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1.

Innledning

Fra 2020 har fylkeskommunen det helhetlige ansvaret for å forvalte fylkesvegnettet.
Dette gir muligheter til å velge egne, tilpassede løsninger i samsvar med målene i
Regionplan Agder 2030.
Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024 blir det første handlingsprogrammet for
Agder fylkeskommune, og er fylkeskommunens viktigste verktøy for å beskrive
utfordringer og prioritere tiltakene som ønskes gjennomført. Dokumentet bygger
videre på arbeidet og erfaringene som er gjort i de tidligere agderfylkene og gjennom
SAMS vegadministrasjon i Statens vegvesen.
Regionplan Agder 2030 legger klare føringer for arbeidet. Klimagassutslipp fra
regionen skal reduseres med 45% innen 2030. Det skal satses på elektrifisering og
fremtidsrettede transport. Tilrettelegges for økt gange og sykling. Vekst i personbiltrafikken skal dempes, et bærekraftig kollektivtilbud videreutvikles, og hele Agder
skal tas i bruk. Mål om redusert antall drepte og hardt skadde i trafikken står fast.
Handlingsprogram for fylkesveg peker på tiltak som skal bidra til denne utviklingen.
Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet er betydelig, og det er kostbart å stoppe
forfallet. Nasjonal transportplan 2022-2033 gir signaler om økte bevilgninger til dette.
Stortingets behandling av saken vil være avgjørende for fylkeskommunens mulighet
til å ta grep om utfordringen.
Investeringsprosjekter som fremmer trafikksikkerhet og fremkommelighet må i enda
større grad ses i sammenheng med tiltak innen drift og vedlikehold, for å sikre god
forvaltning av vegnettet og budsjetter.
Opprettholdelse av tilstrekkelig beredskap og samfunnssikkerhet forutsetter et
vegnett med god fremkommelighet også i ekstraordinære situasjoner. Et mer
ekstremt klima øker behovet for å sikre infrastrukturen, ved å planlegge robuste
løsninger på nye prosjekter og sette av tilstrekkelig midler til skredsikring og andre
utfordringer på vegnettet.
Den pågående statlige utbyggingen av E18 og E39 gjennom fylket vil styrke regionen
ved at det etableres en trafikksikker og forutsigbar transportåre mellom øst og vest.
Stor aktivitet krever at fylkeskommunen er aktiv i samarbeids- og planprosesser, for å
ivareta egne interesser og sikre god tilkobling til det nye vegnettet.
Handlingsprogrammet omtaler også rammebetingelser og gir informasjon om
hvordan fylkeskommunen arbeider. Målet er at dokumentet skal kunne nyttiggjøres
både internt og eksternt, og skape bedre forståelse for planer og prosesser.
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2.

Politiske føringer

Arbeidet med nytt Handlingsprogram for fylkesveg ble vedtatt startet opp av
hovedutvalg for samferdsel i sak 5/20, oppstart arbeid med Handlingsprogram for
fylkesveg 2021-2024. Her ble også en politisk referansegruppe oppnevnt.
Som følge av koronapandemien ble arbeidet satt på vent, til fordel for en
fylkeskommunal tiltakspakke for koronapandemien. Dette har medført at det nå er
utarbeidet et treårig handlingsprogram, for perioden 2022-2024.
Fylkestinget vedtok i sak 29/19, Agder fylkeskommune økonomiplan 2020-2023 og
budsjett 2020, at rådmannen skal:
«…redusere prosjektkostnadene på fylkeskommunens veiinvesteringer når det
utbedres/bygges etter handlingsprogram for fylkesveger. Det skal ved hvert prosjekt
fremvise trafikksikre alternativer med ulike standarder, slik at fylkeskommunen får
mest mulig infrastruktur av finansieringen.»
Det ble også bedt om kartlegging som forarbeid til handlingsprogrammet for:
• strekninger som kommunen har definert som særlig farlig eller vanskelig
skoleveg, og der kommunene betaler for skoleskyss
• strekninger med høy andel skolebarn der det ikke er avgrenset gang- og
sykkelveg
• strekninger med høy andel tungtrafikk
• Skoleveier med høy eller middels skredfare, men som ikke er tiltenkt statlige
rassikringsmidler
• Ulykkesstatistikker på strekninger med middels eller alvorlig personskade siste
10 år
• Strekninger med ulike flaskehalser for næringslivet
Innspillene er registrert i et nettbasert analyseverktøy, som gjør det mulig å hente ut
og sortere ulike utfordringer. Databasen vil bli vedlikeholdt.
Den politiske referansegruppen har fulgt arbeidet, og gitt innspill til retning for
innholdet, på bakgrunn av politisk vedtatte føringer.
Skoleveg, trafikksikkerhet og næringsveger har vært gruppens hovedfokus.
Budsjettmidlene skal fordeles over hele Agder, og det skal være en balanse mellom
drift og vedlikehold og investering. Dette betyr mer fokus på ivaretakelse og
utbedring av eksisterende vegnett, fremfor store nye vegprosjekter. Samfinansiering
med kommunene har vært ønsket for å få mer aktivitet for tilgjengelige midler.
Handlingsprogrammet skal beskrive et bredt spekter av utfordringer og løsninger for
fylkesvegnettet, og ivareta forholdet mellom bil, kollektiv, sykkel og gange.
Hovedutvalg for samferdsel har ansvaret for den politiske oppfølgingen av
fylkeskommunens ansvar for fylkevegene og samferdselsrelaterte spørsmål, på
bakgrunn av overordnede føringer og budsjettrammer vedtatt av fylkestinget.
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3.

Trender på samferdselsområdet

Fire sterke teknologiske trender vil påvirke fremtidens transportinfrastruktur:
• Elektrifisering av transportsektoren og nullutslippsmobilitet
• Automatisering og selvkjørende transport, støttet av 5G
• Samhandlende, intelligente transportsystem
• Delingsmobilitet
Trendene innebærer at infrastruktur for transport framover vil omhandle mer enn veg
og asfalt. Investeringer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi og digitale
løsninger vil bli viktige bidrag for å utfylle eksisterende infrastruktur.
Ny teknologi vil gi muligheter for bedre trafikksikkerhet og nye løsninger for
bestillingstransport og å kombinere reiser med ulike transportmidler på én billett.
Elektrifisering av både bil, sykkel, buss og taxi bidrar til og tilrettelegger for mer
bærekraftige reiser. Dette blir viktig, ikke minst i distriktene.
Langtidseffekter av covid-19
Forskning på langtidseffekter av covid-19 tyder på at vi får en betydelig, langsiktig
nedgang i reiseaktivitet1. Trenden går mot varig bruk av mer hjemmekontor, økt
motstand mot trengsel, flytting ut av storbyer og mindre pendling. Dette peker mot
store omstillinger i kollektivtransporten, der såkalte «av-og-til-reiser» kan bli viktigere
enn eksempelvis satsing på månedskort.
Demografi og urbanisering
Det blir flere eldre, med god helse, økt reisevilje og reiseevne. Det får betydning for
hvordan vi planlegger og legger til rette for mobiliteten og deltakelse i samfunnet.
Universell utforming, stedsutvikling og nye modeller for kollektivtransport blir sentrale
virkemidler. Urbanisering og økt kjøpekraft skaper nye behov som må ivaretas for å
sikre ønsket utvikling.
Nye transportformer
Elektrifisering gir nye muligheter for forflytning. Elbiler, elmopeder, elsykler,
elsparkesykler og andre nye kjøretøy gir nye muligheter og potensial for økt
transport. Det totale klimaavtrykket skal reduseres, og ikke bare utslipp, men også
det totale energiforbruket fra transportsektoren.
By og land har ulike utfordringer, som kan ha betydning for teknologien som tas i
bruk for å nå målene. Nye kjøretøy åpner for kombinasjonsreiser som kan forenkle
hverdagen og redusere personbiltrafikken.
Nye transportformer kan også skape nye trafikksikkerhetsutfordringer som må
hensyntas og følges opp for at nullvisjonen for vegtrafikken skal kunne bli en realitet.

1

Mobilitet 2021 – Asplan Viak
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4.

Mål, strategier og rammer for gjennomføring

Målsettingen med handlingsprogrammet er å opprettholde og videreutvikle
fylkesvegnettet på en måte som gjør at alle trafikantgrupper skal oppleve et sikrere
transportsystem, og som legger til rette for overgang til mer miljøvennlig transport.
En forutsetning for å nå målene i Regionplan Agder 2030 er effektiv mobilitet.
Fylkeskommunen må disponere og utnytte vegnettet slik at målet om en bærekraftig
region med reduserte utslipp og økt levekår kan nås. Ambisjonen henger tett
sammen med satsing på gange, sykkel og kollektivtrafikk og en trafikksikker
infrastruktur. Infrastrukturen skal være universelt utformet og redusere behovet for å
bruke personbil. Mindre bilbruk skaper økt fysisk aktivitet og kan på den måten bidra
til bedre folkehelse.
Fylkestinget har vedtatt at Agder fylkeskommune skal utarbeide en Regional plan for
mobilitet som planlegges vedtatt høsten 2022. Mobilitetsplanen vil behandle alle
overordnede strategiske spørsmål knyttet til samferdselsområdet, herunder
sammenfatning av eksisterende strategier og planer.
Foreløpige overskrifter for plantema i mobilitetsplanen er:
• Mer bærekraftig mobilitet
• Infrastruktur som bidrar til god mobilitet for alle
• Redusert transportbehov
• Målrettet bruk av ny teknologi
• Mer for pengene
Regionale planer skal ha et handlingsprogram. Ved rullering av Handlingsprogram
for fylkesveg vil dette bli handlingsprogrammet til Regional plan for mobilitet.
Mobilitetsplanen tar utgangspunkt i nasjonale (NTP) og regionale (RPA 2030)
føringer. Den skal drøfte og gi retning i flere målkonflikter, differensiere virkemidler og
løsninger mellom by og land, se ulike transportmidler i sammenheng og legge vekt
på hele reisekjeder. Videre skal omhandle teknologisk utvikling, kaste lys over
synergier og gi prinsipper for riktig prioritering innenfor begrensede midler.
Fylkestinget vedtok i sak 29/19, økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020, føringer
med fokus på mer veg for pengene. For å redusere ressursbruk, og for å få gode og
effektive prosesser, skal vurdering av alternative løsninger skje i konseptfasen, før
prosjektlisten i Handlingsprogram for fylkesveg vedtas. Før neste rullering av
handlingsprogrammet vil det bli etablert et system for tidlig innmelding av prosjekter.
Slik kan foreslåtte prosjekter utredes i forkant og gi et bedre beslutningsgrunnlag og
mindre usikkerhet om porteføljens budsjettmessige konsekvenser.
I tillegg til prosjektene som er anbefalt gjennomført er det i slutten av dokumentet
laget en liste over prosjekter som kan vurderes i perioden. Det muliggjør bruk av
nødvendige planleggingsmidler for å gjøre avklaringer på disse prosjektene og
vurdere muligheten for å gjøre tiltak i neste handlingsprogram.
Fremkommelighet, beredskap og samfunnssikkerhet må ivaretas. Forutsigbarhet for
fremkommelighet er viktig for alle trafikantgrupper, og ikke minst for næringslivet.
Beredskap og samfunnssikkerhet er avhengig av et vegnett som sikrer
6
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fremkommelighet for trafikantgrupper som holder samfunnet i gang både i
normalsituasjoner og ved kriser. Her må forholdet mellom drift/vedlikehold og
investeringstiltak vurderes nøye.
Det er økonomisk og miljømessig fornuftig å satse på utbedring av eksisterende
infrastruktur fremfor nybygg, der dette er mulig. Prioritering av mindre tiltak, samt
ivaretakelse og oppgradering av eksisterende infrastruktur fremfor nybygg, vil være
sentralt for å utvikle Agder i tråd med føringene i Regionplan Agder. Strekningsvis
utbedring av vegnettet er en god løsning på denne utfordringen. Kartlegging av
utbedringsbehov gir grunnlag for å vurdere tiltak for en jevn og forutsigbar standard,
og mye veg for pengene. Gjenbruk av infrastruktur er bra for miljøet, og man unngår
store inngrep i naturen. Vegene vil oppleves betydelig oppgradert, med forbedringer
både for trafikksikkerhet, fremkommelighet og for drift og vedlikehold.
Ved planlagt asfaltering bør det ses til strekningsvise utredninger, og tilrettelegges for
bruk av investeringsmidler for å gjøre mindre tiltak med utvidet forarbeid.
Det vil også bli arbeidet med utredning av intelligente transportsystemer og tjenester
(ITS). Teknologi og datasystemer for transportsektoren, som sanntidsinformasjon for
bussreiser og aktivitetsstyrte veglysanlegg, er allerede i bruk på Agder. Verktøy for
varsling av vær- og føreforhold på vinterveger, tilrettelegging for selvgående kjøretøy,
samt digital avgrensning/geofencing er blant tiltakene som vil bli vurdert i perioden.
Agder fylkeskommune skal bidra til utvikling og tilrettelegging av et robust
hurtigladenettverk for elbiler på hele Agder. En ambisjon er at andelen elbiler per
hurtiglader i et område ikke skal overstige 150, og at ladeplassene skal være
lokalisert mindre enn 50 km fra hverandre. Det skal være hurtigladetilbud i områder
og på strekninger med svak kommersiell interesse, og på strategisk viktige plasser
for fylkeskommunale transportoppgaver.
Det vil bli utarbeidet en strategi for hurtiglading, forankret i regional plan for mobilitet.
Fylkestinget har gitt føringer for å redusere kostnader og vurdere alternative
løsninger i alle prosjekter. I dette ligger også en omstilling fra statlig til
fylkeskommunal tenkning og handlingsrom, og behovet for å utfordre etablert praksis,
samtidig som respekten for fag og erfaring ivaretas. Håndbøkene til Statens
vegvesen vil fremdeles ligge til grunn for valg som tas i prosjektene. Håndbøkene
oppsummerer beste praksis, og gir samtidig muligheter for justering og lokal
tilpasning.
Handlingsdelen av Handlingsprogram for fylkesveg vil bli rullert gjennom den årlige
budsjettprosessen, for å best mulig tilpasse prosjektenes finansieringsbehov og
fremdrift til tilgjengelige budsjettmidler og låneopptak. De øvrige kapitlene i
dokumentet vil bli gjennomgått og revidert i fireårssykluser, der første revisjon vil
være for perioden 2025-2028.
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5.

Bærekraft

Det er tre dimensjoner av bærekraft; den økonomiske, sosiale og miljømessige. De
tre dimensjonene av bærekraft kan spisses til ett begrep; bærekraftig mobilitet:
2

Miljøvennlig mobilitet er å velge mer
miljøvennlige transportmidler, ta i bruk ny
teknologi for å redusere fossilt utslipp,
svevestøv, lysforurensing, rester fra
bildekk, og støy fra transportsektoren.
Mobilitet for alle er å gjøre steder
tilgjengelig for flest mulig uavhengig av
helse, alder og sosioøkonomisk status.
Samfunnsøkonomisk mobilitet er et
effektivt, trygt og helhetlig transporttilbud,
mer effektive kjøretøy, reduksjon av transport og folkehelsegevinst av aktiv transport.
Klimabudsjett og klimaregnskap
I Klimabudsjett og økonomiplan 2021-2024 fikk Agder fylkeskommune sitt første
klimabudsjett. Regionplan Agder 2030 har følgende klimamål for Agder:
•
•

Agder skal redusere direkte klimagassutslipp med minst 45 % innen 2030
Agder skal bidra til å oppnå lavutslippssamfunnet innen 2050

Fylkeskommunen har utarbeidet diagrammet under, som viser at vegtrafikk står for
størst andel av klimautslipp på Agder når kvotepliktig sektor ikke regnes med.
I klimabudsjettet er derfor en stor andel av
tiltakene knyttet til samferdsel og det er
gjort beregninger av effekten i redusert
CO2-utslipp for disse. Et viktig klimatiltak er
å få på plass byvekstavtale for
Kristiansandsområdet, samt satsing på
sykkelbyene. Tilrettelegging for
elektrifisering av transportsektoren
videreføres. På sikt vil også hydrogen gi et
viktig bidrag, særlig innen tungtransporten.
Det gjennomføres pilotprosjekter for mer
bærekraftig utbygging, drift og vedlikehold
av vegnettet.
Utbygging
Omdisponering av areal er en stor bidragsyter for klimagassutslipp. Dette gjelder
særlig i prosjekter hvor veglinjen legges i jomfruelig terreng. Det kartlegges hvor mye
skog, myr og dyrket mark som er omdisponert til vegformål i perioden 2017-2020.
2

