppgang av fisk.  

Naturmang-
fold 

Forekomster 
av fremmede 
arter som ikke 
er kartlagt 

Forskrift om fremmede 
arter 

Spredning av 
fremmede arter 
som følge av 
anleggsarbeidet. 

Det er ikke registrert 
fremmede arter innenfor 
prosjektområde. Dersom det 
oppdages fremmede arter 
skal det gjøres en 
miljørisikovurdering av 
artene og behov for tiltak.  

Naturmang-
fold 

Anleggsarbeid 
i myrområder 

Nasjonale forventninger 
til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 

Permanente 
skader på myr 
som følge av 
midlertidig 
anleggsarbeid 

Midlertidige anleggsområder 
skal minimeres i 
myrområder. Dette må inngå 
i detaljeringen av rigg og 
marksikringsplanen 

Naturmang-
fold 

Drenering av 
myr i 
sidearealer 

Nasjonale forventninger 
til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 

Drenering av 
myr i 
sidearealene 
som følge av 
veggrøfter  

Detaljere tiltak for å hindre 
ytterligere drenering av myr i 
vegens sidearealer.   

Naturmang-
fold 

Gjenbruk av 
torvmasser fra 
myr til 
istandsetting/r
estaurering av 
sidearealer og 
gamle 
vegsløyfer 

Nasjonale forventninger 
til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 

Uhensiktmessig 
bruk av 
torvmasser fra 
prosjektet 

I to områder hvor gamle 
vegsløyfer skal tilbakeføres 
foreslås det å gjenbruke 
torvmasser. Tilbakeføringen 
må detaljeres i 
prosjekteringsfasen av 
naturvitenskaplig fagperson 
med erfaring med 
naturrestaurering. 
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Naturmang-
fold 

Tilbakeføring 
av gamle 
vegsløyfer 

 
Gamle 
vegsløyfer som 
ikke er i bruk blir 
liggende igjen  

Gamle vegsløyfer innenfor 
reguleringsgrensen skal 
fjernes og tilbakeføres til 
naturområde 

Natur-
ressurser 

Inngrep i 
dyrkamark. 
Tilbakeføring 
av dyrka mark 

Jordloven Forringelse av 
landbruksjord. 
Lagring i høye 
hauger, 
sammenblandin
g av andre 
jordmasser, 
spredning av 
plantesykdomm
er  

Det skal utarbeides 
arbeidsbeskrivelser for 
håndtering og tilbakeføring 
av landbruksjord. Matjord til 
dyrka mark skal tas av og 
benyttes innen samme 
eiendomsgrense. Jorda må 
mellomlagres innen 
eiendommen og må ikke 
blandes med urein jord.  

Landskaps-
bilde 

Utforming av 
skjæringer og 
fyllinger 

  Unødvendig 
dårlig 
terrengtilpasning 

Utarbeide prinsippsnitt for 
avrunding mot terreng. 
Skjæringer og fyllinger skal 
tilpasses, avrundes mot 
eksisterende terreng  

Landskaps-
bilde 

Istandsetting 
av sidearealer 
og grøfter der 
det skal være 
tilsådd 

  Mangel på 
etablering, feil 
vegetasjon  

Det skal benyttes 
stedstilpasset 
grasfrøblanding av norsk 
herkomst på alle arealer som 
skal tilsåes. Tilsåingen skal 
skje i vekstsesongen. 
Ugrasbekjempelse innen 
sept.  

Landskaps-
bilde 

Estetikk 
 

Unødvendig 
dårlig utrykk på 
ferdig bygd 
løsning 

Fagperson på landskap skal 
følge opp anlegget fra BH og 
se til at anlegget får en god 
estetikk og evt avvik fra 
prosjektert plan godkjennes 
eller rettes. Dette gjelder 
også fjellskjæringer, der 
landskapsarkitekt i 
samarbeid med geolog 
vurderer tiltak på 
skjæringene og vurderer 
tiltak for å sikre akseptabelt 
resultat.  

Foruren-
sning av 
jord og 
vann 

Utfylling i 
kanten av 
Møretjønni 

Forurensingsloven, 
forurensingsforskriften 
kap 22 

Forurensing av 
tjernet som følge 
av mudring 

Krav om søknad avklares 
med ansvarlig myndighet. 
Tillatelse må foreligge før 
arbeidet kan starte. 
Gjennomføre miljøteknisk 
undersøkelser av evt. 
forurensing i sediment.  

Foruren-
sning av 
jord og 
vann 

Uhellsutslipp Forurensingsloven Forurensing av 
jord og vann fra 
uhellshendelser 

Anleggsarbeid som kan 
medføre forurensing av 
vassdrag bør legges til 
perioder med lite nedbør. I 
byggeplanleggingen skal det 
utarbeides 
konkrete og praktiske tiltak 
for å unngå unødvendig 
forurensing. Det må tas 
spesielt hensyn til Otra med 
sidebekker- og elver ved 
plassering av riggområde. 

Forurens-
ning av jord 
og vann 

Forurenset 
grunn 

Forurensingsforskriften 
kap 2 

Spredning av 
forurenset grunn 

Det er ikke registrert 
forekomster med forurenset 
grunn i planområdet. Dersom 
det oppdages områder med 
mistanke om forurensing, må 
det gjøres undersøkelser  
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Kulturarv Kulturlandskap 
ved 
Byklestøylane 

Kulturminneloven Skade på 
kulturlandskapet 
som følge av 
midlertidig 
anleggsarbeid 

Kulturlandskapet ved 
Byklestøylane skal sikres 
mot skader som følge av 
anleggsarbeid. Tiltak på 
spesifiseres i 
prosjekteringsfasen. 

