VEDLEGG ÅRSBERETNING SAMFERDSEL OG EIENDOM
OMTALE AV INVESTERINGSPORTEFØLJEN
INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG (Utbygging)

Tvedestrand videregående skole
Skolen ble overtatt av fylkeskommunen i mai 2020 og hadde offisiell åpning i august
2020. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen og
Tvedestrand kommune og har resultert i et bygg som langt på vei oppfyller de klimaog miljøambisiøse føringene som må legges til grunn for måloppnåelse i RPA 2030.
Totalkostnaden for prosjektet er innenfor gjeldende budsjettramme. Gevinstrealiseringsplan samt lærings- og erfaringsrapport vil bli utarbeidet i løpet av 2021.
Kvadraturen videregående skole – miljø- og klimatiltak
Utskifting av tekniske anlegg i blokk A og B ble igangsatt i 2019 og ferdigstilt til
skolestart 2020. Det var i byggefasen nødvendig å foreta manglende prosjektering,
noe som har ført til tillegg fra entreprenør. Den økonomiske rammen på 135 mill.
kroner har vært under sterkt press, men ser ut til å være tilstrekkelig. I 2021
presenteres en egen sluttrapport.
Søgne videregående skole – Søgnetunet
Arbeidene med å etabler praksisbygg for naturbruk ved ble igangsatt i 2019 og
ferdigstilt til skolens høstferie 2020. Elever fra Vg3 byggfag ved Tangen
videregående skole utførte innredningsarbeidene i garderobebygget. Ingen
hendelser tilsier at bevilget prosjektramme på 75 mill. kroner ikke skal være
tilstrekkelig. I 2021 presenteres en egen sluttrapport.
Eilert Sundt videregående skole – Farsund
Byggeprosjektet ble igangsatt i 2019 og ferdigstilles til skolens høstferie 2021. Ingen
hendelser i prosjektet så langt tilsier at bevilget prosjektramme på 384 mill. kroner
ikke skal være tilstrekkelig for å kunne avslutte som planlagt.
Søgne videregående skole – Tangvall
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kristiansand kommune som skal etablere
en ny ungdomsskole og en idrettshall. Byggeprosjektet ble igangsatt i 2020 og den
videregående skolen ferdigstilles til skolestart 2023. Ingen hendelser i prosjektet så

langt tilsier at bevilget prosjektramme på 517,6 mill. kroner ikke skal være tilstrekkelig
for å kunne avslutte som planlagt.
Ny fagskole i Agder og tannklinikk - Grimstad
Byggearbeidene med å etablere en samlokalisert fagskole og tannklinikk ble
igangsatt i 2020 og ferdigstilles til skolestart 2022. Ingen hendelser i prosjektet så
langt tilsier at bevilget prosjektramme på 328 mill. kroner ikke skal være tilstrekkelig
for å kunne avslutte som planlagt.
Tiltakspakke «Solcelleanlegg på fylkeskommunale tak»
Det er vedtatt å montere solcelleanlegg på fylkeskommunale tak med en kostnadsramme på 15 mill. kroner. Det ble inngått kontrakt med Solcellespesialisten om
bygging følgende videregående skoler: Flekkefjord, Mandal, Vågsbygd, Tangen,
Dahlske, Sam Eyde, Risør og Setesdal studiested Hornnes. Anleggene er tilrettelagt
for undervisning med egne dataskjermer og visning av solinnstråling, temperatur og
energiproduksjon. Monteringen ble høsten 2020 påbegynt ved Mandal- og Tangen
videregående skoler og ferdigstilles høsten 2021.
Anleggene vil produsere ca. 900 000 kWh med en levetid på ca. 30 år. Strømproduksjonskostnaden er beregnet til 0,50 kr/kWh. Mer enn 90 prosent av
produksjonen brukes direkte på skolene, resten selges inn på strømnettet.
Avvikling av Fylkeshuset AS – Administrasjonsbygget på Fløyheia, Arendal
Agder fylkeskommune overtok fra 1. september 2020 dette selskapet, og det ble tatt
ut et likvidasjonsutbytte fra selskapet i forbindelse med avviklingen på 51,8 mill.
kroner. Fylkeskommunen var eneaksjonær i selskapet. Eiendomsmassen og tomt ble
taksert til 70 mill. kroner, i tillegg av tinglysningsgebyr på 1,75 mill. kroner. Selskapet
hadde et eget lån via Agder fylkeskommune på 18,2 mill. kroner, og dette vil bli
innbetalt våren 2021.
Nytt fylkeshus i Kristiansand
Våren 2020 oppsto koronasituasjonen som har medført at organisasjoner har måttet
legge om innarbeidede arbeidsformer og -mønstre. Sommeren 2020 ble det
igangsatt et utviklingsarbeid for å utrede nye arbeidsformer i fylkeskommunen. Disse
forholdene har gjort det naturlig og nødvendig å revidere vedtatt rom- og funksjonsprogram som grunnlag for videre utvikling av prosjektet.
Høsten 2020 ble det gjennomført en dialogkonferanse hvor interesserte utbyggere
ble orientert om fylkeskommunens behov for nytt fylkeshus. Anskaffelsen
gjennomføres som en «Konkurransepreget dialog» med en to-trinns prosedyre.
Første trinn med prekvalifisering av leverandører ble gjennomført før jul 2020. Neste
trinn hvor oppdragsgiver og tilbydere går i dialog om utvikling av prosjektet skal etter
planen avsluttes våren 2021 slik at kontrakt kan skrives før sommerferien samme år.