Kilde til figur: Statens vegvesen
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Klimagassutslipp skal rapporteres i alle faser av prosjekter. Dette bygger kunnskap
og gir beslutningsrelevant informasjon. Test av verktøy for å beregne CO2-utslipp er i
gang. Ambisjonen er å starte en pilot på gjennomføring av et nullutslippsprosjekt.
Bærekraftskrav i kontrakter
Fylkeskommunen skal være en pådriver for å redusere utslipp i anleggsbransjen.
Nye konkurransegrunnlag kan favorisere materialer som har lavere CO2-avtrykk i
produksjon og ved transport til byggeplassen. Det utarbeides også krav for en mer
fossilfri, og på sikt utslippsfri, byggeplass. De nye driftskontraktene for Arendal og
Åmli har krav om månedlig rapportering av CO2-utslipp. Dette vil gi kunnskap for å
utforme strengere krav om fossilfrie og utslippsfrie maskiner. Byggherrestyrte
kontakter kan legge til rette for lokale entreprenører, og dermed mindre transport.
Vedlikehold av vegnettet
Klimabudsjettet fokuserer på klimafordelaktige krav ved levering av asfalt, og på økt
levetid for asfalt. Ofte legges ny asfalt fordi vegfundamentet svikter, og ikke på grunn
av slitasje eller dårlig asfaltkvalitet. Økt kvalitet på vegfundament vil gi økt levetid og
redusere vegnettets langsiktige klimaavtrykk. Selv uten miljøspesifikke krav ble det
lagt nærmere 55 000 tonn miljøasfalt på fylkesvegnettet i 2020.
Konsekvenser av krav til bærekraft
Det er en klar forventning om at nye prosjekter dimensjoneres for 200-års flom. I
enkelte tilfeller innebærer det et betydelig mer omfattende prosjekt, både i kostnad
og i utslag på klimaregnskapet. En bærekraftvurdering vil kanskje bety at det
aksepteres at enkelte veger for en kort periode blir stående under vann, fremfor at
det etableres et tiltak som vil gi et vesentlig høyere klimaavtrykk.
I tillegg til at kostnader ved utvikling av vegene skal begrenses, vil vurdering av
bærekraft stå sentralt før det besluttes å gjennomføre slike tiltak.
Bærekraft, naturmiljø og økosystemer
Den viktigste årsaken til at arter utryddes og artsmangfoldet reduseres er
arealendringer; viktige naturområder ødelegges til fordel for utbygging av veg og
eiendom. Oppdeling av habitater gir større tap av funksjon enn det faktiske arealtapet
fra vegutbyggingen. For samferdselssektoren må det være et særlig fokus på
vannforvaltning, vassdrag, strandsoner, matjord, kantvegetasjon og fremmede arter.
Vassdrag og strandsoner
Fylkeskommunen er underlagt Europaparlamentets direktiv 2000/60/EF,
vanndirektivet, som skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og
iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i
ferskvann, grunnvann og kystvann ved behov.
Vassdrag og strandsoner har stor biologisk produksjon, er viktige leveområder for
dyre- og plantearter, fungerer som forurensingsbuffer mellom landbruk og vassdrag,
eller er av betydning for friluftsliv. Agder fylkeskommune har vedtatt mål om å
redusere nedbygging av natur innen 2030, og skal ivareta kantsoner og tilrettelegge
for vandring av fisk.
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Kantvegetasjon
Artsrik kantvegetasjon langs vegene gir livsgrunnlag for mange sårbare og truede
plante- og insektarter. Dette utgjør en viktig del av naturmangfoldet. De artsrike
vegkantene blir registrert, og funnene lagt inn i nasjonal artsdatabank. Skjøtsel av
vegkantene tilpasses for best mulig ivaretakelse av plante- og insektsamfunn.
Matjord
I tråd med mål i Regionplan Agder skal fylkeskommunens nedbygging av dyrkbar
mark reduseres innen 2030.
Fremmede arter
Vegområder er en av de største sprederne av fremmede plantearter. De mest
spredningsdyktige fremmede plantene utgjør reell fare for naturmangfold og bidrar til
tap av norske arter. Agder fylkeskommune kartlegger slike arter for å finne tiltak som
kan hindre spredning av fremmede arter langs fylkesvegnettet og øvrige eiendom.
Klimaendringer
Endringer i klimaet fører til en økning i antall hendelser knyttet til ekstremvær og
andre naturgitte forhold. Skred, utglidninger, stormflo og flom inntrer oftere, og på
steder som tidligere er vurdert som forholdsvis sikre. For transportsektoren gir et mer
brutalt klima med mer nedbør en økning i erosjonsskader og nedbryting av
infrastruktur. Dette gjør transportsystemet sårbart, og sammenbrudd i infrastrukturen
kan få omfattende konsekvenser for samfunnet.
Høyt fokus på drift og vedlikehold av vegnettet, samt midler til skredsikring, er viktig
for å forebygge skader som følge av klimaendringer. Samtidig må det planlegges for
robuste løsninger ved nybygging av veg.
Elektrifisering og nullutslippsmobilitet
Transportsektoren preges av overgangen til fornybar og bærekraftig energi, særlig i
personbilmarkedet. Innen markedet for mindre vare- og servicebiler med begrenset
rekkevidde og nyttelast, er det også en positiv utvikling.
For de største kjøretøyene er utfordringen knyttet til vekt og rekkevidde noe som i
stor grad begrenser utbredelsen. Hydrogenelektriske vogntog kan derfor bli
løsningen for å nå nullutslippsmålene for tungtransporten. Denne teknologien kan
konkurrere med dieseldrift med tanke på nyttelast og rekkevidde.
EU strammer stadig inn rammebetingelsene for transportsektoren. Hydrogen er pekt
på som en del av løsningen, og EU vil derfor satse store beløp på hydrogen i årene
fremover.
Agder har store overskudd av fornybar vannkraft. «Electric Region Agder» er en
visjon om å skape verdens første helelektriske samfunn på 100 % ren energi innen
2030. Målet er å mobilisere, koordinere og virkeliggjøre prosjekter som kan oppfylle
visjonen. Innen transportsektoren må elektrisitet brukes til å lade batterier i elbiler og
til å lage hydrogen til hydrogenelektriske kjøretøy.
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6.

Om fylkesvegnettet

Agder fylkeskommune har ansvaret for 3665 km veg. Vegnettet er komplekst, og
inneholder en rekke elementer som må være på plass for å opprettholde vegens
funksjon.
I tabellen oppsummeres noen data om vegnettet:
Km total veglengde
Km total GS-veglengde
Km med grusdekke
Km kollektivfelt
Antall bruer
Herav GS-bruer
Antall tunneler
Meter med tunnel

3.665
287
541
30
1.087
63
28
19.000

Antall løpemeter kantstein
Antall skiltpunkter
Antall vegkryss
Antall kummer
Antall stikkrenner
Antall innfartsparkeringer
Antall kollektivknutepunkt
Antall parkering ved kollektivknp.
Anlegg for sykkelparkering

312.000
30.769
3.021
14.375
45.106
13
11
14
74

Vegene har ulik funksjon, og spenner fra høytrafikkerte byveger til lavtrafikkerte
bygdeveger. Spennet i trafikkgrunnlaget er derfor stort.
Veger med trafikkmengde under 1500 kjøretøy per døgn (ÅDT) karakteriseres som
lavtrafikkert. I Agder er om lag 82 % av fylkesveglengden lavtrafikkert, mens 55 % av
fylkesveglengden har ÅDT under 500, og karakteriseres som svært lavtrafikkert.
ÅDT over 10.000 karakteriseres som høytrafikkert. Dette gjelder kun 0,6 % av
fylkesveglengden i Agder.

Veglengde

Trafikkmengde i forhold til veglengde
40%
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Det er stor variasjon i veglengde og trafikkarbeid mellom kommunene på Agder.

20%

Andel av trafikkarbeid og fylkesveglengde per kommune
2021
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Grimstad
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Bygland
Bykle

0%

Trafikkarbeid (%)
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Veger som er særlig viktige for næringslivet
Tungtransport har en annen fremkommelighet enn personbiler, og særlig vinterstid
kan små marginer være avgjørende for om kjøretøyene kan ta seg frem på vegnettet.
Riktig lastet, og med gode dekk, er fremkommeligheten relativt god, også på smale
og svingete veger. Under andre forhold vil disse kjøretøyene kunne bli stående fast
allerede i stigninger på 2-3 grader. Intensivert vinterdrift er derfor iverksatt på særlig
utsatte strekninger, som fv.415 mot Simonstad.
Spesiell tilrettelegging av fylkesvegstrekninger for tungtransporten og næringslivet er
svært kostbart, og er derfor avhengig av ekstern finansiering.
Fv.415 mellom Simonstad og Hovdefjell og ny veg mot Remesvik er fylkesvegene på
Agder som har størst fokus for utvikling og ivaretakelse av næringslivet.
Ny veg fra batterifabrikken til Eydehavn blir også en viktig næringsveg.
Vurdert opp mot budsjettrammer vil strekningsvis gjennomgang og utbedring være
fylkeskommunens mulighet for å tilrettelegge vegnettet, også med tanke på
næringslivet. Annen utvikling forutsetter statlig eller eksterne bevilgninger.
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7.

Trafikksikkerhet

I 2019 var det nær 700 drepte og hardt skadde i trafikken, en nedgang fra nær 800 i
2016. Tallene på fylkesnivå er for små til å til å kunne vurdere trender.
Målet i NTP 2022-2033 er en halvering frem mot 2030, slik at det årlige antallet skal
være redusert til 350, og at det da maksimalt skal være 50 drepte i trafikken. Målet er
ambisiøst, og det vil kreve sterkt fokus og målrettede tiltak for å lykkes.
Fylkeskommunen og andre vegeiere har alle som mål å nå nullvisjonen. Dette krever
et konstant fokus på utfordringene, både innen infrastruktur og forebyggende arbeid.
Vegsystemet skal gjøre det enkelt å ta gode valg. Kombinert med trafikantrettede
tiltak, adferdsregulerende tiltak, opplæring og kontroll bidrar dette til færre ulykker.
Trafikksikkerhet handler også om livskvalitet og økt opplevd trygghet når man ferdes
på vegene. Risikoatferd knyttet til fart, rus, manglende bruk av bilbelte, og
distraksjon, er hovedårsakene til trafikkulykker med alvorlig utgang. Risiko knyttet til
trafikantenes holdninger kan i liten grad elimineres med investering i infrastruktur.

7.1. Barnas transportplan
I Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det for første gang tatt inn et eget kapittel
med særlig fokus på barn og unge. Barns opplevelse av trafikkbildet skiller seg ofte
betydelig fra hvordan voksne ser og tolker situasjonene de står overfor.
Barns transporthverdag, og deres ønsker og behov skal ha høy prioritet, og
infrastrukturen skal utformes slik at barna trygt kan gå eller sykle til skole og
barnehage, og ved lek i nærområdet.
Dette er vedtatt fulgt opp i strategiplan for trafikksikkerhet for Agder.
Barn og unge som får god opplæring om trafikksikkerhet og holdninger i trafikken
legger seg til gode vaner som de kan ta med seg videre i livet, og fungerer i tillegg
som gode og tydelige ambassadører for trafikksikkerhet opp mot foresatte og andre
voksne.

7.2. Fysiske trafikksikkerhetstiltak
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 har angitt tiltak for fysisk
tilrettelegging for gående og syklende, møteulykker og utforkjøringsulykker, samt
motorsykkelulykker som sentrale for å nå etappemålene knyttet til nullvisjonen.
Tiltak for fysisk tilrettelegging for gående og syklende
I Agder er det ved utgangen av 2020 etablert 287 km med gang- og sykkelveg langs
fylkesvegnettet. Disse er bygget over mange år, og etter ulike standarder. Flere myke
trafikanter kan gi behov for oppgradering og utvidelse av anleggene. Over tid kan
omgivelsene endre seg, og sidevegetasjon gro til og hindre sikt, eller asfaltdekket bli
ødelagt. Systematiske inspeksjoner av GS-vegene skal avdekke behov for utbedring.
På veger i tettbygde strøk, med lav funksjonsklasse, kan fartsdempende tiltak være
med å bidra til et bedre miljø for gående, uten at det etableres andre fysiske tiltak.
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Møte- og utforkjøringsulykker
Statens vegvesen gjennomfører dybdeanalyser av dødsulykker på vegnettet, som
viser at det siden 2005 har pekt seg ut to tydelige ulykkesgrupper: møteulykker
representerer 36% av dødsulykkene, mens 34% er utforkjøringsulykker.
Forsterket vegoppmerking er et godt tiltak for å motvirke møteulykker på fylkesveg.
Rumlefelt eller sinusfresing av midtlinjen øker oppmerksomheten. Gode rekkverk og
mykt sideterreng motvirker utforkjøringsulykker og reduserer konsekvensen av
utforkjøring. Det foretas årlige inspeksjoner av vegnettet for å prioritere tiltak.
Motorsykkelulykker
Vegmiljøet er designet for å gi god trafikksikkerhet for alle trafikanter. Enkelte
installasjoner som skal beskytte folk i personbiler kan likevel gi økt risiko for
motorsyklister, mopedførere og syklister. MC kjøres etter andre prinsipper enn biler,
og er mer følsomme for urenheter og sprekker i vegbanen, spesielt i svinger.
Fylkeskommune deltar i Agder MC-forum sammen med Statens vegen og Norsk
motorsykkelunion. Det foretas MC-befaringer for å kartlegge spesielle utfordringer for
tohjulinger, og lages tiltaksplaner for å utbedre de aktuelle strekningene og fjerne
særlig farlige objekter. Tiltakene gjør strekningene sikrere for alle trafikanter.
Fartsgrenser
Fartsgrensesystemet i Norge baseres på menneskets tåleevne, vegens geometri,
trafikantenes forståelse og miljø. Erfaringer viser at endret skilting ikke reduserer
fartsnivået vesentlig. Nedskilting må derfor ofte følges opp med fysiske tiltak for å
sikre at trafikantene overholder lavere fartsgrenser. Myndighet til å fatte vedtak om
fartsgrenser ligger hos Statens vegvesen.
Gangfelt
Gangfelt er ikke et trafikksikkerhetstiltak, men anses som et fremkommelighetstiltak.
Ofte er gangfelt ikke tilrådelig å etablere. I områder med høy trafikkmengde, og med
et høyt antall kryssende myke trafikanter, kan gangfelt etableres. Utenom dette
etableres tilrettelagte krysningspunkt på hensiktsmessige steder.

7.3. Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid
Agder Trafikksikkerhetsforum
I Agder er det etablert et trafikksikkerhetsforum som består av fire politikere, samt
politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Nullvisjonen Agder og Trafoen/18pluss.
Trafikksikkerhetsforum skal ta initiativ til, og gi faglige råd om trafikksikkerhet.
Forumet skal også bidra til at trafikksikkerhetshensyn blir ivaretatt innenfor
fylkeskommunes virksomhetsområder. Dette krever tett samarbeid med øvrige
fylkeskommunale og eksterne organer. Trafikksikkerhetsforum skal også stimulere til
godt arbeid i de kommunale trafikksikkerhetsgruppene. Forumet har 6 møter i året.
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Her følger en kort oversikt over tiltak og kampanjer som gjennomføres i regi av Agder
Trafikksikkerhetsforum, samt en noe mer utførlig beskrivelse av større tiltak.
TILTAK

BESKRIVELSE

Nyttårsaksjonen

Årlig markering med fokus på drepte i trafikken foregående år.
Aksjonen synligjør behovet for fortsatt innsats i det lokale
trafikksikkerhetsarbeidet.
Skal forebygge trafikkulykker i russetiden. Kontroll av russebiler i
samarbeid med Statens vegvesen og egne
trafikksikkerhetsdager på skolene.
Tilbudet retter seg mot barn og unge som har utagerende
oppførsel og vanskeligheter på skolen. Ungdom som deltar skal
oppleve å føle mestring og øke sin sosiale kompetanse. Målet er
å unngå at elevene havner utenfor skolen og det tradisjonelle
fritidstilbudet eller i verste fall ender opp i et kriminelt miljø.
Prosjektet skal evalueres i 2021.
Arbeidet med å få kommuner og fylkeskommune sertifisert som
trafikksikker skjer i samarbeid med Trygg Trafikk. Målgruppene
er primært kommunal ledelse, samt politikere. En rekke lover og
forskrifter omtaler kommunenes og fylkeskommunens ansvar for
trafikksikkerhetsarbeid. Trygg Trafikk har samlet alle disse
kravene, og satt dem sammen med ulike anbefalinger for
oppfølging av ansvaret.
MC-forum består av representanter for Norsk Motorcykel Union
(NMCU), politiet, Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Agder
fylkeskommune. MC-forum er viktig for utveksling av
informasjon, og fatter i tillegg rådgivende beslutninger som
vegmyndighetene i fylket kan bruke i sine prosesser.
TS-arbeidet i fylkesvise MC-forum er forankret i avtale om
trafikksikkerhet mellom Statens vegvesen og NMCU.

Tiltak for russen

Kjør for livet

Trafikksikker
fylkeskommune
og trafikksikre
kommuner

MC-forum

Nullvisjonen Agder
Nullvisjonen Agder har en fulltidsansatt leder i hver region, som fungerer som
regional ressurs og utfører holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid på vegne av
fylkeskommunen, gjennom informasjonsarbeid, kursing og arrangementer.
Agder er den eneste fylkeskommunen i Norge som driver denne formen for aktivt og
utadrettet holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.
Nullvisjonen Agders hovedfokus er holdningsskapende informasjons- og
opplæringstiltak. Hovedmålet er å gjøre den nasjonale nullvisjonen kjent, og legge til
rette for tiltak som setter trafikksikkerhet på dagsorden i lokalmiljøet.
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Nullvisjonslederne bistår med ulike former for kursing, arbeider med å spre
informasjon i lokale medier, samt å bevisstgjøre, informere og øke kunnskapen om
trafikksikkerhet i befolkningen. Kommunene bidrar med en Nullvisjonskontakt som
bistår med påvirkning, profilering og gjennomføring av tiltak.
Nullvisjonen Agder har hovedfokus på unge voksne, blant annet med
Ungdomsprosjektet, som er et kjøreadferdsprosjekt for ferske bilførere i
risikogruppen 18-24 år. Det er likevel en stor bredde i tiltakene, som spenner fra
barnehager, reflekskampanjer, kurs i barne- og ungdomsskoler og for russestyrene,
trafikksikkerhetsopplæring for innvandrere, HMS-kurs for ansatte i bedrifter og
kommuner, til pensjonister.
Nullvisjonen Agders hjemmeside www.nullvisjonen-agder.no er et anerkjent
oppslagsverk som brukes i stort omfang over hele Norge. Her finnes også en stor
mengde egenproduserte videoer og podcaster med trafikksikkerhetsfokus.