Kulturarv Eldre bruer 
innenfor 
planområdet; 
Hoslemo bru, 
Tverråi bru, 
Maurlibekken 
bru 

Kulturminneloven Skade på 
bruene under 
anleggsarbeid.  

Bruene skal sikres mot 
skader som følge av 
anleggsarbeid. Tiltak på 
spesifiseres i 
prosjekteringsfasen. Det skal 
gjennom videre prosjektering 
tilrettelegges for at 
steinbruene blir mer synlige i 
landskapet.   

Kulturarv Høyløe ved 
Skardsmo 
rasteplass 

Kulturminneloven Skade på 
bygning som 
følge av 
anleggsarbeid 

Bygningen skal sikres mot 
skader som følge av 
anleggsarbeid. Tiltak på 
spesifiseres i 
prosjekteringsfasen.  

Friluftsliv/ 
by- og 
bygdeliv 

Trygg ferdsel 
forbi 
anleggsområd
et. Adkomst til 
friluftsområder 

 
Fremkommeligh
et reduseres i 
anleggsfasen  

Under anleggsfasen skal det 
skiltes for myke trafikanter 
på aktuelle områder 

Materialvalg 
og 
avfallshånd-
tering 

  Avfallsforskriften  Spredning av 
avfall fra 
anlegget, lav 
gjenbruksandel 
og skader i 
forbindelse med 
farlige 
kjemikalier og 
avfall. 

Spesifikke tiltak utarbeides i 
prosjekteringsfasen 

Luftforurens
ing og støy 

 
 Retningslinjer for 
behandling av støy og 
luftkvalitet i 
arealplanlegging 

Støy- og 
støvplager 
medfører 
sjenanse for 
omkringliggende 
bebyggelse 

Spesifikke tiltak utarbeides i 
prosjekteringsfasen 

Klimagassut
slipp og 
energifor-
bruk 

  Undøvendig 
klimagassutslipp 
og energiforbruk 
 

Klimabudsjett detaljeres 
videre i prosjekteringsfase 
og er grunnlag for tiltak som 
medfører kutt i 
klimagassutslipp i prosjektet. 
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12 Sammendrag av innspill og merknader 
 
INNSPILL OG MERKNADER VED VARSEL OM OPPSTART: 
 
Vi har mottatt følgende innspill (se vedlegg 10) 
 
 Statsforvalteren i Agder, brev datert 02.09.21 
Stikkordsmessig er pekt på følgende forhold; 
 

a) Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser og hensyn som 
gjør seg gjeldende i området.  

b) Rv. 9 mellom Byklestøylane og Hartevatn går gjennom tre definerte trekkområder for 
villrein mellom Austheia og Setesdal Vesthei. Statsforvalteren viser i den forbindelse 
til Heieplanens retningslinjer for hensynssone trekkområder. 

c) Foreløpig vurderer Statsforvalteren at en utvidelse av rv. 9 på strekningen som ikke 
forbedrer dagens situasjon med tanke på villreinens trekkmuligheter vil være i strid 
med nasjonale mål for forvaltning av villreinens leveområder. 

d) Kantvegetasjonen langs vassdrag med årssikker vannføring er lovbeskyttet, jf. 
vannressursloven § 11. Bredde på vegetasjonsbeltet fastsettes i reguleringsplan, og 
arealene reguleres til LNF - naturformål eller grønnstruktur – naturområde evt. 

e) Det er forbud mot tiltak i vassdrag, jf. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Tiltak i 
vassdrag kan ikke gjennomføres før det foreligger tillatelse fra ansvarlig myndighet. 

f) Statsforvalteren ber om at det i videre planarbeid fremskaffes nødvendig 
dokumentasjon om naturmangfoldet innenfor planområdet. Videre ber vi om at det 
gis en beskrivelse og vurdering av konsekvensene av planforslaget for områdets 
biologiske mangfold 

g) Innenfor planområdet er det en rekke registrerte dype myrer. Det forventes vi at man 
i det videre planarbeidet tar hensyn til disse myrområdene 

 
Statsforvalteren ber ellers om at særlig følgende vurderes og gjøres rede for i det videre 
planarbeidet: Folkehelse, støy, luftkvalitet, estetisk utforming/landskapsetsetikk, universell 
utforming, risiko- og sårbarhetsanalyse, prinsippene i naturmangfoldloven og 
Vannforskriften.  
 
Svv sine kommentarer: Planens innhold og virkninger for de interesser som gjør seg 
gjeldende i området er gjennomgående redegjort for i kap. 8. Svv ser ikke at planforslaget 
avviker fra gjeldende overordna planer. Når det gjelder villreinens trekkveger mener Svv at 
betingelsene for villreinen vil bli noe forbedret med utbedring iht. gjeldende planforslag. For 
detaljer rundt dette vises det til kap. 8.8. I foreliggende planforslag er kantsone til vann- og 
vassdrag regulert til LNF-område. Unntaksvis er det nødvendig med fyllinger i vatn. For disse 
vil det etter et ev. vedtak bli fulgt opp med nødvendig søknad. Det er dessuten gjennomført 
kartlegging av naturmangfold, uten at det er gjort funn som krever spesiell oppfølging. Se 
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for øvrig kap. 8.8 Naturmangfold. Når det gjelder myrene kommer vi stedvis i inngrep med 
disse, men foreliggende planforslag har begrenset dette til et minimum. Totalt sett mener vi 
at innspillet til Statsforvalteren er hensyntatt og fulgt opp på en god måte. Begrunnelse for 
dette fremkommer av kap. 8.  
 