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ FYLKESVEG (Utbygging)

Programområde Rekkverk og TS tiltak
Det ble gjennomført en rekke mindre og mellomstore tiltak innenfor programområdet i
2020. Intensivbelysning av krysningspunkt, forsterket belysning, etablering av
fartshumper, redusert fartsgrense, fjerning av gangfelt, oppstramming av kryss, samt
nyetablering og utskifting av eksisterende rekkverk er blant disse tiltakene. I tillegg er
det bygget noen mindre fortausprosjekter på fv 4166 ved Tyssen i Kvinesdal og langs
fv 416 Kragsgate i Risør, samt et noe større fortausprosjekt i samarbeid med Arendal
kommune langs fv 3590 Kirkeveien på Hisøy i kombinasjon med kolletivtiltaksmidler.
Programområde kollektivtiltak
Det er etablert eller oppgradert totalt 30 holdeplasser langs fylkesvegene i Agder i
2020, samt gjennomført en del mindre tilpasninger.
Programområde fast dekke på grus
Asfaltering av fv 3936 Helleland - Koland ble ferdigstilt.
Programområde miljøtiltak
Det ble gjennomført støyisolering av fasade på tre hus i Mandal, samt ett hus i
Arendal og ett hus Grimstad. Tiltak på ett hus i Lillesand gjenstår og vil bli
gjennomført i 2021.
Programområde skredsikring
 Fjellrensk, bolting og montering av 4000 m2 isnett ble gjennomført i Valevika
på fv 42 langs Sirdalsvannet. Det er også montert 50m rassikringsgjerde noe
nærmere Tonstad sentrum.
 Om lag 200m skred- nett/gjerde, ble etablert langs fv 42 på Bjørnstad i Sirdal
kommune.
 Langs fv 450 mellom Sauhella og Ortevatn ble 500m av vegen i Kviturvika lagt
om, og det ble etablert 240 meter rasvoll. Alle tiltak i Sirdal ble utført i henhold
til budsjett.
Prosjektering av samarbeidsprosjektet fv 450 Voilen – Lauvåsen pågår, for bygging
sommeren 2021 og 2022.