Trafoen og 18pluss
Dette er trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak for ungdom mellom 16 og 24 år, som
har fokus på risikoforståelse. Disse er blant de største risikotakerne i trafikken.
Tiltakene er foregangsprosjekter som er etterspurt for å utvikle tiltak i andre regioner.
Trafoen
I Trafoen beveger deltakerne seg rundt, og opplever hvordan en trafikkulykke utvikler
seg gjennom pedagogiske filmer. Opplevelser, følelser, tanker og erfaringer
bearbeides deretter sammen med en instruktør. Målet er at deltakerne skal få en
dypere kunnskap om sin egen risiko for å havne i en trafikkulykke.
18pluss
18pluss er mer praktisk enn Trafoen. Opplegget starter i et klasserom, der deltakerne
risikovurderer seg selv. De deles deretter inn i grupper som gjennomgår tre ulike
poster; banekjøring, skadested og Trafoen. Målet er å få kunnskap om sin egen
risiko for å havne i en trafikkulykke gjennom praktiske øvelser.
Under banekjøringen får deltakerne teste en moderne bil mot en typisk ungdomsbil,
og oppleve hvordan de ulike bilene reagerer, samt hvor mye dekk, føreforhold og fart
betyr for å kunne håndtere situasjoner. Skadestedet gir deltakerne praktisk og
effektiv opplæring, og de får erfare hvordan det oppleves å ta del i en ulykke.

Myra sykkelgård
Sykkelgården ble etablert i 2006 på Myra i Arendal, som et fullt utformet
trafikksystem hvor barn kan få opplæring i trafikkregler og trafikksikkerhet i trygge
omgivelser. Ved hjelp av instruktører får barna lære å bevege seg rundt i trafikken,
samtidig som de får en opplevelse av hvor komplekst trafikksystemet er, slik at de blir
mer oppmerksomme på farer og utfordringer.
Banen er åpen for bruk hele døgnet, men det oppfordres til å melde seg på og delta i
organiserte grupper med oppfølging fra instruktør. Målgruppen for det organiserte
opplegget er 5.-klassinger, og deltakelse tilbys alle 5.-klassinger i tidligere Aust16
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Agder fylke innenfor en reiseavstand på inntil 75 minutter med buss. Skolene får
gratis transport, og deltakerne får låne sykler slik at alle har likt og trygt utstyr.
Sykkelgården tilbyr kurs tre dager i uka fra 2.mai til 1.oktober.

Ambassadørprosjektet
Ideen med prosjektet er å engasjere elever i trafikksikkerhetsarbeidet. Elever kan
søke på stillingen som trafikksikkerhetsambassadører på sin videregående skole, og
de som ansettes skal stå for opplæring av medelever, og bidra til å skape mest mulig
engasjement og forståelse for risiko og trafikksikkerhet, basert på kjennskap og
nærhet til egne premisser.
Elevene må gjennomføre tre obligatoriske tiltak: markere refleksdagen, informere om
russebilkontroll, samt et valgfritt tiltak som å delta i gjennomføring av
trafikksikkerhetsdager eller å promotere «rygge inn»-kampanjen. Flere valgfrie tiltak
kan gjennomføres, og det gis en ekstra godtgjørelse for hver av disse, samt en attest
for arbeidet etter endt skoleår. Nullvisjonen Agder samarbeider med skolene om å
etablere og følge opp prosjektet. Kombinasjonen engasjerer store elevgrupper, og
bidrar til økt oppmerksomhet om trafikksikkerhet og risiko i en utsatt målgruppe.
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8.

Universell utforming

Agder skal tilrettelegges for alle. Universell utforming (UU) er et gjennomgående
perspektiv i Regionplan Agder, der økt mobilitet skal skape bedre levekår, et felles
bo- og arbeidsmarked med bred yrkesdeltakelse og tilrettelegge for verdiskaping.
Universell utforming er et lovkrav, og innebærer å tilrettelegge produkter, omgivelser,
programmer, tjenester, transportmidler og transportløsninger slik at de kan benyttes
av alle på et likeverdig grunnlag. Et universelt utformet transportsystem bidrar på
denne måten til økt likestilling, velferd, mobilitet og deltagelse for alle
samfunnsgrupper. Ansvaret følges opp gjennom AKT, driftskontraktene og
investeringsprosjektene.
Fylkeskommunens ansvar og arbeid innen universell utforming.
Fylkeskommunen har ansvar for fylkesvegene og kollektivtransporten i Agder, og
skal ivareta høy faglig kompetanse på universell utforming og helhetlig tilrettelegging.
Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen se ulike transportformer i
sammenheng og tilrettelegge for et bedre og mer tilpasset tilbud for alle.
Som ansvarlig for kollektivtransporten samarbeider fylkeskommunen med Agder
kollektivtrafikk (AKT) om å tilgjengeliggjøre kollektivtilbudet for flest mulig. Ved å
kartlegge behov for tilrettelegging kan man prioritere tilretteleggingstiltakene som gir
størst effekt for flest reisende.
Fylkeskommunen har også ansvaret for tilrettelagt transport for personer som på
grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte det offentlige, rutegående
kollektivtilbudet der de bor (TT-ordningen). Et godt tilrettelagt kollektivtilbud betyr at
flere kan bruke det ordinære kollektivtilbudet.
Helhetlig tilrettelegging forutsetter samarbeid
I samarbeid med kommunene og Statens vegvesen skal fylkeskommunen bidra til
tilrettelegging av det offentlige vegnettet, inkludert kollektivknutepunkt, holdeplasser,
togstasjoner, ferjeleier og -kaier.
Nytteeffekten av et godt tilrettelagt kollektivtilbud vil først bli fullt ut realisert når hele
reisekjeden er tilrettelagt og tilstrekkelig koordinert. Helhetlig tilrettelegging forutsetter
at infrastruktur og kollektivtilbud sees i sammenheng og uavhengig av eierskap.
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9.

Kollektivtransport

Kollektivtransport bidrar til økt mobilitet og tilgjengelighet, og er et viktig virkemiddel
for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. For å få flere mennesker til å reise
kollektivt, er det nødvendig at kollektivtransportens fremkommelighet prioriteres og
forbedres.
Prinsipper for rutetilbudet i Agder sier at kollektivtrafikken skal:
• Sikre funksjonsdyktige byer og samfunn, der kollektivtransport er mer effektivt
enn bilbruk for å unngå kø, og bidrar til et mer attraktivt bymiljø.
• Redusere utslipp, ved at kollektivtransporten erstatter bilreiser og ved at
kollektivtilbudet produseres ved lavest mulig utslipp.
• Bidra til mobilitet, slik at innbyggere uten tilgang på bil kan ha et tilbud om å
reise til prioriterte reisemål.
Fylkeskommunen skal utvikle god og effektiv infrastruktur som gir fremkommelighet
for buss og tilgjengelighet til innbyggerne som skal benytte kollektivtilbudet.
Region plan for mobilitet vil gi føringer for kollektivtransport og infrastruktur på Agder.
Agder kollektivtrafikk
Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) er administrasjonsselskapet for kollektivtransporten i
Agder. AKT planlegger, utvikler, markedsfører og anskaffer kollektivtransporttjenester
på vegne av eierne, Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.
Fylkeskommunen samarbeider med AKT om å utvikle et godt kollektivtilbud, både
innen lovpålagt skoleskyss og ordinært rutetilbud, i fast rute og på bestilling.
Fylkestinget har i sak 32/19 vedtatt at det skal utarbeides en sak om prinsipper for
samhandling- og eierstruktur i AKT, som sikrer et godt regionsamarbeid og gode
kollektivtjenester i hele Agder, samt hvordan det kan sikres større politisk styring med
kollektivtilbudet i regionen.
Fremkommelighet
Kollektivtrafikk må gjøres konkurransedyktig overfor bilreiser, som ofte har mer
direkteførte traseer, og kort gangtid til reisemålet. Bussen må derfor sikres rask
framføring, og ikke hindres av øvrig trafikk.
Kombinert mobilitet og bytte- og knutepunkter
Kollektivtransport, sykling og gange kan supplere hverandre som et bærekraftig
alternativ til privatbilen, dersom infrastruktur tilrettelegges for kombinert mobilitet.
Gode bytte- og knutepunkter kobler sammen transportformer og legge til rette for
sømløse reiser. Best effekt oppnås når det er gode gang- og sykkeltraseer til disse.
Kombinert mobilitet kan økes ved at holdeplasser, bytte- og knutepunkter får
tilfredsstillende standard, tilgjengelighet og adkomst, både i utforming og vedlikehold
De må muliggjør enkelt bytte mellom transportformer som gange, sykkel, kollektiv og
drosje. Sykkelparkering og innfartsparkering er en del av dette. I tillegg må
holdeplasser og leskur prioriteres høyt i for til drift- og vedlikehold.
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10. Gang og sykkeltrafikk
Gang-, sykkelveg og fortau skal gi gående og syklende fremkommelighet på egne
premisser, og bidra til et sikkert trafikkmiljø som er attraktivt for brukerne.
Gåing og sykling er både kostnadsfritt og utslippsfritt, og kan erstatte en rekke
energitunge reiser i nærområdet. Økt fysisk aktivitet gir en betydelig gevinst for
folkehelsen. Gang- og sykkelanlegg er mindre arealkrevende enn anlegg for
biltrafikk.
Elsykler har økt både rekkevidden og potensialet for å bytte ut bilreiser med sykkel.
Elsykler bruker betydelig mindre energi enn elbiler, og er derfor et svært godt tiltak
for en mer bærekraftig mobilitet.
For å sikre at gang- og sykkelveger blir benyttet hele året, og for å redusere
sesongsvingninger i gang- og sykkelandelen, er det svært viktig at drift- og
vedlikeholdskontraktene har tungt fokus på god og forutsigbar standard.
Syklende kan som regel benytte seg av infrastruktur for gående, men da på
fotgjengernes premisser. I byområder og tettsteder er det begrenset med tilgjengelig
areal, og her vil hovedfokus som oftest være å etablere god infrastruktur for gående,
mens syklister og andre trafikanter i større grad henvises til kjørebanen.

10.1. Skoleveg
Regional plan for mobilitet skal utrede potensialet for hvor mange som kan gå og
sykle til skolen. Trygg adkomst til skolene og gode muligheter for sykkelparkering er
effektive virkemidler for å oppnå økt gåing og sykling til skole.
Opplæringsloven gir elever i 1. trinn rett til fri skoleskyss når avstand mellom hjem og
skole er 2 km eller mer, og for elever i 2.-10.trinn når avstanden er 4 km eller mer,
samt ved særlig farlig skoleveg. Innenfor disse avstandene er et god utbygd og
velfungerende gang- og sykkelvegnett derfor særlig viktig for at elevene skal kunne
ta seg trygt frem til skolen uten å bli kjørt av foresatte.
Fortau og gang- og sykkelveger er regnet som trygg skoleveg, mens andre løsninger,
slik som utvidede skuldre og sykkelfelt, er fremkommelighetstiltak som ikke gir
tilstrekkelig trafikksikkerhet som skoleveg.
Foreldrekjøring rundt skolen blant de største trafikksikkerhetsrisikoene på
skolevegen. Ved å innføre bilfrie «hjertesoner» rundt skolene, og etablere områder
utenfor disse sonene der elever som av ulike grunner må bli kjørt kan stige av og på,
kan denne risikoen reduseres. Hjertesoner er blitt et satsingsområde i Barnas
transportplan, og innføres av stadig flere skoler. Både Nullvisjonen Agder og Trygg
Trafikk bidrar med veiledning til skolene som ønsker dette tiltaket.
God vinterdrift av gang- og sykkelvegene er viktig for skolebarnas trafikksikkerhet, og
for at foresatte skal oppleve at det er trygt å la være å kjør barna til skolen.
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10.2. Sykkelbysatsing
Fylkeskommunen har sammen med Statens vegvesen inngått avtaler om
sykkelbysatsing i kommunene Arendal, Grimstad, Lindesnes (Mandal) og Farsund.
Avtalene går fra 2021-2024. Målet er å øke andelen gåing og sykling med 25 % i
perioden. Dette skal nås ved å satse på sammenhengende sykkelvegnett og
identifisering av lenker som kan forbindes gjennom enkle tiltak, drift og vedlikehold,
sykkelparkering og adkomst til skoler, opplevelser i nærområdet, inkludert Vita Velo,
Agder som SykkelregionEN, med aktiviteter, medieoppslag og kampanjer, samt
kunnskapsbygging og deling gjennom fagnettverk.
Fylkeskommunen leder og koordinerer arbeidet, sørger for forankring i budsjett og
planer, skaper arenaer for kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling, bidrar i arbeid
med prosjektplaner, koordinerer felles kampanje og deltar i nasjonalt sykkelforum.
Kommunen arbeider lokalt, med årlige prosjektplaner som forankres politisk. De
iverksetter tiltak, deltar i sykkelbynettverket i fylket og tilrettelegger for møter.
Kristiansand kommune deltar i sykkelbysamarbeidet gjennom ATP-samarbeidet.
Vegvesenet bidrar med kunnskap, kompetanse og en lokal kontaktperson i nettverket
på Agder. I tillegg leder Vegvesenet nasjonalt sykkelnettverk.
Sykkeltellepunkt
Det skal etableres flere tellepunkt for å få bedre oversikt over trafikkstrømmer og
kunne tilrettelegge bedre for økt sykling. Etablering av nye tellepunkt vil bli prioritert i
sykkelbyene, samt i Kristiansandsregionen i handlingsprogramperioden.

Enkel gang- og sykkelveg langs fv.3998. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Der er i hovedsak to hovedformer for sykling; transportsykling og tursykling. Mens
den førstnevnte handler om daglig transport, handler tursykling i hovedsak mer om
rekreasjon, trening og opplevelser. Tiltak for daglig transportsyklingen til skole, jobb
og fritidsaktiviteter er prioritert foran tursyklingsprosjekter, for å sikre at flest mulig får
tilgang på trafikksikre og tilrettelagte gang- og sykkelløsninger i nærheten av skoler
og sentrumsområder.
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11. Økonomi og finansiering
Fylkeskommunen prioriterer økonomiske ressursene til drift- og vedlikehold og
investeringer på fylkesveg. I tillegg finansieres enkelte prosjekter via andre kilder.
Investeringsnivået i handlingsprogrammet er lagt på et nivå som per våren 2021 er
realistisk å gjennomføre. I tillegg er det utarbeidet en oversikt over prosjekter som
kan være aktuelle å gjennomføre ved økt bevilgningsnivå.
Budsjettrammen er basert på planlagt nivå i økonomiplanen, og justert opp med 50
mill. årlig, basert på styrkingen som er planlagt i Nasjonal transportplan 2022-2033,
knyttet til satsing på opprustning og fornying av fylkesvegnettet, samt fokus på
næringsveger. Reduksjon i tilskuddet vil gi stor konsekvens for investeringsnivået.

Økonomiplan 2021-2024
Økt ramme, jfr. FT 93/20
Foreslått økning i NTP
Total

2022
155
90
50
295

2023
105
50
50
205

2024
147
50
50
247

I tillegg til overnevnte midler kommer bevilget ramme på totalt 124 mill. kr i
tiltakspakke for koronapandemien. Midlene finansieres opp ut fra fremdrift.

11.1. Annen finansiering
Enkelte fylkesvegprosjekter blir tilført bompenger som en del av finansieringen. I slike
tilfeller har Stortinget vedtatt betingelser for hvordan midlene skal håndteres.
Listerpakken
Listerpakken ble vedtatt av Stortinget i St.prp. nr. 60 (2001-2002), og utvidet av
St.prp. nr. 1 (2008-2009). Vest-Agder fylkeskommunes bidrag ble innfridd i 2013. Det
gjenstår et bidrag på 11,3 mill. 2012-kr, til medfinansiering av prosjekt fv.472
Agnefestveien. Lyngdal kommune har en forpliktelse for tilsvarende bidrag, og
ansvaret for øvrig finansiering av prosjektet og å definere omfanget av dette.
Øvrige midler skal brukes til utbedring av fv.43 langs Viksvatn.
Fv.45 utvidet utbygging i Gjesdal kommune i Rogaland og Sirdal kommune i
Vest-Agder
Ble vedtatt i St.prop. nr. 67 (2002-2003) og utvidet i St.prop 127 S (2009-2010).
Det bygges rundkjøring, samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet, som
hovedsakelig er finansiert med bompenger, supplert med egenandeler fra både
fylkeskommunen og Sirdal kommune. Fylkeskommunen skal bidra med en ekstra
egenandel på 1,5 mill. kr som medfinansiering av gang- og sykkelveg mot
Tjørhomfjellet. Egenandelen er planlagt finansiert i 2022.
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Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 2
Fase 2 av samferdselspakken, Prop. 95 S (2020-2021), ble vedtatt av Stortinget
våren 2021. Pakken omfatter prosjekt Gartnerløkka – Kolsdalen, samt 23 mill. årlig til
«myke tiltak» innenfor kollektiv, sykkel og gange i kommunene rundt Kristiansand.
Fase 2 vil senere bli avløst av fase 3, byvekstavtale for kristiansandsregionen.
Fra fase 1 gjenstår bygging av fv.456 x 457 Kjoskrysset, samt noen mindre
prosjekter og oppstart av bygging av GS-veg på fv.405 mellom Grovane og Hagen.
Resterende egenandel for samferdselspakken ligger i økonomiplanen i 2024.
Byvekstavtale for Kristiansandsregionen
Kristiansandregionen har hatt ti år med nullvekstmål, bompenger og statlige
belønningsmidler. Befolkningen har økt med 20.000 i perioden, men det har ikke
vært økning i personbiltrafikken. Flere tar buss, sykler eller går, og utslippene har
gått ned. Satsingen for å få flere til å parkere privatbilen har fungert.
Agder fylkeskommune jobber sammen med kommunene Kristiansand, Vennesla,
Iveland, Lillesand og Birkenes med en byvekstavtale for Kristiansandsregionen, som
skal finansiere en rekke nye tiltak knyttet til nullvekstmålet. Tiltakene vil bli finansiert
av staten, fylket kommunene og bilistene som passerer i bomringen.
Når byvekstavtalen inngås vil fylkeskommunen vært forpliktet til å bidra med en
egenandel knyttet til delfinansiering av fylkesvegprosjekter. I økonomiplan 2021-2024
er det tatt høyde for at en avtale kan komme på plass i løpet av perioden.
Bymiljøpakke for arendal- og grimstadregionen
Regionen er en av fem regionbyer som er omtalt i NTP 2022-2033, hvor det er lagt
opp til å bevilge totalt 600 mill. kroner som skal fordeles på de fem byområdene i
løpet av den første fireårsperioden. Midlene skal gå til mindre investeringer i gangog sykkelveier og kollektivtiltak som kollektivfelt, holdeplasser og knutepunkt langs
riks-, fylkes- og kommunal veg. Summen er ikke tilstrekkelig til å løse de omfattende
behovene som er skissert for området, behov som vil øke betydelig med økt
etablering og næringsvirksomhet i regionen.
Regionbyen forplikter seg til å følge opp nullvekstmålet for persontransport med bil
og gjennomfører tiltak som bidrar til måloppnåelsen. Areal- og transportplan (ATP)
for arendalsregionen omfatter kommunene Arendal, Grimstad, Froland og
Tvedestrand. Bypakken er handlingsdelen av ATP-planen og inneholder forslag til
tiltak som kan bidra til å løse utfordringene knyttet til fremtidig befolkningsvekst og
transportbehov i regionen.
For å ta del i bymiljøpakkeordningen vil det være behov for lokal medfinansiering.
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11.2. Finansieringsordningen
I tilfeller der kommunene har ønsker om tiltak som ikke er finansiert av
fylkeskommunen, eller der rekkefølgekrav stopper videre utvikling som følge av
manglende infrastruktur på fylkesveg, er det vedtatt en finansieringsordning som gir
kommunene mulighet til å finansiere tiltakene gjennom en lånebasert ordning, slik at
de kan finansiere ønskede tiltak over flere år over driftsbudsjettet. Ordningen ble
vedtatt av fylkestinget i sak 100/20, og bygger på anleggsbidragsmodellen.
Gjennom avtalen påtar fylkeskommunen seg å være den formelle kontraktsparten
med entreprenørene, og ansvarlig for å betale alle fakturaer over den økonomiske
rammen som er stilt til rådighet. Risiko for overskridelser ligger på kommunen, som
må dekke de merkostnader som eventuelt dukker opp i prosjektet.
Hovedutvalg for samferdsel skal godkjenne prosjektene, mens eventuelle behov for
økt låneramme må vedtas av fylkestinget.