 Agder fylkeskommune, brev datert 14.09.21  
Fylkeskommunen peker også på hensynet til villreinstammen og på fysiske tiltak i vassdrag, 
jf. Statsforvalteren sitt innspill og Svv sine kommentarer over. I tillegg er det nevnt følgende: 

 Landskapstilpasset arrondering av fyllinger mot naturterreng/vann, og at det 
benyttes stedegen vegetasjon 

 Friluftsliv – nasjonal sykkelrute er lokalisert på strekningen, planen må ivareta 
interesser knyttet til dette 

 Hensynet til kulturmiljø må ivaretas i det videre arbeid 
 
Svv sine kommentarer: Punktet angående landskapstilpasninger er fulgt opp i planen og vil 
bli videreført i byggefase, jf. kap. 8.6. Planen legger opp til revegetering (bruk av stedegne 
toppmasser) der strekningen går igjennom naturmark (skog, myr), og sprøytesåing med 
stedstilpasset frøblanding ved dyrkamark og kulturlandskap. Når det gjelder nasjonal 
sykkelrute vil en utbedret riksveg også gi bedre betingelser for syklende. Det er ikke tenkt 
tiltak utover dette. Når det gjelder kulturminner har det vært dialog med fylkeskommunen 
undervegs i planarbeidet. Verneverdige bruer og bygninger som inngår i planområdet er 
regulert som hensynssone – bevaring kulturmiljø, etter innspill i fra fylkeskommunen. Det er 
et unntak og det gjelder Geiskeliåne bru. Her ga fylkeskommunen faglig råd om å utvide 
planområdet og også regulere denne brua til bevaring kulturmiljø. Svv konkluderte med at 
en slik utvidelse vil medføre at en også må regulere byggeområder, utnyttelsesgrad, 
vegretter etc. Vårt planforslag vil ikke medføre noen endringer på Geiskeli bru. Vi har derfor 
holdt denne bruen utenfor vårt planområde. 
 
 NVE, brev datert 06.09.21  
Det er redegjort for NVE sin rolle i arealplanlegging. Det er generelt pekt på flom, erosjon og 
skred, og tilhørende krav som er gitt i plan og bygningsloven og i byggteknisk forskrift. Det 
er også pekt på NVEs veileder for fareutredning i bratt terreng. I tillegg er følgende 
problemstillinger omtalt; 

 Håndtering av overvann  
 Vassdrag og grunnvannstiltak 
 energianlegg 

Det er angitt hvor det foreligger informasjon om de aktuelle temaene. 
NVE ber om å få tilsendt planer ved offentlig ettersyn i de tilfeller planen berører NVEs 
saksområder. 
 
Svv sine kommentarer: Når det gjelder flom og erosjon foreligger det en egen rapport for 
aktuell strekning. Som det fremkommer av rapport, vil deler av ny veg stå under vann ved en 
200-årsflom. Dette gjelder strekningen sør for Berdals bru. Som omtalt tidligere er planlagte 
tiltak et utbedringstiltak på et eksisterende anlegg. En flomsikker veg betinger en plassering 
høyere opp i terreng og i større avstand fra Otra, dvs. en ny vegtrase (ikke utbedring).  
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Nye stikkrenner og kulverter dimensjonert iht. dagens regelverk med klimapåslag vil gi et 
mere robust anlegg ift. håndtering av overvann og flom. Når det gjelder erosjon viser 
rapporten at det stedvis kan være behov for erosjonssikringstiltak, der vegfylling er i kontakt 
med vannlinje med høy hastighet. Dette vil bli fulgt opp i detaljplanlegging/bygging.  
 
Svv har vurdert både skred- og rasfare iht. gjeldende krav jf. geologisk rapport vedlegg A6. 
Konklusjonen er at det må gjøres sikringstiltak ved Mostøylfjellet, hvor ny veglinje er 
plassert nærmere enn dagens veglinje. Her må det settes opp fanggjerde eller sikringsvoll. 
For øvrige områder har veglinja tilfredsstillende sikkerhet iht. vegnormal N200 (som er 
vegvesenet sine tilpasninger til plan- og bygningslov for skred mot veg). Det vises også til 
vedlagte ROS-analyse- vedlegg A9. 
 
Svv kan ikke se at det er tiltak i planen som krever konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Svv har hatt løpende kontakt med energiselskap innenfor 
planområdet og har god kontroll på eksiterende anlegg. Det vil være behov for mindre 
omlegginger, og dette vil bli fulgt opp i byggefase. NVE er opplagt høringspart ved off. 
ettersyn. 
 
 Bykle kommune, brev datert 01.09.21  
Bykle kommune henviser til referat i fra oppstartsmøte (forhåndskonferanse) som ble avholdt 
02.07.21. 
 