Programområde oppgradering av tunneler
Fv 457 Flekkerøytunnelen oppgraderes i
henhold til
tunnelsikkerhetsforskriften. Konkurransegrun
nlag ble utarbeidet i 2020 og arbeidene vil bli
gjennomført i 2021.
Fv 456 Vågsbygdporten oppgraderes
pumpekapasiteten. Arbeidene startet i oktober
2020, og ferdigstilles i mars 2021.
Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Programområde Sykkelbytiltak
 Langs fv 42 Strømsbusletta i Arendal bygges 200m manglende GS-veg.
Prosjektering ble gjennomført i 2020.
 På fv 43 mellom Biland og Zion i Farsund er det bygget 350m GS-veg og fortau,
stengt en avkjørsel og oppgradert to busslommer, som er ferdigstilt innenfor
budsjett.
Langs fv 43 Vestbygd i Farsund er det bygget 350m fortau og gjort nødvendige
tilpasninger til eiendommer på strekningen, som er ferdigstilt innenfor budsjett.
Øvrige prosjekter

Damanlegg i Baneheia i Kristiansand
Et konsulentfirma har vurdert ulike løsninger for de seks damanleggene. Foreslåtte
løsninger ble sendt NVE for vurdering av både sikringstiltak og mulig konsesjonsplikt.
NVE sendte denne videre ut på høring i november 2020 og i løpet av 2021 vil det
foreligge en tilbakemelding fra NVE.
E18 Håneskrysset, «Park and Ride»
Utført av Statens vegvesen på vegne av Agder fylkeskommune. Ferdigstilt i 2020.
Fv456 Kjoskrysset
Reguleringsplan foreligger, prosjektet er ikke finansiert for utbygging. Det er innløst
noen bygninger i 2020, disse planlegges revet i 2021.

Fv 450 kryss Sinnes, samt GS-veg
Bygging av rundkjøring i kryss fv 468 x
fv 450, samt 920 meter GS-veg langs fv
450 mot Tjørhomfjellet, og utbedring av
stigningsforhold på fv 450.
Prosjektet hadde opsjon på bygging av
utvidet GS-veg. Denne opsjonen ble
finansiert i et spleiselag med midler fra
Gjesdal bompengeselskap, Sirdal
kommune og Agder fylkeskommune, slik
at hele prosjektet nå blir
realisert. Kontrakt ble skrevet i april
2020 for ferdigstillelse i november 2021.

Fv 419 og fv 469 Fergeleier Hidra og
Andabeløy
Oppgradering av tre ferjekaier på
sambandene Kvellandstrand – Lauvnes
og Abelnes – Andabeløy, samt bygging
av tre dykdalber på Launes,
Kvellandstrand og Abelnes og noen
mindre arbeider. På Launes etableres
vannforsyning. Prosjektering og
utarbeidelse av konkurransegrunnlag
har pågått i hele 2020 med god hjelp av
Rogaland fylkeskommune. Kontrakt for
anleggsarbeidene er lyst ut, med
planlagt oppstart like etter påske 2021,
og ferdigstillelse i august 2021.

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 414 Fjellheim - Vegårshei kirke GS-veg:
Fortau etableres over kommunalt VA-anlegg. Planlegging og byggestart ble
gjennomført i 2020. Ferdigstilles høsten 2021. Varslet økning i kostnader.
Fv 410 Glastad – Grenstøl
Tilførselsveg knyttet til bygging av ny E18 Tvedestrand – Arendal. Ferdig 2019.
Sluttoppgjør ikke avsluttet grunnet uenighet om kostnadene.
Fv 415 Simonstad – Selåsvaten
Byggeplan for ny vegtrasé er ferdigstilt.
Bygging forutsetter finansiering fra
staten på om lag 100 mill. kroner.

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 411 Laget – Bergendal
Var planlagt gjennomført som et prosjekt i samarbeid med Sam Eyde videregående
skole. Utlyst som vanlig entreprise med byggestart i 2020. Ferdigstilles våren
2021. Varslet kostnadsøkning som følge av at det ikke kunne realiseres som vgsprosjekt.
Fv 421 Fiane – Nygård
Rundkjøring og GS-veg på tilførselsveg
til ny E18 Grenstølkrysset i
Tvedestrand. Fylkeskommunen
gjennomfører prosjektet med midler fra
Nye Veier AS. Byggestart i 2020,
Prosjektet er under bygging og
ferdigstilles høsten 2021.
Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 42 Blakstadheia - Blakstad bru,
GS-veg
Samarbeidsprosjekt med Froland
kommune og privat utbygger.
Prosjektering pågår. Planlagt byggestart
sommeren 2021, med ferdigstillelse
høsten 2022.