11.3. Justeringsavtaler
Fylkeskommunen samarbeider i enkelte tilfeller med private næringsdrivende eller
kommuner om samferdsels- eller infrastrukturprosjekter, eller får overført ferdige
prosjekter som resultat av eksempelvis rekkefølgekrav. Når andre aktører realiserer
tiltak på fylkesveg, gir dette avgiftsmessige og regnskapstekniske utfordringer.
For å sikre likebehandling av mva.-kompensasjon på fylkesvegprosjekter kan
fylkeskommunen tilby justeringsavtaler etter justeringsretten.
Ordningen ble vedtatt av fylkestinget i sak 99/20.
For å ha lov til å inngå justeringsavtaler og tilbakeføre mva. til utbygger ESAregelverket, må fylket beholde en større andel av justeringsbeløpet enn hva det
koster å administrere avtalene.
Tilskudd til fylkesvegprosjekter
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt for kommuner eller private aktører å bidra med
tilskudd for å få realisert fylkesvegprosjekter. Dette gjelder særlig prosjekter som
ligger inne som rekkefølgekrav og hindrer videre utvikling av aktuelle arealer, der
fylkeskommunen ikke har planlagt eller prioritert å etablere de aktuelle prosjektene.
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12. Investeringer på fylkesvegnettet
12.1. Handlingsplan for fylkesveg
Prosjektnavn
1
2
3
4
6
7
8
9
10
10a
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Bompengeprosjekter
Samferdselspakke Kristiansandsregionen
Byvekstavatale Kristiansandsregionen
Bymiljøavtale arendal- og grimstadregionen
Fv 450 GP-krysset

2022

2023

2024

5

5

27,5
20

Annet

Total

1,5

Programområdene
Diverse planlegging
Diverse grunnerverv
Rekkverk og TS-tiltak
Kollektivtiltak
Sykkelbytiltak
Fv 404 GS Opplandsveien
Sykkel i sentrum
Fast dekke på grus
Skredsikring
Kritisk forfall
Miljø- og støytiltak
Oppgradering av tunneler
Øvrige vegprosjekter
Fv 410 ny veg til Arendal havn
Fv 415 Simonstad - Hovdefjell
Fv 456 Hølleveien, delprosjekt 4 og 5
Fv 3608 GS Homborsundveien
Fv 42 GS Blakstadheia - Blakstad bru
Adkomst Mjåvann fra E39
Fv 401 x 494 Høvågveien x Dvergsnesveien
Fv 3600 GS Fjæreveien; Kryssen - Egra
Fv 42 strekningsvis utbedring, vest for rv.9
Fv 416 oppgradering mot Vegårshei
Fv 3694 utbedring Sandåkerbrua - fv.418
Fv 410 tiltak mellom Barbu og Krøgenes
Fv 3908 fortau Vesterøya, Kilura nord
Fv 4208 Bakke bru og Bakkekleiv bru
Fv 460 GS Njervesanden - Nedre Njerve
Fv 456 GS Hølleveien, delprosjekt 3
Fv 3820 GS Valle kirke
Fv 420 GS mellom Grimstad og Lillesand
Sum per år

8
1,5
20
10
7,5
10
5

8
1,5
20
10
10
5
5

8
1,5
20
10
15

24
4,5
60
30
32,5
15
10

19
40

10
30

10
30

39
100

60

10

90

160

39

10
33,5

30

20*
5*
9*
3,5
2
5
5
3,5
5
2*

5*

10-40
25

10
2
22
5

40
4
24
20

252,5

3
5
4
11
1
1
222

10
3
1
272,5

155
90
50
42,5

105
50
50
-17

147
50
50
-25,5

1
1

?

12
25

?

140
(160?)
22
20-50
43
69,5
50
8
51
40
3,5
5
19
30
5
22
4
?

*finansiert i koronatiltakspakken
Summert

Økonomiplan 2021-2024
Økt ramme
Foreslått økning i NTP
Foreløpig justering av vedtatt ramme

Kostnadsanslagene er foreløpige, med usikkerhet opp mot 40%
25

407
190
150
747
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12.2. Programområdene
Programområdene er sekkeposter som avsettes for å gjøre mindre og mellomstore
tiltak på fylkesvegnettet. Det utarbeides årlige planer for disponering av disse
midlene, basert på faglige utredninger og vurderinger av behov.
Tiltakene fordeles over hele fylket, med sikte på at det gjennomføres tiltak i alle
kommunene. Det ses til kommunenes innspill til Handlingsprogram for fylkesveg.
Planlegging
Planleggingsmidlene benyttes hovedsakelig til planlegging av mindre tiltak som ikke
er skilt ut som egne prosjekter i Handlingsprogram for fylkesveg. Ved behov brukes
midlene også for å igangsette planlegging av større prosjekter, før det er fattet vedtak
om egen bevilgning til disse.
Grunnerverv
Bevilgninger benyttes til forberedelse av prosjekter, slik at spørsmål om grunnerverv
kan løses på et så tidlig stadium som mulig.
Rekkverk og trafikksikkerhetstiltak
På en rekke strekninger er det behov for omfattende utskifting av eksisterende
rekkverk, mens rekkverk andre steder ikke er etablert. For å oppnå best mulig
gevinst i forhold til innsats, prioriteres noen strekninger med tyngre innsats hvert år.
TS-tiltak kan være både enkelttiltak, og oppfølging av TS-inspeksjoner på strekninger
med kjente trafikksikkerhetsutfordringer. Som en hovedregel anses satsing på gangog sykkeltiltak som gode TS-tiltak i byer og sentrumsområder, mens rekkverkstiltak
gir best trafikksikkerhetseffekt for flest mulig utenfor tettbygde strøk. Etablering av
nye gang- og sykkelveger må ha egen bevilgning i handlingsprogrammet.
Hovedutvalg for samferdsel vedtar den årlige fordelingen av midlene.
Kollektivtiltak
Prioritering av etablering og oppgradering av eksisterende busstopp gjøres etter en
prioriteringsliste som utarbeides av kollektivgruppen, bestående av representanter for
fylkeskommunen, Agder Kollektivtrafikk AS og Statens vegvesen. Innsatsen må være
tett koordinert med AKT sine planer for videre utvikling av rutetilbudet på Agder.
Hovedutvalg for samferdsel vedtar den årlige fordelingen av midlene.
Sykkelbytiltak
Målet med satsingen er å stimulere til mer bærekraftig valg av transport i byområder
som har stort potensiale for slik utvikling, gjennom mindre tiltak på eksisterende GSveger, sykkelparkering, etablering av sykkeltellepunkter, bedre tilrettelegging og
skilting. Innsatsen suppleres med fokus på drift og vedlikehold.
I tillegg skal det til enhver tid bygges et større prosjekt i en av byene. Neste store
tiltak som er planlagt er fv.404 Opplandsveien i Grimstad. Prosjektet er beskrevet
som eget punkt under «vegprosjekter».
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Sykkel i sentrum
Midlene på programområdet er tenkt rettet mot byer og tettsteder som ikke er definert
som sykkelby, der mindre tiltak kan tilrettelegge for økt sykkelbruk. Det er per juni
2021 avsatt 5 mill. i 2022 og 5 mill. i 2023 til programområdet.
Fast dekke på grus
Asfaltering av grusveger imidlertid svært kostbart, og tilsvarer i snitt driftskostnadene
for å drifte vegen som grusveg i 20 år. Levetiden for asfaltdekket er om lag 20 år.
Budsjettsituasjonen og behovet for å gjøre en grundig jobb med prioriteringen av
disse tiltakene, ligger til grunn for anbefalingen om å ikke bevilge midler til nye
prosjekter, og avvente dette til neste revisjon av Handlingsprogram for fylkesveg.
Skredsikring
Selv om det er gjort en betydelig innsats for å fjerne de høyest graderte
skredpunktene de siste årene, gjenstår en rekke punkter og områder som er pekt på i
Regional skredsikringsplan for region sør. Planen ble revidert i 2019, og brukes aktivt
for prioritering av prosjekter. I tillegg til kjente skredpunkter, vil et mer ekstremt klima
øke sannsynligheten for skred også utenfor disse områdene.
Skredsikringsrapporten omtaler kun naturgitte områder med skredfare. I tillegg finnes
en rekke menneskeskapte bergskjæringer langs fylkesvegnettet, hvor det er sprengt
og kuttet i fjellet for å etablere infrastruktur. Bergskjæringer har egen oppfølging, og
inngår ikke i skredsikringsplanen. Uavhengig av opprinnelsen til utfordringene må
områdene overvåkes og nedfall registreres, slik at det kan gjøres kvalifiserte
vurderinger av risiko og behov for utbedring og sikring.
Ved inngangen på perioden pågår det tiltak på fv.450 Lauvåsen – Voilen, fv.450
Hunnedalen, fv.42 Valevika og fv.450 Ortevatn.3

Skredsikringsvoll på fv.450 ved Ortevatn. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Kritisk forfall
Forfallet og etterslepet på fylkesvegnettet er svært omfattende, og påvirker
trafikksikkerhet og framkommelighet, samt skape problemer med gjennomføring av
driftsoppgaver og gir økte driftskostnader. Forfall kan også gi restriksjoner som
begrenser hvilke kjøretøy som får lov til å bruke vegen.
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En kartlegging av fylkesvegene i Agder, utført våren 2021, viser et beregnet
utbedringsbehov på 896 mill. kr. Det totale etterslepet på fylkesvegnettet i Agder er
betydelig større, og ble i 2013 beregnet til om lag 4 mrd. kr. Klimaendringer og mer
ekstremvær øker risikoen for skader på veganlegg ytterligere.
Rapport om kritisk forfall vil bli gjort tilgjengelig på fylkeskommunens nettside.
Rammen til programområdet for kritisk forfall forutsetter at forslag i NTP 2022-2033
om en øremerket tilskuddsordning vedtas av Stortinget. Agder fylkeskommune vil
tilstrebe å få maksimal effekt av ordningen, med tiltak for kritisk forfall på vegutstyr og
vegfundament, og utbedring av strekninger, gjennom utvidet forarbeid til asfaltering.
Miljø- og støytiltak
Fylkeskommunen skal ivareta minimumskrav til luftkvalitet, støy og vannforvaltning.
Kravene håndteres som en del av større prosjekter, og over drift- og vedlikehold.
Midlene på programområdet innrettes i hovedsak mot støytiltak på boliger. Planlagte
tiltak ferdigstilles i 2021. Foreløpig er det ikke kjent behov for andre tiltak i perioden.
Oppgradering av tunneler
Tunnelsikkerhetsforskriften binder opp om lag 160 mill. av budsjettrammen i
handlingsprogramperioden, ettersom all utbedring av tunnelene må være
gjennomført innen utgangen av 2024. Tallene er foreløpig usikre, og vil først bli klare
når planlegging og prosjektering av alle prosjektene er ferdigstilt.

Brann- og redningsøvelse i fv.465 Ravneheitunnelen. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Tunnelsikkerhetsforskriften
EU-krav om sikkerhet i tunneler gjelder både for riks- og fylkesveg over 500 meters
lengde. Frist for å gjennomføre tiltak var i 2020, men for svært kostbare tiltak ble det
gitt utsettelse ut 2024.
For Agder fylkeskommune gjelder dette fv.457 Flekkerøytunnelen, fv.465
Ravneheitunnelen, fv.465 Lerviktunnelen og fv.42 Gåsehellertunnelen.
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12.3. Vegprosjekter
De påfølgende sidene gir en kort beskrivelse av investeringsprosjektene på
fylkesvegnettet. I tillegg til de store prosjektene med egen linje i Handlingsprogram
for fylkesveg vil det hvert år bli prioritert midler til små og mellomstore tiltak på de
ulike programområdene. Samlet utfyller de ulike listene hverandre og sørger for god
spredning av tiltak over hele fylket.
Tiltak som ikke er ferdig prosjektert, har en økonomisk usikkerhet på opp mot 40%.
Omfanget av prosjektlisten anses realiserbart i forhold til foreløpige kostnadsoverslag
og vedtatt økonomisk ramme. Hvis prosjekter overstiger foreløpig kostnadsramme,
eller dersom andre utfordringer må håndteres, må deler av porteføljen skyves ut i tid.
Fremdrift på prosjektene vil avhenge av tilgjengelig budsjettramme og krav i
planprosesser, men også av arbeidsomfang knyttet til blant annet regulering,
planlegging, prosjektering og gjennomføring. Fylkeskommunen rår over betydelig
kompetanse på de fleste fagområder, men med en omfattende portefølje kan det
likevel måtte gjøres prioriteringer som kan innebære forsinkelser på prosjekter.
Nødvendige justeringer vil bli ivaretatt gjennom den årlige budsjettprosessen.
Kommunenes innspill for ønskede prosjekter er svært omfattende, og det er brukt
mye tid på å gjennomgå og vurdere disse. I forkant av at handlingsprogrammet skal
revideres vil det bli lagt til rette for en mer hensiktsmessig måte å melde inn
prosjekter på, etter en felles mal. Dette vil gjøre det enklere å sammenlikne og
prioritere blant innmeldte prosjekter.
Alle prosjekter i kristiansandsregionen, og i arendal- og grimstadregionen må ses i
sammenheng med fylkeskommunens egenandeler i eventuelle bypakker.
Ved avtale om bompengeinnkreving vil det bli arbeidet for medfinansiering av
fylkeskommunens vedtatte prosjekter i disse regionene. En slik tilnærming vil bety at
noe av fylkeskommunens begrensede investeringsmidler kan omdisponeres til andre
prosjekter og i enda større grad bidra til utvikling av hele fylket, i tråd med føringene i
Regionplan Agder 2030.
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Fv.410 ny veg til Arendal havn
Arendal kommune
ÅDT: 3.100, 10% tungtransport
Finansiering: 50/50 mellom AFK og Arendal kommune gjennom finansieringsordning
Ny veg til Arendal havn Eydehavn vil gi bedre trafikksikkerhet og redusert trafikk
gjennom Eydehavn sentrum. Eksisterende veg er smal og bratt, og det er mange
utkjørsler som gir et uoversiktlig trafikkbilde. Ny veg vil lede tungtrafikken og noe
annen trafikk utenom sentrum og bidra til at sentrumsområdet får økt kvalitet.
Området har relativt høy trafikk, mange myke trafikanter, og er skoleveg.
Det er regulert inn gang- og sykkelveg på strekningen. Bygging av denne vil bli
avklart i endelig avtale med Arendal kommune, og tilpasset tilgjengelig økonomisk
ramme.
19 mill. av fylkeskommunens andel er finansiert med fylkeskommunens
koronatiltaksmidler.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Arendal kommune, som skal betale
halvparten av kostnaden gjennom fylkeskommunens finansieringsordning.