Svv sine kommentarer: Det har vært god dialog undervegs mellom kommune og Svv 
angående ulike problemstillinger. Stort sett alle forhold som er omtalt i referat i fra 
oppstartsmøte er fulgt opp i foreliggende plan. Unntaket er nye avkjøringer til henholdsvis 
Badstogdalen, Vatnedalen og Maurli nord. Svv har prioritert, som trinn 1, å planlegge en 
utbedret rv.9 i tråd med gjeldende krav. Vi har ikke detaljplanlagt nye avkjøringer til nye 
utbyggingsområder: Vi ser likevel at det vil være mulig å knytte seg til riksvegen i de aktuelle 
områdene. Trinn 2 vil være å få endelig fastlagt framtidige avkjøringspunkt gjennom nye 
reguleringsplaner, hvor også øvrig arealbruk på tilstøtende arealer fastlegges. Dette må skje 
i dialog mellom utbygger, kommune og Svv. 
 
 Agder energi as, e-post datert 06.09.21 
Agder energi opplyser at de har 22kV linjer i området som vil komme i konflikt med 
utbyggingen av veg. Det peks på kryssinger og at linjen går tett inntil rv.9. 
 
Svv sine kommentarer: Vi har hatt dialog med Agder energi og har fått oversendt nettdata 
som er innarbeidet i vårt plangrunnlag. Dette vil blir hensyntatt ved detaljplanlegging og 
utbygging. Det er primært kryssinger av rv.9 som må håndteres. Langsgående anlegg ser ut 
til å være uproblematisk. 
 
 Hoslemotoppen vel, brev datert 19.08.21 
Velforeningen er opptatt av at avkjøringen til rv.9 blir så enkel og sikker som mulig. I tillegg 
bes det om at bussholdeplass og badeplass ved elva ivaretas. 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv.9 Byklestøylane-Hartevatn 

69 
 

Svv sine kommentarer: Adkomst er flyttet og har en utforming som gir tilfredsstillende 
geometri og sikt. Dagens «bussholdeplass» er ikke skiltet og vi har ikke fått innspill på at det 
er behov for denne. Nærmeste bussholdeplass blir da opp ved Berdalen bru. Når det gjelder 
badeplassen må vi se litt nærmere på stolpeplasseringer og rekkverk. I planforslaget er det 
lagt inn rekkverksrom pga.  høyspentstolper som ligger innenfor sikkerhetssonen. I 
detljplaleggingen må vi se på muligheter for å flytte på stolper/alternativt legge kryssingen i 
bakken. Følges opp i byggefase. 
 
 Geiskeli (øvre og Nedre), Nylund, ørnefjell, Vidsyn og Nordli vell, e-post datert 02.09.21 
Med hensyn til myke trafikanter ønsker vellene seg en g/s-veg mellom Nordli og Nylund 
park. Den sørlige delen av strekningen benyttes til forbikjøring, det er registrert flere 
uheldige situasjoner både ift. myke trafikanter, men også ifbm. utkjøring fra hytteområdene. 
Det er også et ønske om skikulvert som kryssing av rv.9. Det forventes støyvurdering og de 
som er berørt blir tidlig kontaktet. 
 
Svv sine kommentarer: På aktuell strekning er det lagt inn utvidet skulder på 1,5 m på begge 
sider av rv.9. Kombinert med en bredere kjøreveg, med bedre sikt og kurvatur vil dette gi 
bedre betingelser for myke trafikanter. Skikulvert er regulert i tråd med innspillet. Alle 
adkomster skal ha tilstrekkelig sikt og geometrisk utforming. Slik sett bør uheldige episoder 
unngås etter utbedring er gjennomført. 
 
 Vidsyn velforening, brev datert 02.09.21 og 20.09 
Vidsyn hyttevel viser til innspill i fra Geiskeli vell m.fl. (omtalt over), og ønsker å supplere 
med argumenter for å bygge undergang under rv.9. Det pekes både på farlige kryssinger 
ifbm. bruk av busslomme og kryssing ifbm. bruk løypenett, - på en strekning med høy 
kjørehastighet og forbikjøringer. Det opplyses videre at det er satt av midler ifbm. salg av 
hyttetomter «øremerket» til løypeformål. Det anses videre som gunstig at kulvert bygges 
samtidig med at vegen oppgraderes. 
 
Svv sine kommentarer: Som nevnt over er det regulert kulvert i aktuelt område. I 
utgangspunktet inngår ikke kulvert som en del av Svv sitt prosjekt. Vi regner med at det blir 
en dialog med kommunen ved en ev. bygging.  
 
 Frank Eilertsen, e-post datert 13.07.21 og 29.08.21 
Eilertsen har angitt hvor han har brønn på tomta. Han ser videre frem til en mer oversiktlig 
avkjørsel, men er ikke fornøyd med at trafikken kommer nærmere hytta og ønsker derfor å 
se på muligheter for en støyvoll. 
 
Svv sine kommentarer: Ny vegtrase kommer nok i konflikt med eksisterende brønn. Dette må 
vi se nærmere på ved detaljprosjektering. Kan bli aktuell å flytte. Støyberegninger viser at 
hytta blir liggende i gul sone. For fritidsboliger er det kun aktuelt med skjerming av 
uteplass. Dette må vi også komme tilbake til i byggefase. Det er avholdt kartforretning på 
eiendommen og planforslaget betinger en del erverv hos Eilertsen. Tomten er såpass stor at 
den greit vil kunne fungere som fritidseiendom. 
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 Otto Hantho, e-post datert 16.07 og 13.08.21 
Hantho har ønske om adkomst og parkeringsplass på samme side av rv.9 som hytta ligger. 
Hantho har tinglyst parkering på motsatt side og må krysse rv. 9 for å komme seg til hytta. 
 