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 409 Holtet – Skudereis, GS-veg
Sykkelbyprosjekt som ble delfinansiert
med statlige sykkelbymidler og
kommunale midler. Det ble bygget 950
meter GS-veg samt ny GS-bru over
Ubekilen. Prosjektet sto ferdig
sommeren 2020 og ble gjennomført
innenfor tildelt budsjett.
Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 410 Ny veg til Arendal Havn Eydehavn
Samarbeidsprosjekt mellom Arendal kommune og Agder fylkeskommune. Kostnad
skal fordeles likt mellom partene ved hjelp av finansieringsordningen. Avventer
godkjent reguleringsplan. Prosjektering pågår. Oppstart bygging høst/vinter 20212022

Fv 420 GS Ågre bru – Tjore
Det skal etableres en GS-løsning på
strekningen, finansiert med
gjenværende bompengemidler fra E18bommene. Søk av alternative traseer
pågår.

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 42 Hovland – Lislevaten
Utbedring av
veg. Ferdig bygget 2019, sluttoppgjør ferdig 2
020. Løpemeter pris 14 500 kroner.
Den rimeligste hovedveien som er bygget i
Agder fylkeskommune. Merforbruk i forhold til
finansiert ramme på 5 mill. kroner.

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 406 Senumstad bru
Det utarbeides reguleringsplan for
bygging av ny bru. Bygging forutsetter at
firmaet RWE får tillatelse til
vindmølleutbygging på Oddeheia og
Bjelkeberget i Birkenes kommune. RWE
må i så fall ta størstedelen av kostnaden
for bygging av ny bru.

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 460 Rødberg - Snik, GS-veg
Bygging av 920 meter GS-veg i krevende terreng.
Samarbeidsprosjekt med Lindesnes kommune som oppgraderte VA-ledninger på
strekningen. Kontrakt skrevet i mai 2019 og ferdigstilt i juni 2020. Utført i henhold til
budsjett.

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 456 Stokkeland bru, erosjonssikring
Forberedelser for å bygge ny Stokkeland bru på fv 456 i tidligere Søgne kommune.
Stabilisering og erosjonssikring av kvikkleirmasser langs Søgneelva oppstrøms
dagens bru. Elven er delvis flyttet for ikke å innsnevre elveløpet. Arbeidene ble
ferdigstilt i juni 2020 innenfor budsjett.
Fv 42 Eiken feriesenter - Tveitosen,
GS-veg
Bygging av 2 km GS-veg utføres som
totalentreprise. Kontrakt ble skrevet i
februar 2020 for ferdigstillelse i mai
2021.

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 230 Strømsvika, GS-veg og utbedring
Bygging av GS-veg mellom avkjørsel til Jåbekk industriområde og avkjørsel til
Strømsvika i Lindesnes kommune, utført som totalentreprise. GS-veg ble etablert
som breddeutvidelse av eksisterende veg. Det var behov for betydelig
masseutskifting i veggrunnen. Det ble gjort forsøk med å benytte et restprodukt fra
smelteverket på Øye i Kvinesdal i deler av vegoverbygningen. Dersom dette viser
seg vellykket vil det også kunne gjøres i kommende prosjekter. Arbeidene ble
ferdigstilt i september 2020 innenfor budsjett.

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Foto: Lasse Moen Sørensen/Agder FK

Fv 468 Tonstad - Seland bru, GS-veg
Bygging av 1550m GS-veg fra Fintlandsmonan til Tjomli i Sirdal kommune.
Kommune legger samtidig VA-ledninger som del av prosjektet. Det er samtidig
utbedret kurvatur på fylkesveien over en strekning på ca. 600 meter. Prosjektet er
hovedsakelig finansiert av Sirdal kommune, samt med 2 mill. kroner fra Agder
fylkeskommunes tiltakspakke for koronasituasjonen. Kontrakt ble skrevet i juli 2020
og prosjektet planlegges ferdigstilt i juni 2021.
Fv 405 Vennesla rundkjøring
Bygging av rundkjøring i kryss mellom fv 405 og Sentrumsvegen i nordre del av
Vennesla sentrum, samt forlenging av vegene Røllend og Nesvegen slik at de kobles