Fv.3502, eksisterende veg gjennom Eydehavn frem til havna. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, skoleveg, samfinansiering,
tilrettelegge for næringstrafikk, styrket sentrumsfunksjon, tilrettelegge for videre
utvikling
Kartlenke for prosjektet
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Fv.415 Simonstad – Hovdefjell
Åmli kommune
ÅDT: 1000, 11% tungbiltrafikk
Finansiering: AFK egenandel, søkt om statlig medfinansiering
Det er vedtatt å gjøre tiltak på strekningen for å bedre fremkommelighet og
trafikksikkerhet for både personbiltrafikken og næringstrafikken, som er planlagt å
øke betydelig i følge med etablering av Biozinanlegg på Simonstad, og knyttet til
videre utvikling av aktiviteten hos Bergene Holm.
Mellom Simonstad og Hovdefjell er det regulert ny veg, som vil bedre
stigningsforholdet og fremkommeligheten. Kostnad er estimert til om lag 160 mill. kr.
Prosjektet kan splittes opp i to deler, som er anslått å koste om lag 127 mill. og 49
mill. dersom de bygges hver for seg.
Fylkeskommunen har allerede bevilget 25 mill. til tiltaket. Dette beløpet foreslås økt
med totalt 63,5 mill. kr i handlingsprogrammet, så fremt NTP-tilskuddsordningen for
forfall og næringsveger vedtas av Stortinget i juni 2021. På grunn av innretningen til
ordningen kan midlene tidligst finansieres i 2023 og 2024. Prosjektet er klart til
bygging, men forutsetter fremdeles en betydelig andel ekstern finansiering for å
kunne gjennomføres som planlagt. Det er søkt om statlige midler, men når
Handlingsprogrammet skrives er det ikke kommet positive signaler på søknaden.
Dersom det ikke gis statlig bevilgning kan alternative løsninger som dekker behovet
for fremkommelighet på strekningen vurderes.
Fremkommeligheten vinterstid er utfordrende for tungbiltrafikken, og vinterdriften på
strekningen er intensivert for å tilrettelegge for dette. Denne innsatsen vil måtte
fortsette også etter at det er bygget ny veg.

Fv.415 ved Storbrua. Regulert vegtrasé ligger på åsen til høyre. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, forutsigbar
fremkommelighet, tilrettelegge for næringstransport, trafikksikkerhet
Kartlenke for prosjektet
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Fv.456 GS Hølleveien, delprosjekt 4 og 5
Kristiansand kommune
ÅDT: 10.500, 7% tungtransport
Finansiering: fylkeskommunens koronatiltakspakke
Området mellom Tangvall og Stauslandsveien er sterkt trafikkert og gang- og
sykkelsystemet er smalt og ikke tilfredsstillende tilrettelagt for myke trafikanter.
Det er vedtatt en reguleringsplan strekningen, som innebærer etablering av om lag
400 meter ny gang- og sykkelveg, forbedrer eksisterende gang- og sykkelløsninger,
etablerer ny adkomst til noen boliger, samt rydder opp i diverse kryss, utkjørsler og
krysningspunkt.
Prosjektet er delt opp i seks delprosjekter, og delprosjekt 4 og 5 rundt Nygård skole
er vedtatt finansiert gjennom fylkeskommunes koronatiltakspakke, med en ramme på
22 mill. kr. Her vil det bli stengt flere private avkjørsler, bygget ny adkomstveg til de
aktuelle boligene, etablert krysningspunkt over fv.456, eksisterende GS-veg vil bli
utvidet, og bussholdeplassen ved Nygård skole vil bli oppgradert for bedre
trafikksikkerhet, samtidig som mulighet for parkering på arealene fjernes.

Fv.456 Hølleveien ved Nygård skole. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: skoleveg, trafikksikkerhet, gang- og
sykkeltrafikk, styrket sentrumsfunksjon, bærekraftig transportvalg, høy ÅDT
Kartlenke for prosjektet
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Fv.3608 GS Homborsundveien
Grimstad kommune
ÅDT: 1.700, 9% tungtransport
Finansiering: 10 mill. fra fylkeskommunens koronatiltakspakke. Øvrige kostnader
dekkes av Grimstad kommune, gjennom finansieringsordningen.
Grimstad kommune skal bygge vann- og avløpsanlegg mellom fv.420 og
Homborsund. Dette ses i sammenheng med muligheten for å få realisert kommunens
ønske om gang- og sykkelveg på strekningen. Denne er under regulering i følge med
pågående arbeid med VA-anlegget.
Prosjektet er tildelt 10 mill. kr av fylkeskommunale midler gjennom
koronatiltakspakken. Fylkeskommunen har tilbudt seg å være byggherre, samt at
kommunens kostnader kan håndteres gjennom finansieringsordningen.
Endelig omfang vil bli tilpasset kommunens ønsker og finansieringsmulighet. Det er
enighet om at kostnader ut over vedtatte bevilgning dekkes av kommunen, som da vil
avgjøre hvor langt og omfattende prosjektet skal bygges.
Fremdrift tilpasses så langt det er mulig kommunens behov og mulighet for
finansiering.

Parti av fv.3608 Homborsundsveien ved Enge bru. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, trafikksikkerhet,
samfinansiering, fritid og turisme, bærekraftig transportvalg, tilrettelegge for videre
utvikling
Kartlenke for prosjektet
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Fv.42 Blakstadheia – Blakstad bru, GS-veg
Froland kommune
ÅDT: 7.150, 8% tungtrafikk
Finansiering: 7 mill. fra privat utbygger. Resterende kostnader fordeles med 50% på
AFK og 50% på Froland kommune gjennom finansieringsordningen.
Utbygging på Blakstadheia har rekkefølgekrav til gang- og sykkelveg ned
Blakstadkleiva, og må bidra med midler til tiltaket, samt busstransport inntil GSvegen er etablert. For å løse rekkefølgekravet skal det bygges om lag 950 meter
gang- og sykkelveg, som knytter Blakstadheia sammen med kommunesenteret for
myke trafikanter.
Prosjektet er vedtatt realisert av Agder fylkeskommune i samarbeid med Froland
kommune. Fylkeskommunens andel finansieres over fylkeskommunens tiltakspakke
for koronapandemien. Planlagt oppstart er i løpet av 2021.

Fv.42 Blakstadkleiva. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: skoleveg, samfinansiering, gang- og
sykkeltrafikk, trafikksikkerhet, styrke sentrumsfunksjon, bærekraftig transportvalg,
tilrettelegge for videre utvikling
Kartlenke for prosjektet
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Adkomstveg til Mjåvann fra E39 (fv.492)
Kristiansand kommune
ÅDT: ikke aktuelt, gjelder bygging av ny veg
Finansiering: avtalt kostnadsfordeling mellom AFK, Kristiansand kommune og
Mjåvann industriområde (40/40/20-fordeling)
I følge med utbygging av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal er det avtalt å
etablere adkomstveg til industriområdet som et samarbeidsprosjekt mellom
industriområdet, Kristiansand kommune og fylkeskommunen. Vegen vil bli bygget
som anleggsveg for Nye Veier, og deretter oppgradert til permanent veg når E39prosjektet står ferdig.
Vegen overtas ikke før i 2022, men utgiftene regnskapsføres i forkant av dette, slik at
den økonomiske belastningen i praksis er fordelt og håndtert, selv om vegen i
byggeperioden brukes av Nye Veier. Siste del av finansieringen belastes i 2022.

Kart over området. Kilde: 2021 Norkart AS/Geovekst

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: samfinansiering, tilrettelegge for
næringstrafikk
Kartlenke for prosjektet
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Fv.401 x 494 rundkjøring Høvågveien ved Dvergsnesveien
Kristiansand kommune
ÅDT: 12.850, 5% tungtransport
Finansiering: 10 mill. fra AFK, resterende kostnader dekkes av private utbyggere.
Krysset mellom Høvågveien og Dvergsnesveien er krevende, både som følge av
trafikkmengden, retning på hovedtrafikkstrømmen og omgivelsene. Samlet skaper
dette en god del farlige hendelser, og krysset har i lang tid vært ønsket utbedret.
Bygging av rundkjøring er viktig for trafikkavviklingen og avgjørende for videre
utvikling av området, ettersom flere utbyggere har krav om å løse denne
utfordringen. Tre utbyggere, som alle er bundet av rekkefølgekrav, har gått sammen
om å delfinansiere tiltaket. Denne avtalen forutsetter et bidrag på 10 mill. kr fra
fylkeskommunen. Totalkostnad beregnet til om lag 50 mill. kr, der alle øvrige
kostnader dekkes av de aktuelle utbyggerne.
Dersom fylkeskommunen skulle velge å ikke delta i dette samarbeidet, ville vi
sannsynligvis måtte finansiere rundkjøringen på egenhånd.
Gjennomføring av tiltaket er planlagt etter at prosjektene på Varoddbrua og i
Haumyrheitunnelen er ferdigstilt, for å ikke forverre den allerede krevende trafikale
situasjonen ytterligere i byggefasen.

Fv.401 Høvågveien sett fra fv.494 Dvergsnesveien. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: samfinansiering, trafikkavvikling, høy ÅDT,
trafikksikkerhet, tilrettelegge for videre utvikling
Kartlenke for prosjektet
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Fv.3600 GS-veg Fjæreveien, mellom Kryssen og Egra
Grimstad kommune
ÅDT 2.350, 7% tungtransport
Finansiering: 50/50 mellom AFK og Grimstad kommune
Prosjektet vil binde sammen eksisterende GS-anlegg og fjerne en missing link i
området, slik at myke trafikanter får betydelig bedre forhold med trafikksikker
infrastruktur på strekningen. Vegen er også hovedveg for trafikk til lysløypa på
Dømmesmoen, og til Fjæreheia.
Reguleringsplan vedtas våren 2021, og kommunen har gjennom den prosessen gjort
avklaring opp mot alle grunneiere som vil bli berørt.
Kostnad er foreløpig beregnet til 8 mill. kr. Vedtak om bygging forutsetter at
intensjonen om 50/50-fordeling av kostnader med Grimstad kommune, som lå til
grunn for at tiltaket var prioritert i Handlingsprogram 2017-2024 for Aust-Agder
fylkeskommune opprettholdes.

Parti av fv.3600 Fjæreveien, hvor det skal bygges GS-veg. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, samfinansiering,
skoleveg, sykkelby, trafikksikkerhet, missing link, bærekraftig transportvalg
Kartlenke for prosjektet
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Fv.42 strekningsvis utbedring
Flere kommuner
ÅDT 1000/750, 11-12% tungtransport
Finansiering: AFK
Fv.42 er spesielt fremhevet i Regionplan Agder, som fylkets indre hovedveg. Vegen
kan gjennomgås med fokus på sideterreng og rekkverk, tiltak som også har høyt
fokus i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg.
Det er ikke planlagt prosjekt med gul midtstripe, noe som vil bli svært kostbart. I
stedet fokuseres det på mindre utbedringer som vil gi betydelig økt trafikksikkerhet
og fremkommelighet på vegen.
Det er gjort en del tiltak på strekningen øst for Evje. Anbefalinger er derfor å bevege
seg videre og se på behov på strekningen fra Evje og vestover i denne perioden.
Kostnad tilpasses tildelt budsjett. Det var planlagt med en ramme på 30 mill. i
perioden, men prosjektet er foreløpig tilført midler fra fv.406 Senumstad bru.
De ekstra midlene kan ifølge fylkestingsvedtak 39/21 omdisponeres til utbedring av
fv.44 Skollabakken i Flekkefjord dersom det er mulig å løse det prosjektet innenfor
tilgjengelig ramme.
Prosjektet på fv.42 kan videreføres i neste handlingsprogramperiode, slik at en større
del av strekningen over tid kan utbedres til en høyere standard enn i dag.

Fv.42 ved Gletnesveien. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: fv.42, trafikksikkerhet, forutsigbar
fremkommelighet, næringstrafikk, hele Agder i bruk
Kartlenke for prosjektet
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Fv.416 oppgradering mot Vegårshei
Vegårshei kommune
ÅDT: 450, 10% tungtrafikk
Finansiering: 50/50 mellom AFK og Nye Veier
Det er inngått en opsjonsavtale mellom fylkeskommunen, Nye Veier og Vegårshei
kommune om midler for oppgradering av fv.416, i følge med bygging av ny E18.
Strekningen mellom ny E18 og fv.414 vil bli gjennomgått med fokus på blant annet
sideterreng og rekkverk, tiltak som vil gi stor effekt for trafikksikkerhet og
fremkommelighet. Denne typen tiltak har også høyt fokus i Nasjonal tiltaksplan for
trafikksikkerhet på veg.
Tiltakene kan gjennomføres uavhengig av fremdrift på prosjekt med ny E18.
Tilsvarende avtale er gjort for fv.416 med Risør kommune. Med tanke på den store
økonomiske bindingen knyttet til opsjonen for Risørveien er det vurdert at tiltak må
avventes til neste handlingsprogramperiode.
Fylkeskommunens forpliktelse på 20 mill. kr vil bli løst med strekningsvise tiltak, i en
kombinasjon mellom drift- og vedlikeholdstiltak og investeringstiltak i løpet av
perioden. Investeringsrammen blir supplert med 20 mill. fra Nye Veier, som samlet vil
gi en betydelig oppgradering av strekningen.

Parti av fv.416 mot Vegårshei. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: forutsigbar fremkommelighet,
samfinansiering, trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, strekningsvis utbedring
Kartlenke for prosjektet

39

Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024

Fv.3694 utbedring mellom Sandåkerbrua og fv.418
Gjerstad kommune
ÅDT: 450, 10% tungtransport
Finansiering: AFK
Det er gjort en del tiltak på fv.3690, men strekningen mellom Sandåkerbrua og fv.418
gjenstår. Her er det stort behov for utbedring og masseutskifting som følge av
betydelig sig i vegbanen, som har medført dype hjulspor, hull og forsenkninger.
Det går skolebuss og tømmertransporter på strekningen, ettersom
jernbaneundergangene er til hinder for at fv.3682 kan fungere som alternativ rute.
Som følge av denne tungtransporten har forfallet eskalert de siste årene, og behovet
er nå så omfattende at det ikke lenger kan håndteres som et vedlikeholdsprosjekt,
men må løftes over på investeringssiden. Det betydelige siget i vegbanen gir
fremkommelighetsutfordringer og gjør samtidig vinterdriften krevende.
Kostnad er beregnet til 3,5 mill. kr.

Parti av fv.3694 mellom fv.418 og Sandåkerbrua. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: fremkommelighet, trafikksikkerhet, hele
Agder i bruk, ivareta vegkapital
Kartlenke for prosjektet
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Fv.410 tiltak mellom Barbu og Krøgenes
Arendal kommune
ÅDT 15.700/14.000, 5-6% tungtransport
Finansiering: AFK
Strekningen har høy trafikk, og det er ønskelig å etablere tiltak som kan bedre
trafikksikkerheten for myke trafikanter, samt bedre forutsigbarheten og regulariteten
for kollektivtrafikken. Det vil bli gjort vurderinger av ulike tiltak og omfang, som kan
fremme disse trafikantgruppene til fordel for personbiltrafikken i området.
Rammen på 5 mill. vil ikke være tilstrekkelig for å håndtere utfordringene på
strekningen, og arbeid med å sikre krysningspunktene for myke trafikanter vil bli
prioritert.
Tiltak som blir belyst i planen vil være en naturlig del av en fremtidig bypakke for
arendal- og grimstadregionen.

Eksempel på krysningspunkt og busstopp på fv.410. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, kollektiv fremkommelighet,
høy ÅDT, bærekraftig transportvalg
Kartlenke for prosjektet
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Fv.404 GS på bru over E18, samt langs Opplandsveien
Grimstad kommune
ÅDT 5350, 6% tungtransport
Finansiering: AFK
Prosjektet er planlagt som neste prosjekt knyttet til sykkelbyene på Agder, etter at
tiltak i Farsund og Arendal er ferdigstilt.
Denne strekningen har stor trafikk av gående og syklende til grunnskole,
voksenopplæring og turområdene i «bymarka». På deler av strekningen er det kun et
smalt fortau. I tillegg er det flere systemskifter i området, og mange uheldige
løsninger som gjør den trafikale situasjonen uoversiktlig og vanskelig å tolke, både
for myke trafikanter og bilister.
Det er utarbeidet en overordnet plan for prosjektet, som vil gi en god og helhetlig
standard på gang- og sykkelvegnettet i området.
Tiltakene har et foreløpig kostnadsanslag på 15 mill. kr., og er planlagt finansiert over
programområdet for sykkelbytiltak.

Smalt fortau på fv.404 Frivoll bru. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, skoleveg, gang- og
sykkeltrafikk, sykkelby, sentrumsutvikling, bærekraftig transportvalg, tilrettelegge for
videre utvikling
Kartlenke for prosjektet

42

Handlingsprogram for fylkesveg 2022-2024

Fv.3908 fortau Vesterøya; Skudeviga – Kilura nord
Kristiansand kommune
ÅDT: 1100, 10% tungbiltrafikk
Finansiering: koronatiltakspakke og AFK, ATP, eventuelt Kristiansand kommune
Det er planlagt å etablere 450 meter fortau mellom Skudeviga og Kilura på Flekkerøy
i Kristiansand kommune, samt å regulere 1,4 km videre frem til Andåsveien.
Flekkerøy har hatt en betydelig befolkningsutvikling og det opprinnelige vegnettet er
ikke tilpasset trafikken dette medfører. Strekningen er skoleveg, og det gis
skoleskyss for yngre elever på bakgrunn av trafikksikkerhetsutfordringen.
Agder fylkeskommune har fra før bevilget 4 mill. til prosjektet i tiltakspakken for
koronapandemien, under forutsetning om tilsvarende bevilgning fra ATP.
Det er tre ulike reguleringsplaner på strekningen, og ingen av disse har en kvalitet
som muliggjør bygging. Arbeidet er omfattende, og innebærer at fylkeskommunens
bevilgede midler neppe er tilstrekkelig til å regulere og ferdigprosjektere tiltaket.
Området er krevende å bygge i, med kort avstand til bolighus og eiendommer, samt
en rekke private avkjørsler som må hensyntas i prosjektet. Foreløpig kostnadsanslag
er opp mot 20 millioner, som følge av at det i praksis må det bygges nytt vegkonsept
med fortau på hele strekningen. Endelig kostnadsoverslag vil avhenge av løsningene
som reguleres og avtaler som inngås med grunneiere. Kostnadsanslaget innebærer
behov for å sikre fullfinansiering før tiltaket kan bygges. Det forutsettes at ATP deltar
med tilsvarende ramme som fylkeskommunen, samt at kommunen blir med på et
spleiselag for å sikre finansiering, slik at prosjektet kan gjennomføres.
I følge med nye fartsgrensekriterier vil sannsynligvis hastigheten kunne skiltes ned til
30 km/t i området. Slik nedskilting må ledsages av fysiske tiltak. Kombinert med
fortau vil dette gi betydelig bedre trafikksikkerhet på strekningen.