Svv sine kommentarer: Det er lagt inn ny adkomst og parkering i tråd med Hantho sitt ønske 
i planforslaget. 
 
 Nils Martin Nilsen, e-post datert 13.07.21 
Nilsen gjør oppmerksom på den farlige avkjøringen til Hoslemokleivi hyttefelt. 
 
Svv sine kommentarer: Adkomsten er endret jf. omtale på innspill i fra Hoslemotoppen 
velforening. 
 
 Cecilie Sangvik og Jarle Klausen, e-post datert 01.08.21 
Innspillet retter seg mot 3 forhold som ønskes innarbeidet i planen: 

 fotgjengerfelt (gangveg) mellom Hoslemokleivi og Berdals bru 
 utbedret avkjørsel til Holsemokleivi hyttefelt 
 redusert fartsgrense i området 

 
Svv sine kommentarer: Svv oppfatter innspillet dithen at det er et ønske om separat g/s-veg 
mellom Hoslemokleivi hyttefelt og Berdals bru. Som nevnt og begrunnet i kap. 8 er det ikke 
lagt inn g/s-veg i planforslaget. Avkjøring til hyttefeltet er lagt om – omtalt over. 
Planforslaget tar ikke stilling til fartsgrenser, men det vil være naturlig å opprettholde 
dagens fartsgrense på 80 km/t. 
 
 Tallak Hoslemo, e-post datert 22.08.21 
Hoslemo er grunneier i Hoslemokleiva hyttefelt og er opptatt av følgende blir ivaretatt: 

 adkomst, parkering og interne veger 
 forholdet til bebygde og ubebygde tomter 
 driftsadkomster til de ulike teigene 
 adkomst til Hoslemohylen fiskeplass 
 adkomst til Hoslemo bedehus. 

 
Svv sine kommentarer: Det er avholdt befaring med grunneier og vi mener foreliggende 
planforslag ivaretar alle synspunkt som Hoslemo har meldt inn. 
 
 Trygve Hoslemo, e-post datert 22.08.21 
Hoslemo ønsker å drøfte adkomst til eget bustadhus, samt vatn og kloakk tilknytta huset. 
 
Svv sine kommentarer: Det er avholdt befaring med grunneier og vi mener foreliggende 
planforslag ivaretar alle synspunkt som Hoslemo har meldt inn. Adkomst beholdes med 
samme plassering som dagens, da utbedring av riksveg vil gi tilfredsstillende sikt. Vatn og 
kloakk må løses gjennom detaljprosjektering/bygging. 
 
 Tor Einar Pedersen, e-post datert 20.08.21 
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Pedersen er eier av hytte 22 (gnr 5 bnr 15) og ønsker dialog rundt adkomst, brønn og avløp. 
 
Svv sine kommentarer: Adkomst til hytte-eiendommer er foreslått lagt noe om, som 
konsekvens av at skjæringen langs rv.9 kommer noe nærmere hytteområdet. Vatn og kloakk 
må løses gjennom detaljprosjektering/bygging. 
 
 Gunnar Svendsen, e-post datert 23.08.21 
Svendsen er deleier av fritids-eiendommen gnr 15 bnr 157 og ønsker å få tilsendt detaljerte 
planer for veitrase forbi eiendommen. Svendsen har registrert at ny veg kommer noe 
nærmere egen eiendom og forutsetter at utbygging ikke forringer dagen trase, eller at tiltak 
for å opprettholde avkjøring og vegforbindelse bekostes og utføres av utbygger. 
 
Svv sine kommentarer: Ifbm. offentlig ettersyn vil Svendsen få tilgang til våre planer. Det er 
korrekt at rv.9 kommer noe nærmere eiendommen. Avkjøringen vil bli strammet noe opp, og 
vil bli tilpasset slik at adkomstvegen opp til hytta bli tilsvarende eller bedre enn dagens 
situasjon.  
 
 Vidar og Monica Kristoffersen, brev datert 23.08.21 
Kristoffersen er eier av fritidseiendommen gnr 4 bnr 28, Hoslemo. De er bekymret for økt 
hastighet og dermed også mere støy. De ønsker støytiltak på sletta fra camping og noe forbi 
kryss Hoslemo. 
 
Svv sine kommentarer: I utgangspunktet er det ikke krav til innendørsstøy på 
fritidsbygg/camping. Vår støyrapport viser at de fleste hyttene ligger i grønn sone, og noen 
få i gul sone. Det vil neppe være aktuelt med langsgående støyvoll i dette området.  
 
 Magne Vindenes, brev datert 25.08.21 
Vindenes eier fritidseiendommen gnr 3 bnr 383, på øst-siden av dagens rv.9. Vindenes 
ønsker at ny veg skyves lengre mot vest for å øke avstand mellom egen hytte og nabohytter.  
 
Svv sine kommentarer: Strekningen opp til kryss ved Nordlivegen, ligger forslått vegtrase 
sentrisk ift. eksisterende trase. Videre nordover, rett forbi Vindenes sin hytte, svinger vegen 
gradvis over i ny trase. Dette er gjort av geometrihensyn, og avstanden til eksisterende 
hytter vurderes fortsatt til å være god. Innspillet er ikke tatt til etterretning. 
 