til rundkjøringen. Det skal også bygges GS-veg. Tre hus ble revet, og prosjektet ble
ferdig prosjektert i 2020. Konkurransegrunnlaget er sendt ut med tilbudsfrist 12.
februar 2021. Planlagt ferdigstilt i oktober/november 2021. Prosjektet er fullfinansiert
av Vennesla kommune.
Adkomstveg Mjåvann
Bygging av 2 km ny fylkesveg samt GS-veg langs ny E39 fra Grauthelleren og inn til
Mjåvann industriområde utføres av Nye Veier AS på vegne av Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og næringsaktører i Mjåvann industriområde.
Kontrakt ble skrevet i desember 2018 og skal være ferdig i oktober 2022
STATUS KORONATILTAK INVESTERING
De fleste vedtatte investeringstiltakene var ikke byggeplanlagt. Dette har medført et
omfattende merarbeid og innebærer at tiltakene tar lengre tid å realisere enn forutsatt
gjennom politiske vedtak. Prosjektene vil bli gjennomført så raskt det lar seg gjøre.
Rammen ble utvidet med 4 mill. kroner i fylkestingssak 93/20 for å sikre finansiering
av de vedtatte tiltakene.
Tiltak
Fv 42 GS Strømsbusletta
Fv 456 Hølleveien Del 4 og 5

Fv 468 svinger nord for
Tonstad
Fv 42 GS Skeie

Fv 42 GS BlakstadheiaBlakstad bru
Fv 410 Ny veg til Arendal havn
Fv 450 Rotemo - Bakkebui
Fv 3908 fortau SkudevikaKilura
Fv 3610 GS langs
Homborsundvegen
Fv 3716 GS Engenes

Status
Ferdigstilles 2021.
Forholdene for gående, syklende og kollektiv skal
forbedres i området ved Nygård skole.
Trafikksikkerheten skal bedres på strekningen
ved sanering av avkjørsler til private boliger.
Prosjektering og utarbeidelse av
konkurransegrunnlag startet høsten 2020 og
arbeidene vil bli utført som totalentreprise, med
planlagt oppstart høsten 2021 og ferdigstillelse
våren 2022.
Utbedring ble gjennomført i 2020
Det arbeides med plan for bygging av om lag
200m GS-veg i fylkeskommunal regi. Dette vil
tilrettelegge for fremtidig videreføring av GSvegen mot boligfelt.
Planlegging pågår, beskrevet over.
Planlegging pågår, beskrevet over.
Utbedring gjennomført gjennom driftskontrakt i
2020
Forberedning for regulering av området er
gjennomført
Reguleres av Grimstad kommune. Pågår dialog
om mulig bruk av finansieringsordningen for å
finansiere resten av prosjektet.
Fortau som går ned mot industriområde i Åmli
kommune. Foreløpig uklart om det kan bygges
innenfor gjeldende reguleringsplan. Prosjektering
starter vinter 2021.

Fv 408 Gjerstad, veglys

Fv 416 Myra-Sagaveien, fortau

Fv 351 SSS-veien

Fv 4204 GS/kryssutbedring
Fv 44 oppgradering gjennom
Flekkefjord sentrum
Fv 158 Trysnesveien
Fv 460 Utbedring fra Valand
bru
TS-tiltak Farsund
Fv 477 Bryggegata
Fv 411 utbedring av kulvert

Veglys etableres fra jernbanestasjonen og
gjennom sentrum. Prosjektering og kontrahering
vinteren 2021.
«missing link» skal etableres i tilknytning til
eksisterende anlegg og anlegg som bygges som
rekkefølgekrav til boligfelt i Vegårshei.
Prosjektering starer vinteren 2021
Diverse mindre TS-tiltak skal gjennomføres etter
prinsippene for strekningsvis utbedring på
vegstrekningen i Risør kommune. Prosjektering
og kontrahering våren 2021
Planlegging pågår
Planlegging pågår
Planlegging pågår
Planlegging pågår
Planlegging pågår
Planlegging pågår
Planlegging pågår, løses av drift