Parti av fv.3908 hvor det reguleres fortau. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: skoleveg, gang- og sykkelveg,
samfinansiering, trafikksikkerhet, bærekraftig transportvalg, tilrettelegge for videre
utvikling
Kartlenke for prosjektet
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Fv.4208 Bakke bru og Bakkekleiv bru
Flekkefjord kommune
ÅDT: 125, 10% tungbiltransport
Finansiering: Mange interessenter, inkludert Riksantikvaren.
Musealt prosjekt og viktig nasjonalt vegminne som må rehabiliteres og restaureres
etter at brua måtte stenges for trafikk. Prosjektet vil bli en meget omfattende og
kostbar jobb, uavhengig av om det skal settes biltrafikk på brua etter restaurering,
eller om den kun reetableres som gang- og sykkelbru.
Stortingets flertall påpekte i Innst. 14 S (2020-2021) at staten har et økonomisk
medansvar for å bringe det fredede kulturminnet Bakke bru «..tilbake i den stand at
den kan brukes slik den ble brukt før stengingen, og forventer at vernemyndighetene
går i dialog med Agder fylkeskommune og Statens vegvesen med mål om å få brua i
kjørbar stand». Dette innebærer at Riksantikvaren har fått et særlig ansvar for å følge
opp prosjektet.
Ut fra prosjektets karakter, og bruas funksjon og ÅDT, er dette i større grad et
prosjekt for å ivareta et fredet kulturminne, enn et samferdselsprosjekt. Dette,
sammen med Stortingets uttalelse, innebærer at finansieringen må skje i et
samarbeid mellom en rekke aktører.
Foreløpig estimat for utbedring og istandsetting er i underkant av 30 mill. kr. Av dette
er det planlagt en egenandel over fylkesvegbudsjettet på 5 mill. i perioden.

Fv.4208 Bakke bru og Bakkekleiv bru. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: samfinansiering, vegminne, ivareta
vegkapital, fritid og turisme
Kartlenke for prosjektet
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Fv.460 GS Njervesanden – Nedre Njerve
Lindesnes kommune
ÅDT: 1650, 8% tungbiltrafikk
Finansiering: AFK
Området mellom Njervesanden og Spangereid er skoleveg og binder boligfelt, strand
og friområde sammen med sentrum i Spangereid. Boligområdene på Njervesanden
har om lag 1,7 km avstand til skolen, og det ligger derfor godt til rette for at barna
skal kunne gå og sykle til skolen.
Det er prioritert å gjøre tiltak på fv.460 mot frem til Grønnavika og GE Healthcare, og
området fra Njervesanden mot Spangereid vil måtte håndtere tungtrafikken mot
fabrikken også dersom det blir bygget ny veg fra E39. Sommerstid er det stor trafikk,
både av kjørende, syklende og gående.
De første 300 meterne vest for Njervesanden mangler gang- og sykkelveg. Fra
avkjørselen til Njerve er det et tilbud for gående og syklende på lokalvegnettet frem til
denne møter eksisterende gang- og sykkelveg. Den manglende delen er ferdig
regulert, sammen med gang- og sykkelveg frem til kryss mot Øvre Njerve og fv.4078
mot Lyngdal. Sistnevnte strekk vil ikke bli prioritert, men det vil bli vurdert etablering
av fartshump, samt etablert god belysning for å sikre krysningspunktet mot Njerve.

Fv.460 ved Njerve. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: skoleveg, gang- og sykkeltrafikk,
trafikksikkerhet, viktig næringsveg, styrke sentrumsfunksjon, fritid og turisme,
bærekraftig transportvalg, hele Agder i bruk
Kartlenke for prosjektet
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Fv.456 GS Hølleveien, delprosjekt 3
Kristiansand kommune
ÅDT: 10.500, 7% tungbiltransport
Finansiering: AFK
Området mellom Tangvall og Stauslandsveien er sterkt trafikkert, med et gang- og
sykkelsystem som er smalt og ikke tilfredsstillende tilrettelagt for myke trafikanter.
Det er vedtatt en reguleringsplan strekningen, som innebærer etablering av om lag
400 meter ny gang- og sykkelveg, forbedrer eksisterende gang- og sykkelløsninger,
etablerer ny adkomst til noen boliger, samt rydder opp i diverse kryss, utkjørsler og
krysningspunkt.
Det er bevilget midler gjennom fylkeskommunens koronatiltakspakke, for bygging av
delprosjekt 4 og 5. I tillegg er det i budsjett for ny videregående skole på Tangvall
satt av 9 mill. eks. mva. for å løse rekkefølgekrav knyttet til kryssutfordringen mellom
Hølleveien og Tangvallveien, som er delprosjekt 1 i reguleringsplanen.
Delprosjekt 3 innebærer bygging av ny undergang under fv.456, samt rundkjøring
mot Linnegrøvan industriområde og en del øvrig utbedring i området. Utviklingen av
Linnegrøvan begrenset av rekkefølgekrav for bygging av midlertidig rundkjøring. I
stedet for å bygge en midlertidig løsning vil midlene fra industriområdet kunne brukes
til delfinansiering av det regulerte prosjektet. Ved å prioritere midler til delprosjekt 3
kan tiltaket søkes gjennomført som et større prosjekt dersom dette er
hensiktsmessig. Ved å prioritere dette vil man få en gjennomgående god standard for
myke trafikanter på strekningen. Dersom prosjektene kan samkjøres vil det kunne gi
besparelser knyttet til riggkostnader og prosjektoppfølging, sett opp mot å bygge
tiltakene hver for seg.

Fv.456 Hølleveien, ved GS-undergang som ønskes skiftet ut. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: skoleveg, trafikksikkerhet, gang- og
sykkeltrafikk, styrket sentrumsfunksjon, bærekraftig transportvalg, høy ÅDT,
samfinansiering, effektiv bygging av sammenhengende vegprosjekt.
Kartlenke for prosjektet
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Fv.3820 GS Valle kirke
Valle kommune
ÅDT: 650, 10% tungbiltransport
Finansiering: AFK
Det skal bygges GS-løsning/fortau på en strekning på om lag 200 meter ved Valle
kirke, slik at området bindes trygt sammen med Valle sentrum for myke trafikanter.
Det er foreløpig satt av planleggingsmidler i 2023, for bygging av tiltaket i 2024.

Fv.3820 ved Valle kirke. Foto: skjermdump fra maps.google.com

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, gang- og sykkeltrafikk,
styrket sentrumsfunksjon, hele Agder i bruk
Kartlenke for prosjektet
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Fv.420 GS mellom Grimstad og Lillesand
Grimstad og Lillesand kommuner
ÅDT: 1850/2250, 7% tungbiltransport
Finansiering: AFK, andre?
Langs fv.420 mellom Grimstad og Lillesand mangler det gang- og sykkelveg på om
lag 3 km mellom Ødegård og Eideveien, samt på om lag 1,8 km mellom Svennevig
og Kaldvell.
Fylkestinget har vedtatt å ta løsninger for trygg sykkelveg for å sikre
sammenhengende sykkelnett fra Grimstad til Lillesand inn i Handlingsprogrammet.
Føringene for prosjektet er å vurdere hvordan dette kan gjøres med en enklere
standard enn normalt, for eksempel gjennom bygging av autovern og bruk av
trafikklys.
Strekningen mellom Svennevig og Kaldvell har høye fjellskjæringer, og inngrep i
disse vil ha en betydelig kostnad. Strekningen mellom Ødegård og Eideveien er noe
mindre krevende, men fremdeles utfordrende å sikre for myke trafikanter.
Ved å bygge tiltaket vil det være etablert en trygg løsning for myke trafikanter mellom
byene. Løsningen vil også tilgjengeliggjøre rekreasjonsområdet ved Svennevig for
myke trafikanter, og tilrettelegge bedre for tursykling og sykkelturisme i området.
Fv.420 er den tidligere E18 mellom Grimstad og Arendal.
Det er foreløpig satt av planleggingsmidler for å utrede prosjektet i 2023 og 2024.
Prosjektet bør vurderes koblet opp mot Statens vegvesen sektoransvar for gang- og
sykkeltrafikk langs riksveg, for å se på mulige løsninger for samfinansiering.

Fv.420 ved Kaldvell. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK.

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, fritid og turisme,
trafikksikkerhet, bærekraftig transportvalg, hele Agder i bruk
Kartlenke for prosjektet
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Prosjekter i tiltakspakke for koronapandemien
Fylkestinget bevilget i sak 11/20, Tiltakspakke knyttet til koronapandemien, en
egenfinansiert ramme for koronatiltak på 120 mill. kr. Rammen ble senere supplert
med 4 mill. kr for å sikre at tiltakene som vedtas kan gjennomføres som planlagt.
Hovedutvalg for samferdsel har deretter fordelt midlene gjennom to ulike vedtak, i
sak 18/20 og 41/20.
Tabellen viser en oversikt over vedtatte koronatiltaksprosjekter:
Prosjekt
Fv 42 GS Strømsbusletta
Fv 456 GS Hølleveien, delprosjekt 4 og 5
Fv 468 svinger nord for Tonstad
Fv 42 GS Skeie
Fv 42 GS Blakstadheia - Blakstad bru
Fv 410 ny veg til Arendal havn
Fv 450 Rotemo - Bakkebui
Fv 3908 fortau Skudeviga - Kilura
Fv 3608/3610 GS Homborsundveien
Fv 3716 GS Engenes - Åmfoss
Fv 418 veglys
Fv 416 Aklandsveien, fortau
Fv 414 veglys Molandsletta - Straum
Fv 3454 asfaltering
Fv 351 s-s-s veien, punktutbedring
Fv 4204 kryss ved Coop Sira
Fv 44 oppgradering
Fv 158 Trysnesveien, utbedring
Kollektivanlegg Lunden
Lys i bussbu, solcelleanlegg
Fv 460 utbedring sør for Valand bru
Fv 43 belysning og krysningspunkt Vanse
Fv 4108 belysning og sikt, Helvikveien
Fv 477 krysningspunkt ved Adolph Tidemands bro
Fv 411 utbedring kulvert
Ramme for å sikre mot kostnadsoverskridelser
Total

Kommune
Bevilgning
Arendal
4
Kristiansand
22
Sirdal
2
Hægebostad
2,5
Froland
18
Arendal
19
Valle
6
Kristiansand
4
Grimstad
10
Åmli
5
Gjerstad
4
Vegårshei
2
Vegårshei
0,7
Risør
0,7
Risør
2,3
Flekkefjord
2
Flekkefjord
3
Kristiansand
1
Kvinesdal
3
Lyngdal
0,1
Lyngdal
3,9
Farsund
1,5
Farsund
0,5
Lindesnes
2,5
Tvedestrand
1
3,3
124

Prosjektene er under arbeid og realiseres i takt med tilgjengelig kapasitet.
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Bompengefinansierte prosjekter
Fylkeskommunen har også flere prosjekter som kun finansieres med bompenger.
Disse styres etter samme prinsipper som egenfinansierte prosjekter, men holdes for
ryddighetens skyld adskilt i dokumentet.
Prosjekt
B1
B2
B3
B4

Fv 420 GS Ågre bru - Tjore
Fv 472 Agnefestveien
Fv 423 Viksvann
Fv 421 Fiane - Nygård

Finansiering
i mill. kr.
17
13
34
35

Fv.420 GS Ågre bru – Tjore
Grimstad kommune
ÅDT: 1.950, 8% tungtransport
Finansiering: bompenger fra E18 i Aust-Agder
Området mellom Ågre bru og Tjore langs tidligere E18 er en missing link i gang- og
sykkelvegnettet, og samtidig del av nasjonal sykkelrute 1. Bygging av gang- og
sykkelveg vil gi området et løft, og gi betydelig økt trafikksikkerhet for myke
trafikanter, som da kan sykle trygt helt fra Ødegård til Grimstad sentrum.
Prosjektet er ett av fire prosjekter som var prioritert for resterende bompengemidler
fra E18-bommene. Området har en geografi som gir gode forhold til syklende når
gang- og sykkelvegen er etablert.

Fv.420 mellom Ågre bru og Tjore. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, trafikksikkerhet,
bærekraftig transportvalg
Kartlenke for prosjektet
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Fv.472 Agnefestveien
Lyngdal kommune
ÅDT: 225, 10% tungtransport
Finansiering: om lag 13 mill. kr bompenger fra Listerpakken. Øvrige kostnader må
dekkes av Lyngdal kommune.
Kommunen har regulert ny veg til Lyngdal havn. Denne vegen vil ta bort tungtrafikk,
og slik tilrettelegge bedre for myke trafikanter på eksisterende veg. Listerpakken
tilrettela for en 50/50-fordeling av kostnader med Lyngdal kommune. Listerpakken er
nå avsluttet, og det er satt av om lag 13 mill. kr av gjenstående midler til prosjektet.
Øvrige kostnader til prosjektet, som har blitt betydelig mer omfattende enn den
opprinnelig planlagte tilretteleggingen for myke trafikanter, må dekkes av Lyngdal
kommune.

Fv.472 Agnefestveien mot Lyngdal havn. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, næringstransport,
trafikksikkerhet, tilrettelegge for videre utvikling
Kartlenke for prosjektet
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Fv.43 Viksvann
Farsund kommune
ÅDT: 3900, 9% tungtransport
Finansiering: inntil 34 mill. bompenger fra Listerpakken
Det var opprinnelig planlagt vegutbedring med gang- og sykkelveg mellom Lyngdal
og Farsund gjennom Listerpakken. Kostnadsøkninger på andre prosjekter viste raskt
at dette ikke ville være mulig å finansiere, og det gjenstår nå 34 mill. kr fra
bompengepakken, som skal brukes på utbedringer av det mest krevende
strekningen, i sør-enden av Viksvann.
Tiltak prosjekteres for å få en realistisk oversikt over hvor mye av utfordringene langs
Viksvann denne rammen kan løse. Bratte og høye skråninger, samt behov for
utfylling i vannet, gjør tiltak kostbart, og innsatsen må avsluttes på et fornuftig punkt
for å ikke skape farlige systemskifter.
Mindre TS-tiltak på strekningen vil bli vurdert for eventuelle resterende midler.

Fv.43 ved søndre del av Viksvann. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, forutsigbar
fremkommelighet, næringstransport, hele Agder i bruk
Kartlenke for prosjektet
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Fv.421 Fiane – Nygård
Tvedestrand kommune
ÅDT: ikke oppdatert etter at E18 ble lagt om
Finansiering: ramme på 33 mill. kr fra Nye Veier AS, samt lovnad fra Statens
vegvesen om 2 mill. kr til GS-utvidelse forbi Cirkle K.
Det skal etableres rundkjøring og gjøres andre vegarbeider i og rundt eksisterende
kryss mellom fv.415 til Åmli og gamle E18, nå fv.421, ved Fiane. Prosjektet henger
sammen med byggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal, og er finansiert
av Nye Veier AS, men bygges av Agder fylkeskommune som følge av at gamle E18
har blitt fylkesveg.
Nye Veier har bygget ny fylkesveg og gang- og sykkelveg mellom Grenstøl og Fiane.
Det gjenstår imidlertid bygging av en mindre del av gang- og sykkelvegen mellom
Fianekrysset og Nygård, som også er inkludert i dette prosjektet.
Statens vegvesen har bekreftet at de vil finansiere en kort gang- og sykkelveg forbi
Cirkle K, som en del av deres ansvar for å etablere sammenhengende gang- og
sykkelveg langs hovedvegnettet. Når disse anleggene er bygget vil det være
sammenhengende gang- og sykkelveg fra Arendal til Tvedestrand langs fv.421.
Arbeidet skal være ferdig innen november 2021.