 Jørgine og Tor Hallvard Mosdøl, brev utdatert 
Mosdøl er eier av eiendommen Kultra (gnr 14 bnr 8) og Juvet (Gnr 14 bnr 4). Mosdøl har flere 
innspill/synspunkt:  

 Ønsker å ta vare på matjorda 
 Erstatning for dyrka jord er for lav, – flere av punktene retter seg mot erstatning; 

o merkostnader og avlingstap 
o gjerdekostnader 

 Ber om bufegate (kulvert under rv.9 for sauene) 
 Ønsker bekkelukking på gnr 14 bnr 8 
 Ved tap av dyrka mark, forutsettes det at Svv erverver og dyrker opp erstatningsareal 
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 Ingen jordmasser skal kjøres vekk fra eiendommen, - Svv må dokumentere dette 
 Alle adkomster til eiendommen må sikres med passelig stigningsforhold 
 Stikkrenne mellom eiendommen gnr 14/8 og 14/12 har for liten kapasitet 
 Høybu ved Skardsmo, – ved ev. konflikt må Svv sørge for å ivareta, flytte og sette 

denne opp på nytt. 
 
Svv sine kommentarer: Normal saksgang er at vedtatt reguleringsplan er grunnlaget for 
grunneieravtale og erstatning. Således er en rekke av de punktene Mosdøl tar opp et forhold 
som avklares ifbm. grunnervervet.  
Matjord på eiendommene vil Svv ta vare på og gjenbruke på de respektive eiendommer. Er 
det et overskudd, er det også vanlig at massene benyttes annet sted på eiendommen. Dette 
er helt vanlig praksis. Bufegate vil ikke være mulig å bygge, uten å komme ned i 
grunnvannet, og det vil dessuten kreve store arealinngrep i bl.a dyrka mark. En bekkelukking 
er ansett som et lite ønskelig tiltak. Det må i så fall omsøkes. Det anses enklere å få til en 
enkel overgang mellom de to aktuelle jordstykkene. Det vil være mulig å se på en løsning i 
byggefase. Når det gjelder adkomster har det vært dialog med grunneier om dette, og vi 
mener at planforslaget ivaretar de behov som har fremkommet. Den nevnte stikkrenna vil bli 
oppjustert. Høybua er ikke i konflikt med planforslaget. 
 
 Vivian Solås, e-post datert 30.08.21 
Solås er eier av fritidseiendommen Bakkemyr 2 ved Geiskeli – Ørnefjell. Solås er opptatt av at 
gatelys beholdes og at det blir en form for støyreduksjon når vegen utbedres. Solås er 
positiv til skiundergang og håper at bussholdeplassene merkes bedre der det ikke er 
busskur (eksempelvis Geiskeli).  
 
Svv sine kommentarer: Når det gjelder belysning vil vi se noe nærmere på dette i 
detaljplanfase. Støytiltak ift fritidsbebyggelse begrenser seg til skjerming av uteplass. Solås 
sin hytte ligger i gul sone, dvs. at tiltak må vurderes nærmere. Også dette vil vi komme 
tilbake til ved detaljprosjektering. Det er planlagt nye busslommer ved Nordlikrysset, disse 
vil bli skiltet og oppmerket.  
 
 L. Hodne, I. Byklum og S.Tveiten, brev datert 29.08.21 
Hodne, Byklum og Tveiten er eier av fritidseiendommer på Byklestøylane. De har flere 
innspill – stikkordsmessig oppsummert med følgende; 

 Ønsker rv.9 lagt lengst mulig mot øst for å begrense inngrep på egen 
tomt/eksisterende bebyggelse 

 Ønsker tosidig rekkverk 
 Ønsker at Byklestøylane som område bevares (unikt område)  
 Ønsker lavere fartsgrense i stedet for å samle adkomstveger, alternativt utvidet 

skulder jf. løsning lengre sør i dalen (Neset camping). Mye aktivitet og kryssing av 
rv.9 i området 

 Det foreslås å stenge eksisterende adkomst til eiendommen 14/59 og 14/23 – og 
lage ny felles adkomstveg via vegen Bekkemellom. 

 Ønske om busstopp 
 Hensyn til kulturminner 
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 Dimensjon på kulvert må økes 
 
Svv sine kommentarer: Svv har sett på flere alternativer ved Byklestøylane og har konkludert 
med at i det aktuelle området bør ny veg ligge sentrisk på dagens rv. 9. Dvs. at det blir noe 
utvidelse til begge sider for å få et tverrsnitt på 7,5m (mot dagens bredde på ca 6 m). En 
utvidelse mot øst betinger fylling Otra, og er lite ønskelig. Svv har vurdert det dithen at 
planlagt utvidelse i liten grad vil medføre endringer. Det vil være fullt mulig bevare områdets 
karakter, samtidig som premissene for myke trafikanter blir noe bedre med økte 
skulderbredder og bedre sikt. Rekkverk benyttes der det er nødvendig, – og i dette området 
er det planlagt rekkverk ut mot Otra på et parti nord for Hagabuvegen. Fartsgrense 
fastlegges ikke i reguleringsplan, men dimensjoneringsgrunnlaget legger til grunn 80 km/t. 
Innspillet ift. omlegging av adkomst er tatt til følge, og det er innarbeidet kantstopp for 
buss, jf. kap 8.3. Kulvert- dimensjon er også oppjustert. 
 
 As Sætersdalen, brev datert 02.09.08.21 
AS-Sætersdalen er grunneier på store deler av strekningen mellom Nordli og Badstogdalen. 
Det er store verdier knyttet til skog og utmark på aktuell strekning. Det er 3 forhold som 
grunneier tar opp: 
 

1. Samkjøring av plangrense i nord ved Badstogdalen (hvor AS Sætersdalen har 
igangsatt planarbeid), – det er ønske om en ny adkomst til rv.9 sør for dagens 
adkomstveg til Badstogdalen 

2. Det pågår planlegging av arealer på begge sider av rv.9 mellom Nordli/Ørnefjell og 
Badstogdalen, - både hytter og næring. Det er derfor ønskelig med nye 
avkjøringer/opprusting av eksisterende adkomster som er underdimensjonert 
(Maurlivegen) 

3. Det er behov for nye driftsadkomster på strekningen, samt tømmerplasser. Tilgang til 
Otravassdraget må også sikres. Plassering må avklares i planprosessen med 
grunneier og skogbrukskyndig. 

 
Svv sine kommentarer:  
Når det gjelder avkjøringer til nye nærings- og hytteområder, vises det til kommentar gitt til 
kommunes innspill over. Svv sitt fokus er å få til en optimal riksveg som trinn 1, mens nye 
avkjøringer til næring og fritidsbebyggelse må komme som trinn 2. Det vi ser er at i de fleste 
tilfeller vil det ut i fra en rent vegteknisk vurdering være mulig å få til. Når det gjelder punkt 
3 har Svv foreløpig prøvd å innarbeide de eksisterende adkomster som vi har registrert. Ev. 
andre behov/uregistrerte veger bør grunneier melde inn ifbm. off. ettersyn. 
 
 Jannice og Kurt Sodefjed, e-post datert 02.09.08.21 
Sodefjed har hytte med vegrett – gnr 3 bnr 59, og det bes om at utbyggingen tilrettelegges 
slik at adkomst ivaretas. 
 
Svv sine kommentarer: Adkomst utbedres og opprettholdes. 
 
 Ivar Erstad, e-post datert 20.08.21 
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Ivar Erstad er eier av hytte med gnr 3 bnr 26, Nylund. Erstad ber om at Svv ser på en 
omlegging av kryss Geiskelivegen/rv.9. 
 
Svv sine kommentarer: Geiskelivegen er i planforslaget lagt om og flyttet lengre mot sør. Sikt 
og geometri er iht. gjeldende krav. 
 
 Frode Haarr, e-post datert 20.08.21 
Haarr er eier av eiendommene gnr/bnr 3/34 og 3/49 – og lurer på om det er noen plan for å 
sanere adkomst til de nevnte tomtene. Haarr etterspør også «gangsti» langs rv.9 mot Bykle, 
slik at det blir trygt å gå til avkjørsel til Åsheim hyttegrend. 
 
Svv sine kommentarer: Adkomst til eiendommene blir opprettholdt. Det er ikke planlagt g/s-
veg sørover mot avkjøring til Åsheim hyttegrend jf. Kap. 8.2 og 8.7.2. 
 
 Kjell Arne Vik, e-post datert 24.09.21 
Vik eier hytte-eiendommen gnr 3 bnr 13 og ønsker seg adkomst til eiendommen. Vedlagt 
ligger en skisse som viser veg opp til hytta. 
 
Svv sine kommentarer: I planforslaget er det lagt inn adkomst og parkering, men med litt 
annen plassering enn det Vik selv har skissert opp. Vår løsning gir tilfredsstillende sikt. En 
ev. veg helt opp til hytta må Vik selv få planlagt og godkjent. 
 
 Inger m. Kvalheim og Kristin K. Olsen, e-post datert 07.11.21 
Kvalheim henviser til M. Vindenes sitt innspill, referert og kommentert over. Kvalheim, som 
er nabo med Vindenes, mener planlagt veg kommer for nærme hytta og vil forårsake mer 
støy. 
 
Svv sine kommentarer: Det vises til kommentar gitt over til innspillet fra Vindenes. Våre 
støyberegninger viser at hyttene i dette området ligger i gul sone med dagens situasjon. 
Planlagt situasjon vil gi noe økning i støy, men fortsatt i gul sone. 
 
 Gunnbjørg Lenes, e-post datert 01.09.21 
Lenes er datter til Gunbjørg Andersen som er eier av hytte- eiendommen gnr 3 bnr 57.Lenes 
er bekymret for adkomst og parkering til eiendommen. Det bes om rv.9 legges mot vest for 
å muliggjøre adkomst/parkering. 
 
Svv sine kommentarer: Innspillet er tatt til etterretning. Rv.9 er skyvd noe mot vest og det er 
planlagt ny adkomst opp til hytta, samt satt av parkeringsplass nærmere rv.9. 
 
INNSPILL OG MERKNADER IFBM. TILLEGGSVARSEL, FEBRUAR 2022 
Som en konsekvens av ulike løsningsvalg ble det behov for noen mindre justeringer av 
plangrensen enkelte steder, - både utvide og redusere. I de tilfeller der plangrense er utvidet 
på private eiendommer, har vi valgt å tilskrive hver enkelt grunneier. Vi har mottatt følgende 
innspill (se vedlegg A11); 
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Tallak Hoslemo, e-post datert 15.02.22 
Utviding gjelder areal for rassikring ved Mostøylfjellet. Hoslemo har ingen merknader til 
utvidelse av plangrensen. 
 
Svv sine kommentarer: innspillet tas til etterretning. 
 