Resterende prosjekter på fv.421 ved Fiane under bygging. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK

Måloppnåelse i Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, tilrettelegg for
næringstransport, trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, forutsigbar fremkommelighet
Kartlenke for prosjektet
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13. Drift og vedlikehold av fylkesvegnettet
Godt vedlikehold av vegnettet gir bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, og
forlenger vegens levetid. Tiltak som bevarer kvaliteten på vegnettet, er svært positivt
i et bærekraftperspektiv. Agder fylkeskommune må tilstrebe å ha et tydelig samspill
mellom investeringstiltak og drift og vedlikehold, slik at vedlikeholdsetterslepet
reduseres og at det tas høyde for forventede klimaendringer og mer ekstremvær.
For å ivareta vegnettet og sikre god forvaltning av budsjettmidlene, bør det
utarbeides strekningsvise utredninger for viktige fylkesveger. Typiske tiltak som
gjøres etter slike utredninger er siktutbedringer som sprenging og hogstarbeid,
grøfting, nytt rekkverk, forsterking av veg, tilrettelegge for areal til snøopplag. En godt
drenert veg gir bedre kjørekomfort og forlenge vegdekkets levetid. Tiltak kan
gjennomføres med investeringsmidler, og i kombinasjon med planlagte
vedlikeholdstiltak, som asfaltering.
Drift- og vedlikeholdskontraktene på fylkesvegnettet skal gi god fremkommelighet og
bevare vegkapitalen. Omfanget er svært omfattende. Sluttresultatet har stor
betydning for både trafikksikkerhet og miljø.
Drift- og vedlikeholdskontrakter
Kontrakt
Fra
DK 0903 Arendal Vest
01.09.2016
DK 0920 Setesdal
01.09.2018
DK 1002 Flekkefjord
01.09.2015
DK 1004 Sirdal
01.09.2016
DK 1004 Sirdal
01.09.2021
DK 1003 Kristiansand
01.09.2019
DK 1001 Mandal
01.09.2017
DK 0920 Arendal
01.09.2020
DK 0921 Åmli
01.09.2020
DK 0922 Tovdal-Mykland
01.09.2020
Elektro og veglys øst
01.09.2018
Elektro vest
01.09.2016
Veglys vest
01.09.2016
Elektro og veglys øst
01.09.2021
Elektro og veglys vest
01.09.2021

Til
Opsjon Entreprenør
31.08.2021 1 år Mesta AS
31.08.2026
33 kontrakter
31.08.2023 1 år Presis vegdrift
31.08.2021 2 år Risa
31.08.2026
15 kontrakter
31.08.2027 1 år Presis vegdrift
31.08.2022 1 år Mesta AS
31.08.2025 2 år Mesta AS
31.08.2024 3 år Presis veidrift AS
31.08.2024 3 år JDD Maskin AS
31.08.2021 1 år Traftec
31.08.2021 1 år Traftec
31.08.2021 1 år Mesta AS
31.08.2026 1 år Otera Traftec
31.08.2026 1 år Otera Traftec

Det er store variasjoner i kostnadene. Gjennomsnittlig kilometerpris i
Sirdalskontrakten fra 2016 til 2021 var 51.000 kr. per år. Setesdalskontrakten har
58.000 kr, Kristiansandskontrakten 108.000 kr, Åmlikontrakten 115.000 kr, Tovdal –
Myklandskontrakten 60.000 kr og Arendalskontrakten 103.000 kr. I tillegg kommer
administrasjonskostnader på 9.500 kr per kilometer årlig.
De høye prisene i bykontraktene kan forklares med at det er krevende å drifte og
vedlikeholde veger i byområder. Åmlikontrakten dekker et lavtrafikkert vegnett i
innlandet, uten tunneler eller høyfjellsveger, men har likevel et høyt kostnadsnivå.
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Setesdals- og Tovdal-Myklandskontrakten er byggherrestyrte, mens de øvrige
kontraktene er funksjonsstyrte. Hovedforskjellen er om det er byggherre eller
entreprenør som vurderer og bestemmer aktiviteten på driften og vedlikeholdet.
Optimalisering av kontraktene
Frem til 2020 la fylkeskommunene Vegdirektoratets standardmal for driftskontrakter
til grunn. Etter at SAMS-vegadministrasjon ble avviklet står fylkeskommunene fritt til
å utarbeide egne kontraktgrunnlag. Fylkeskommunen ønsker å optimalisere drift- og
vedlikeholdskontraktene for å få mer riktig kvalitet til riktig pris. Ved fornying av
kontrakter vil det bli vurdert hvilken kontraktsform som er mest egnet i de ulike
områdene, og den geografiske avgrensningen vil bli gjennomgått.
Mengdebestilling, som antall kantslåtter i løpet av sesongen, må vurderes. Dette kan
gi noe redusert standard på enkelte strekninger. Dersom fylkeskommunen kjøper inn
spesialutstyr eller eier brøytestasjoner, kan det gi mindre entreprenører mulighet for
å gi tilbud på kontrakter, og utstyret kan avskrives over lengre tid.
Det kjøres i snitt 1 million brøytekilometer årlig på fylkesvegene i Agder. Salting og
strøing er da ikke medregnet. En reduksjon i antall turer vil bety reduserte utslipp og
klimapåvirkning, i tillegg til å gi en økonomisk gevinst. Noe optimalisering kan være
aktuelt for en god nok vintervegstandard. Lavere vinterdriftsstandard på det
lavtrafikkerte fylkesvegnettet vil gi en standardklasse mer lik kommunenes.
Statens vegvesens håndbøker anses som retningsgivende på de fleste områder.
Fylkeskommunen er likevel pålagt å følge forskriftspålagte krav for bruer og andre
bærende konstruksjoner om konstruksjonsmessig sikkerhet, gjennomføre
inspeksjoner med mer.
Økt andel læringer innenfor fagområde drift og vedlikehold av veg
Det forutsettes at seriøsitetskravene som er vedtatt av fylkestingene i Vest-Agder
fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune blir fulgt, frem til nye felles
seriøsitetskrav for Agder FK vedtas. Seriøsitetskravene stiller krav om lærlingeandel i
forhold til timeverk i kontraktene. Samferdsel og Eiendom har løpende dialog med
Utdanningsavdelingen om oppfølging av fylkestingets vedtak om lærlingekrav.
Økt fokus på klima og miljø
Agder fylkeskommune skal ivareta klima- og miljøkrav i Regionplan Agder 2030, hvor
det stilles krav til reduksjon av klimagassutslipp og en bærekraftig utvikling. Dette får
betydning for krav som stilles til entreprenører som utfører arbeid på vegnettet, samt
krav til utstyr og strategier for salting. Miljøvennlige alternativ til brøytestikker og
drivstoff diskuteres. Krav om mer miljøvennlig utstyr kan bety økte kostnader.
Det innføres klimaregnskap for asfaltkontraktene, og fremover vil klimapåvirkning
både i produksjon, råvarer, gjenbruk av asfalt, transport og utlegging bli vektlagt i
asfaltkontrakter.
Miljøvennlige løsninger for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet vurderes løpende.
Det må imidlertid gjøres avveininger knyttet til kostnader og effekt i klimaregnskapet.
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Kartlegging av alt etterslep på fylkesvegnettet
Det brukes betydelige midler på drift og vedlikehold av fylkesvegnettet, men
budsjettene er ikke store nok til å stoppe forfallet. I 2013 ble etterslepet på
fylkesvegnettet på Agder estimert til 4 mrd. kr.
I forslag til ny Nasjonal transportplan 2022-2033 foreslår regjeringen en øremerket
tilskuddsordning til fylkeskommunene. I første seksårsperiode er det lagt til grunn en
total ramme på 4,7 mrd. kr, mens det i neste seks års periode er det lagt til grunn
10,7 mrd. kr. Fordelingen av midlene mellom fylkeskommunene vil ta utgangspunkt i
vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet, ved å benytte samme fordeling som i dag
blir brukt i fordeling over tabell C-saken opprustning og fornying.
Midlene er disponert over investeringsbudsjettet, der det legges opp til en omfattende
innsats knyttet til kritisk forfall, samt samfinansiering av andre tiltak som vil øke
standarden og redusere forfallet på fylkesvegnettet.
For å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag har Statens vegvesen fått i oppgave å
samordne en ny kartlegging, i dialog med fylkeskommunene.
Kartlegging av kritisk forfall på fylkesvegnettet
Til tross for løpende vedlikehold er det et betydelig forfall på fylkesvegnettet, målt
mot anbefalt standard. En behovsanalyse for det kritiske forfallet på fylkesvegnettet
ble ferdigstilt i april 2020, og identifiserer behovene som vurderes mest kritiske for
framkommelig og trafikksikkerhet. Dette er blant annet nødvendige oppgraderinger
på bergskjæringer, rekkverk, bruer, tunneler, ustabile kanter og gang og sykkelveg.
Det er ikke bærekraftig å la vegnettet forfalle. For Agder er det beregnet et kritisk
forfallsetterslep på fylkesvegene på til sammen 896 mill. kr eksl. mva.
Oversikten under viser fordelingen mellom de ulike vegobjektene, samt kostnader.
Bru
8%

Stikkrenner
2%
Rekkverk
21 %

Tunnel
20 %

Ustabile kanter
1%

Bergskjæringer
48 %
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Tall i 1000 kr eksl. mva og inkl.
byggherrekostnad
1003 Kristiansand 19-27
1002 Flekkefjord 18-23
0920 Arendal 20-25
0921 Åmli 2020-24
0921 Setesdal 18-26
0922 Tovdal-Mykland 20-24
1001 Mandal 17-22
1004 Sirdal 16-21
Totalt

Stikkrenner Rekkverk
8,0
3,6
3,2

1,5
16,3

25,8
50,0
24,5
12,3
11,8
1,6
44,5
12,9
183,4

Bergskjæringer
2,4
90,0
68,0
46,0
27,0
36,7
18,0
145,0
433,1

Ustabile
kanter
2,0
2,0

Tunnel

Bru

1,6
53,5
28,0
10,0

7,9
26,4
5,7
15,2
7,4

83,0
176,1

7,9
4,4
74,8

3,5

3,0
10,5

Gang- og
sykkelveg

1,9
1,9

Totalt
39,7
229,9
129,8
80,2
56,2
38,3
76,8
245,3
896,0

Rapport om kritisk forfall er vedlagt Handlingsprogram for fylkesveg. Kartleggingen
gir et godt grunnlag for å arbeide systematisk med å redusere forfallet, sikre god
framkommelighet og utbedre punkter og objekter som kan utgjøre en
trafikksikkerhetsrisiko. Utbedring vil også gjøre det enklere å gjennomføre
driftsoppgaver og redusere løpende kostnader til slike tiltak.
Forskning, utvikling og innovasjon innen drift og vedlikehold
Høsten 2019 innledet Universitetet i Agder (UiA) og Agder fylkeskommue et
samarbeid som ledet frem til avtale om samarbeid om forskning, utvikling og
innovasjon (FoUI).
Avtalens hovedmål er å bidra til at Agder fylkeskommune så effektiv som mulig kan
oppfylle sitt samfunnsoppdrag om bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av vegnett
og annen fysisk eiendom, og at UiA oppfyller sitt samfunnsoppdrag innen forskning.
Ved oppstart var hovedfokuset forvaltning av eksisterende vegnett. To tiltak er
allerede initiert: opprettelse av «Pilotveg Agder», samt opprettelse av et «Fagutvalg
for FDV veg». Videre arbeid vil danne grunnlag for kunnskapshøsting og nye initiativ.
Agder fylkeskommune og UiA samarbeider med flere produsenter om testing av ulike
produkter som underlag for både grus- og asfalt på fylkesveg 3940 Djupelandsvegen
og 3636 Finslandsvegen. Produktene ble tilført i 2020. Vegene skal nå overvåkes av
Universitet i Agder for å vurdere effekten av de ulike produktene over tid.

Knusing av vegmasser, og tilføring av testprodukter på fv.3940. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK
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14. Ferjedrift og båtruter
Ferjer og båtruter er en viktig del av fylkesvegnettet. Attraktive byer og tettsteder
trenger gode forbindelser med omverdenen. Ferjene er livsnerven til øysamfunnene
de betjener. Båtrutene fungerer i større grad som et kollektivtilbud som forkorter
reisen for mange, og som supplement til reiser med egen båt. Felles for tjenestene er
at de bidrar til å skape livskraftige lokalsamfunn som er tilrettelagt for flest mulig.
Fylkesvegferjer
Agder fylkeskommune har driftsansvaret for følgende ferjesamband i Flekkefjord:
•
•

FS 919 Abelnes-Andabeløy
FS 469 Launes-Kvellandstrand

Dagens kontrakt med Flekkefjord Dampskipselskap utløper 31.8.2021.
Det er inngått ny kontrakt med Boreal Sjø som gjelder for perioden 1.9.2021 til
31.8.2031.
I følge med oppstart av ny kontrakt vil ferjesambandet bli elektrifisert. I løpet av 2021
gjøres det omfattende og nødvendige oppgraderingstiltak på ferjekaiene, som også
bidrar til å tilpasse disse til nytt elektrifisert materiell.
Fylkestinget vedtok i desember 2020 å utarbeide en mulighetsstudie for et ferjefritt
Agder. Dette blir ivaretatt som et eget prosjekt.
Båtruter
Fylkeskommunen yter tilskudd til flere båtrutesamband. For 2021 er total
budsjettramme for tilskudd og godtgjørelser til båtruter 7 mill. kr. I tillegg er det avsatt
500 000 kroner til videre arbeid med utredning av fremtidig båttransport i Arendal.
For sambandet Risør – Øisang er det en forutsetning for tilskuddet at Risør
kommune bidrar med tilsvarende beløp.
For sambandet til Lyngør og Sandøya legger fylkeskommunen til grunn en
kostnadsdeling med Tvedestrand kommune i forholdet 70/30. Avtalen ble videreført
ved å benytte muligheten for en toårig opsjon etter vedtak i fylkestingssak 53/2019.
Fylkeskommunen gir tilskudd til sommerkjøring til Ny-Hellesund i Søgne.
Fylkeskommunen har inngått avtale med Aktieselskapet Colbjørn og Skilsøferja AS
om felles billettering mellom båtrutene i Arendal og bussrutene for aldersgruppen
0- 29 år.

Rutebåt i Lyngør. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK
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15. Forvaltning av fylkesvegnettet
Som vegeier har fylkeskommunen er viktig rolle i å drifte, forvalte og investere i
fylkesvegnettet, slik at det opprettholder sin funksjon og tilfredsstiller krav i gjeldene
lovverk. Forvaltningen av fylkesvegene har som mål at ingen nye tiltak som berører
fylkesvegene skal forringe vegenes kvalitet eller funksjon. I tillegg er det nødvendig å
vurdere om trafikksikkerheten ivaretas når det søkes om å få gjennomføre tiltak.
Det er mange aktører som ønsker å gjøre tiltak på og langs fylkesveg. Alle slike tiltak
krever godkjenning gjennom søknad og saksbehandling. Søknadsskjema finnes på
Agder fylkeskommunes nettsider, under tjenester og samferdsel:
https://agderfk.no/vare-tjenester/samferdsel/fylkesveg/soke-om-arbeid-langsfylkesvei/
Forvaltningsavdelingen har ansvar for å håndtere en rekke ulike henvendelser. Felles
for disse er at det hvert år kommer et stort antall, som må saksbehandles og svares
ut på riktig måte. Dette er tidkrevende arbeid som legger beslag på mye ressurser.
Gravetillatelse: Alle som ønsker å legge ledninger eller kabler på eller langs
fylkesveg må søke om tillatelse til dette. Årlig behandles om lag 700 søknader.
Trafikktellinger: Trafikkdata inngår som et viktig grunnlag for alt fra planlegging og
prosjektering til drift og vedlikehold av vegnettet. Fylkeskommunen har både faste
tellepunkter og telleapparater som kan flyttes rundt på det øvrige vegnettet. Det er en
målsetning at trafikktellingene oppdateres jevnlig slik at vi har et best mulig
datagrunnlag for å vurdere tiltaksbehov på vegnettet.
Gangfelt, skilt og fartsgrenser: Det kommer mange henvendelser om å etablere
gangfelt og å redusere fartsgrensene. Fylkeskommunen ber primært om at slike
henvendelser kommer fra kommunene, og at ønsker er forankret i en oppdatert
trafikksikkerhetsplan. For denne typen tiltak må fylkeskommunen saksbehandle
søknader og gi anbefaling til Statens vegvesen, som har skiltmyndigheten både på
riks- og fylkesvegnettet.
Reklame: Reklame langs fylkesvegnettet krever oppfølging. Mye reklame og
distraksjon kan ta trafikantens oppmerksomhet, og resultere i farlige situasjoner og
trafikkulykker.
Nabovarsler: Alle tiltak på privat eiendom langs fylkesveg medfører at fylkesvegeier
mottar nabovarsel. Det må da vurderes om tiltaket påvirker vegen i noen grad, og om
det er behov for tilpasninger eller endring av tiltaket.
Byggegrenser og avkjørsler: Retningslinjene er ment å skulle bidra til å sikre et godt
miljø og best mulig trafikksikkerhet langs vegnettet. Dette krever tett oppfølging og
tydelige tilbakemeldinger til søker.
Støy- og luftforurensning: Kontroll og målinger innenfor disse områdene for å følge
opp utviklingen og iverksette tiltak ved behov.
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Vegnummerering og funksjonsklasser på fylkesvegnettet
Følgende prinsipper ligger til grunn for vegnummerering:
•
•
•
•

Vegnummer for europa-, riks- og fylkesveger skal være unike på landsbasis.
Det vi si at ett vegnummer kun skal brukes for én vegrute.
Vegrutene skal være uavhengig av administrative grenser. Veg som krysser
en fylkesgrenser skal ha et sammenhengende vegnummer.
Riksveger og de viktigste fylkesvegene (dagens primære fylkesveger, i
hovedsak det gamle riksvegnettet) skal ha vegnummer mellom 1 og 999.
Resten av fylkesvegnettet har et vegnummer som er større enn 1000.

Prinsipper for vegklasser
Funksjonsinndeling av vegnettet er justert for å få mer sammenhengende inndeling i
hele Agder. Tabellen under viser kriterier for inndeling av vegnettet i Agder.
Vegklasser Funksjonsklasser
A
Nasjonale
hovedveger
B
Regionale
hovedveger

C

Lokale hovedveger

D

Lokale samleveger

E

Lokale
adkomstveger

Beskrivelse
Alle europa- og riksveger
Veger med regional funksjon,
overordnet/regional betydning. Sammen med
funksjonsklasse A utgjør disse vegene et
overordnet transportnett.
Veger med viktig lokal, men også en regional
funksjon. Forbindelsesveg mellom
funksjonsklasse A og B og forbindelse til
kommunesentra.
Veger som binder sammen bygder og
grender eller gir hovedatkomst til bygd eller
grend. Disse vegene har også en
samlefunksjon for trafikk til eller fra veger i
funksjonsklasse B og C.
Veger som kan være samleveger, men som
mest domineres av adkomst til boliger og
virksomheter lands disse vegene.