 As Sætersdalen, brev datert 25.02.22 
Tilbakemeldingen gjelder utvidelse knyttet til skikulvert (under rv.9) og tilpasninger av 
landskap med tanke på villrein. AS Sætersdalen har ingen merknader til den endrede 
plangrensa. 
 
Svv sine kommentarer: innspillet tas til etterretning. 
 
Lisbeth Haugum Hodne, e-post 23.02.22 
Hodne har eiendom ved Byklestøylane hvor planområdet er utvidet noe for å få plass til 
kantstopp for buss. Hodne ber oss om å vurdere kantstopp noe lengre sør (ved søppelbu) og 
lurer på om det blir satt opp leskur. 
 
Svv sine kommentarer: Plassering av kantstopp er gjort i samråd med Agder kollektiv og 
plassering er gjort med tanke på gangavstand for brukere. En forskyvning sørover gir litt feil 
plassering. Det er ikke tenkt leskur.  
 
Kay Jeiskelid, e-post 20.02.22 
Jeiskelid eier areal i det området plangrensen er noe utvidet for en fremtidig skikulvert. 
Jeiskelid mener skikulvert bør trekkes lengre nordover mot avkjøring til Nordli hyttefelt. 
Skiløypa fra Vidsyn/Ørnefjell bør gå langs hyttevegen innover til der den naturlig kan kobles 
med dagens skiløype.  
 
Svv sine kommentarer: Det har vært dialog med Jeiskelid om plassering av kulvert i etterkant 
og konklusjonen er at kulvert plasseres slik det er gjort i foreliggende plan. En plassering 
lengre mot nord vil gi noen problemer med adkomst til eksisterende bebyggelse, omlegging 
av kryss og noe lengre kulvert. 
 
Terje Nilsen og Vivian Solås, e-post 26.02.22 
Nilsen/Solås er eier av Bakkemyr 2 og ønsker at planlagt tiltak blir stukket ut i terreng. Det 
er ønske om oppsett av garasje på eiendommen og det er ønske om en uttale fra Svv på 
dette. De er uttrykt bekymring med tanke på støy på grunn av inngrep i voll mellom veg og 
eiendom. Det ønskes støyskjerming og at denne bekostes av Svv. Det reises også spørsmål 
ang. erstatning for tap av eiendom, tidspunkt for bygging, og ev. flytting av høyspent over 
egen tomt. 
 
Svv sine kommentarer: Det vil være fullt mulig å få stukket ut ny veglinje for å lettere kunne 
se inngrepets omfang. Dette kan gjøres så fort det blir bart i området. Inngrep i dette 
området skyldes utvidet skulder på 1,5m. Senterlinje for planlagt veg ligger på samme sted 
som dagens veg. Senterlinjen er styrt av Maurlibekken bru og avstand til elva. 
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Når det gjelder garasje er det ut ifra gjeldende reguleringsplan ikke mulig å bygge på areal 
mellom rv.9 og hytte, pga. høyspent og tilhørende byggeforbudsområde. Støyberegninger 
viser gul sone på tomt, og slik sett må Svv vurdere behov for skjermingstiltak. Det er noe 
inngrep i vollen, men skjermingseffekten mot tomt endres ikke.  
Tap av eiendom erstattes av staten, men blir gjennomført etter at planen er vedtatt. Vi må ha 
dialog med Agder energi hva som skjer med eksist. høyspent i området. I utgangspunktet er 
ikke planlagt veg i konflikt med eksisterende anlegg. Byggetidspunkt er foreløpig uavklart. 
 
Odd Kjell Abrahamsen, e-post 08.03.22 
Abrahamsen er eier av Bakkemyr 1 og ønsker seg ei veglinje som ble presentert tidligere 
(med mindre inngrep mot egen tomt). Abrahamsen skjønner ikke hvordan planen har tatt en 
slik vending, og påpeker at hastighet vil øke og adkomstveg vil bli mindre oversiktlig.  
 
Svv sine kommentarer: Endringen ift. tidligere planer som Abrahamsen omtaler, er tosidig 
utvidet skulder. For øvrig vises til kommentarer gitt over. Svv vil i byggeplanfase se på 
løsninger med lukket drenering forbi hytta. Dagens grøft kan da lukkes og slikt sett vil 
disponibelt areal på tomt bli omtrent tilsvarende som i dag. Dette er også drøftet med 
Abrahamsen. 
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Vedlegg til planen: 
 
 

Vedlegg Rapport/navn Dato Utarbeidet av 

A1 Notat, vurdering av KU 07.07.21 Svv 
A2 Alternativ veglinje Hoslemokleiva udatert Svv 
A3 Rigg og marksikringsplan udatert Svv 
A4 Arkeologisk rapport 04.01.2022 Agder 

fylkeskommune 
A5 Geoteknisk rapport 10.01.22 Svv 
A6 Geologisk rapport  Svv 
A7_1 Støyrapport 20.02.22 Svv 
A7_2 Støysonekart 20.02.22 Svv 
A8_1 Rv.9 – Byklestøylane – Hartevatn Sør 

Flom- og hydrauliske beregninger 
02.03.22 Sweco 

A8_2 Vedlegg til Flom og hydrauliske 
beregninger 

02.03.22 Sweco 

A9 ROS-analyse 24.02.22 Svv 
A10 Innkomne innspill ifbm. varsling  Svv 
A11 Innkomne innspill ifbm. tilleggsvarsel  Svv 
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