Det er behov for en ny justering av funksjonsklassene på vegnettet. Inndeling brukes
i dag til å definere blant annet krav til byggegrenser og avkjørsler i vestre del av
Agder og er knyttet opp mot veglysstrategien som var vedtatt i Vest-Agder.
Justeringen vil gi et felles og enhetlig system for funksjonsklasser i hele Agder.
Omklassifisering
Når ny E18 og E39 står ferdig kan Agder fylkeskommune å måtte overta om lag 200
km med gammel europaveg. Fylkestinget er bekymret for at kostander til drift og
vedlikehold ikke vil bli fullt ut kompensert, noe som i så fall vil svekke drift- og
vedlikehold av eksisterende fylkesvegnett, som allerede har et betydelig forfall.
Fylkeskommunen skal høres før en veg kan omklassifiseres til fylkesveg. Riksveg
kan bli omklassifisert til fylkesveg selv om fylkeskommunen ikke ønsker å overta.
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Fylkestinget har bestilt en kartlegging av strekninger på eksisterende europavegnett
som bør klassifiseres som fremtidig riksveg, som vil ligge til grunn for høringsinnspill.
Fylkeskommunen vil også vurdere om det er fylkesveger som bør nedklassifiseres til
kommunal eller privat veg, fordi de får endret funksjon på grunn av ny europaveg,
eller fordi de allerede har liten regional betydning. Enkelte strekninger kan også bli
anbefalt nedlagt og tilbakeført til natur.
Byggegrenser langs fylkesveg
Byggegrenser beskriver en minsteavstand for tillatt bebyggelse, målt fra midten av
offentlig veg, og regulerer hvor på eiendommen det kan bygges uten dispensasjon.
Aust- og Vest-Agder fylkeskommuners retningslinjer for avkjørsels- og
byggegrensesaker legges fremdeles til grunn ved utarbeidelse og behandling av
kommuneplaner, reguleringsplaner og i enkeltsaksbehandling.
Formålet med byggegrensene er å ivareta trafikksikkerhet, tilrettelegge for god drift
og vedlikehold, ivareta arealbehov for fremtidige prosjekter på fylkesveg, samt
forhold knyttet til støy- og luftforurensning for eiendommer som grenser til vegen.
For de viktigste fylkesvegene er byggegrensen satt til 50 meter. På øvrige
fylkesveger satt til 30, 20 eller 15 meter, vurdert ut fra funksjon.
Det kan søkes om dispensasjon fra byggegrensene. Avslag skal begrunnes og
eventuelle alternative godkjennbare løsninger bør nevnes, jf. forvaltningsloven §§ 24
og 25. I områder som omfattes av reguleringsplaner skal søknader om dispensasjon
fra byggegrenser behandles etter plan- og bygningslovens § 19.
Avkjørsler langs fylkesveg
Hensynet til trafikksikkerhet er den viktigste faktoren som vurderes i tilknytning til
avkjørselssaker. Kriteriene er ulike på viktige og øvrige fylkesveger.
De viktigste fylkesvegene har streng holdning:
• Nye avkjørsler skal begrenses og bør som hovedregel inngå i reguleringsplan.
• Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel tillates når utbyggingen er i samsvar
med formålet i gjeldende kommuneplan. Reguleringsplan bør utarbeides.
• Driftsavkjørsler til landbruket skal begrenses, men kan aksepteres.
• Avkjørsler skal tilfredsstille vegnormalens krav for hovedveger.
Øvrige fylkesveger har mindre streng holdning:
• Nye avkjørsler kan tillates. Det skal vurderes om en eksisterende avkjørsel i
nærheten kan benyttes før en gir tillatelse. En ny avkjørsel skal ses i
sammenheng med mulig videre utbygging i samme område.
• Utvidet bruk av avkjørsel er å foretrekke frem for etablering av ny.
• Driftsavkjørsler til landbruket tillates.
• Avkjørsler skal tilfredsstille vegnormalenes krav for samle- og adkomstveger.
Klagebehandling i byggegrense og avkjørselssaker på fylkesveg
Det er klagerett på vedtaket etter forvaltningslova § 28. Fristen for å klage er tre uker
fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd.
Klage sendes til Agder fylkeskommune, e-post: postmottak@agderfk.no.
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Støy- og luftforurensning
Forurensningsforskriften pålegger vegeier å vurdere støysituasjonen langs veger
som har en ÅDT over 8200 hvert 5. år. Siste kartlegging ble gjennomført i 2017.
Vegeier skal gjøre tiltak på eksisterende boliger som har et innvendig støynivå på 42
dB(A) eller høyere. Miljø- og sikkerhetstiltak på fylkesveg utløser ikke krav om
skjermingstiltak. Tiltak skal vurderes ved økt støynivå på over 3 db(A).
Forurensningsforskriften inneholder juridisk bindende grenseverdier for svevestøv og
nitrogendioksid. Definerte byområder skal ha gatenære målestasjoner for lokal
luftforurensning. I Agder ligger disse i Kristiansand og driftes av Statens vegvesen.
Arealforvaltning: bolig-, areal- og transportplaner
En helhetlig og langsiktig areal- og transportplanlegging gir mulighet til å bosette seg
slik at flere barn kan gå og sykle mellom hjem og skole. Kommunene har ansvar for
slik tilrettelegging. Bolig, areal og transportplaner (BATP) bør utarbeides og ligge til
grunn for fremtidig utbygging og vedtak knyttet til arealdisponering. Fylkeskommunen
kan kreve slik planlegging, og bidra til at mest mulig utbygging skjer i områder med
gode gang- og sykkelveger, eller der det er realistisk å etablere slike.
Fylkeskommunen bør også være tydelig på hvilke utbyggingsområder som ikke vil
kunne forvente tilrettelegging. Kommunene kan ikke fatte vedtak om disponering av
areal, og deretter forvente at fylkeskommunen etablerer ønsket infrastruktur. God
dialog i planprosessen kan avklare slike forhold tidlig.
Vurdering av kommunale arealplaner
Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har etter plan og bygningsloven
ansvar for å behandle planer og gi planfaglig veiledning. Som eier av fylkesvegene
har fylkeskommunen også en viktig rolle i medvirkning i kommunale planprosesser.
Fylkeskommunen må derfor komme tidlig inn i prosessene, slik at vegene ivaretas
med hensyn til funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.
Rekkefølgebestemmelser i arealplaner
I bestemmelser til kommunale planer er det vanlig at det settes rekkefølgekrav for
utbygging. Dette kan være krav om tiltak som skal være bygget, før nærings- eller
boligområder bygges ut eller tas i bruk.
Det legges til grunn at det er utbyggers ansvar å løse de behov nyetableringen
genererer. Dette gjelder også når det er trafikale konsekvenser som utløser behov for
tiltak på fylkesvegnettet. I slike tilfeller inngås en standard gjennomføringsavtale.
Gjennomføringsavtaler
Fylkeskommunen inngår gjennomføringsavtaler med kommuner, utbyggere eller
enkeltpersoner som ønsker å gjøre tiltak på eller inntil fylkesveg. Ofte gjelder dette
tiltak som er vedtatt i reguleringsplaner gjennom rekkefølgebestemmelser.
Gjennomføringsavtalen skal sikre at tiltak som gjøres på fylkesvegene har en
standard og kvalitet som ikke forringer veganlegget, og at trafikksikkerhet og SHA
ivaretas både i byggefasen og på det ferdige anlegget.
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Veglysstrategi
Ny strategi for veglys er under utarbeidelse, og planlegges vedtatt av fylkestinget i
juni 2021. Føringer som vedtas vil bli skrevet inn i Handlingsprogram for fylkesveg
etter vedtak, før det endelige dokumentet publiseres.

15.1. Tilrettelegging for næringstransport
Det etterspørres stadig om fylkesveger kan godkjennes for modulvogntog og
maksimallast for tømmertransport.
Tømmertransport
Tømmertransport er en viktig næring på Agder, Agder fylkeskommune har i dag 56
broer som ikke er godkjent for 10 tonn aksellast eller 50 eller 60 tonn totalvekt, som
er kravet for å tillate tømmertransport med fullastede tømmerbiler. Det vil være svært
kostbart og til dels komplisert å oppgradere disse broene for å tåle slik nyttelast.
Modulvogntog
Modulvogntog har vogntoglengde på 25,25 meter og maks totalvekt 60 tonn. Dette
gir mer kostnadseffektiv transport, som samtidig er positivt for miljøet, ettersom de
kan frakte om lag 30% større volum enn vanlige vogntog.
Det finnes tre typer modulvogntog; type 1, 2 og 3. Det er hovedsakelig europa- og
riksveger, samt noen få fylkesvegstrekninger, som er åpnet for type 3, på grunn av
strenge krav til fremkommelighet. Godkjenning av veger for slike kjøretøy fattes av
vegdirektoratet, mens fylkeskommunen kan godkjenne fylkesveger for type 1 og 2.
Fylkeskommunen har mulighet til å melde inn endringer til Statens vegvesen to
ganger i året. Veglistene oppdateres normalt i april og oktober.
Liste over vegstrekninger på Agder som per mars 2021 er åpnet for modulvogntog,
finnes som vedlegg til Handlingsprogram for fylkesveg.
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16. Verneplan – kulturminner
En målsetning i Regionplan Agder 2030 er å øke verdiskapningen knyttet til kulturarv
og tilrettelegge turveger for opplevelse og økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.
Menneskene har til alle tider hatt behov for å forflytte seg i landskapet for å jakte,
fiske eller opprettholde kontakt. Agders veghistorie startet da folk begynte å bli
bofaste for ca. 6000 år siden. Allerede i bronsealderen begynte man å rydde stier,
som man kan finne igjen i dag i form av hulveger. Utover i jernalderen ble vegnettet
utviklet med sammenhengene vegstrekninger mellom bygder og landsdeler.
Med etableringen av postvesenet på midten av 1600-tallet ble mange av de eldre
ridevegene utbedret og vedlikeholdt. Etter hvert kom de første kjørbare vegene,
bygget for hest og kjerre. Tradisjonelt gikk gjerne de gamle vegene på tvers av
heiene, etter tanke om at den retteste linjen mellom to steder er den korteste. Først
på slutten av 1800-tallet ble vegbyggingen lagt langsetter dalførene. Da den første
rutebiltrafikken ble startet opp på begynnelsen av 1900-tallet måtte Sørlandske
hovedveg, som den da het, omlegges og utbedres slik at bilene kom frem.
Overgangen til biltransport førte til en utstrakt utbygging av nye veger og særlig siste
halvdel av 1900-tallet var den store vegutbyggingsperioden i landet.
Over hele Agder finner man vegstrekninger, vegstasjoner, ferjeleier, bruer,
stabbestein, rodesteiner og grensesteiner som forteller om vegens utvikling og
historie. Mange av de gamle utgåtte vegene ligger i landskap som i dag brukes til
rekreasjon og friluftsliv og er viktige ferdselsårer som sykkel- eller turstier.
Vegminner eldre enn 1537 har automatisk vern. I Nasjonal verneplan for veger, bruer
og vegrelaterte kulturminner (2002) er det er lagt til grunn et bredere spekter av
verneinteresser, både innenfor vegmiljøer, enkeltveger, vegstasjoner, vegrelaterte
bygg, bruer og ferjeleier. I arbeidet med denne ble det registrert over tusen
kulturminner på 221 lokaliteter, med 450 enkeltminner. Enkelte fylkesveger, bruer og
vegrelaterte kulturminner i planen er formelt fredet etter lov om kulturminner. De
øvrige strekningene i verneplanen har høy nasjonal verneverdi. Planen omfatter
vegminner som eies både av Statens vegvesen, andre offentlige aktører og private.
Norsk vegmuseum har det faglige ansvaret for at Statens vegvesen tar vare på sine
kulturminner og ivaretar det sektoransvaret som regjeringen har gitt dem.
Agder fylkeskommune eier Brumiljøet på Bjelland i Lindesnes kommune, Fosstveit
bru i Tvedestrand kommune, Østerhus bru i Åseral, Fv 415 ved Simonstad i
Vegårshei kommune og Bakke bru i Flekkefjord kommune som alle er fredet etter lov
om kulturminner §§ 15 eller 22a. Fylkeskommunen har på lik linje med Statens
vegvesen ansvar for å ta vare på sine kulturminner og på den måten ivareta fylkets
veghistorie.
Agder fylkeskommune har også forvaltningsansvaret for de automatisk freda
kulturminnene og vegminnene nevnt i den nasjonale verneplanen. Dette innebærer
at fylkeskommunen er kulturminnefaglig rådgiver, dispensasjonsmyndighet og
ansvarlig for å sikre statlige bygninger og anlegg/vegminner i plan og byggesaker.
En samlet oversikt over vegminnene på Agder finnes under vedlegg i dokumentet.
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17. Prosjekter som kan bli vurdert i løpet av perioden
Tiltakene som er listet opp under er ikke prioritert, men gir en oversikt over prosjekter
som kan undersøkes og vurderes i løpet av perioden, med tanke på å få tilstrekkelig
oversikt over utfordringer det er ønskelig å løse, og som kan være gjenstand for
planleggingsaktivitet og nødvendige undersøkelser.
På bakgrunn av disse avklaringene vil prosjektene kunne bli vurdert ved revisjon av
Handlingsprogram for fylkesveg, eller i tilknytning til andre finansieringskilder.
Fv 456 Stokkeland bru
Kristiansand kommune
ÅDT: 3150, 4% tungtransport
Stokkeland bru en gammel, en-felts bru med 90-graders sving i enden. Prosjektet er
ferdig regulert, og klart til bygging som totalentreprise.
Prosjektet innebærer også nybygging av veg og GS-veg mot Langenes, og må ses i
sammenheng med fremtidig byvekstavtale og investeringer som planlegges der.
Foreløpig anslag: 120 mill. 2017-kr
Regionplan Agder 2030: flaskehals, trafikksikkerhet, gang- og sykkeltrafikk
ivaretakelse av vegkapital, fremkommelighet, kollektivfremføring, tilrettelegge for
videre utvikling og sammenkobling mot sentrum, bærekraftig transportvalg.
Fv 416 Risørveien
Risør kommune
ÅDT: 3750, 11% tungtransport
Det er inngått avtale med Nye Veier om opsjon på tilskudd utbedring. Rammen på
opsjonen er 100 mill. kr i 2019-kr. fra hver av partene.
Regionplan Agder 2030: samfinansiering, trafikksikkerhet, hele Agder i bruk og
tilrettelegging for næringstransport
Fv 42 strekningsvis utbedring
Flere kommuner
ÅDT 750-1000, 11% tungtransport
Strekningsvis utbedring av fv.42 kan videreføres med økt ramme. Prioriteringen bør
fortsatt være mindre utbedringstiltak med fokus på trafikksikkerhet og
fremkommelighet, og ikke etablering av gul midtstripe.
Regionplan Agder 2030: fv.42, trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet,
næringstrafikk og hele Agder i bruk
Fv 460 Havsåsen
Lyngdal kommune
ÅDT: 770, 10% tungtransport
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Det er utarbeidet reguleringsplan for omlegging av fv.460 forbi en rasutsatt strekning.
på skredsikringsplanen. Området er ikke blant de høyest rangerte
skredsikringsprosjektene, men har fått stor oppmerksomhet. Fylkeskommunen vil
bearbeide prosjektet, gjennomgå reguleringsplan og vurdert alternative løsninger,
med mål om å få redusert kostnaden for å realisere prosjektet. Det skal jobbes videre
med statlige bidrag og eventuell kommunal medfinansiering, jfr. fylkestingsvedtak
39/21
Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, skredsikring og trafikksikkerhet
Fv 415 strekningsvis utbedring fra Fianesvingen mot Simonstad
Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommuner
ÅDT: 1000-2750, 11% tungtransport
Det er ønskelig å gjøre tiltak på strekningen for å bedre trafikksikkerhet og
fremkommelighet, med særlig fokus på den planlagte økningen i næringsaktivitet på
Simonstad. Ut fra dette ønsket bør det utarbeides en plan for strekningsvis utbedring,
som kan peke på de viktigste og mest utfordrende punktene, for slik å muliggjøre en
hensiktsmessig utbedring av vegen innenfor tilgjengelig økonomisk ramme.
Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet,
næringstrafikk og hele Agder i bruk
Fv 455 strekningsvis utbedring nord for ny E39
Lindesnes og Åseral kommuner
ÅDT: 500-2500, 10% tungtransport
Det er ønskelig å få utarbeidet en rapport for strekningsvis utbedring, som kan peke
på de viktigste og mest utfordrende punktene, for å muliggjøre en hensiktsmessig
utbedring av vegen innenfor tilgjengelig økonomisk ramme.
Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet,
næringstrafikk og hele Agder i bruk
Fv 44 Skollabakken
Flekkefjord kommune
ÅDT: 2950, 8% tungtransport
Skollabakken er et krevende og smalt parti på fv.44 vest for Flekkefjord sentrum.
Strekningen leder frem mot avkjørsel til Hidra og Andabeløy, samt næringsområder
som er planlagt for utvikling av blå næring. Stigningsforhold og kurvatur er krevende,
og to store kjøretøy kan ikke møtes på den smaleste delen av strekningen. Når dette
skjer må ett av kjøretøyene, til tross for manglende sikt, rygge. Det bør utredes hvilke
tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre på strekningen, med mål om å løse
utfordringen.
Fylkestinget har vedtatt at deler av de frigjorte midlene fra fv.406 Senumstad bru kan
benyttes til å bygge et nedskalert prosjekt dersom dette er mulig.
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Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, flaskehals, trafikksikkerhet, forutsigbar
fremkommelighet, næringsutvikling og kollektivfremføring. Nordsjøvegen
Fv 4234 sykkeltilpasning mellom Tangvall og Rosseland
Kristiansand kommune
ÅDT: 800, 6% tungtransport
Strekningen mellom Tangvall og Rosseland har lav trafikk, og vil ligge godt til rette for
sykkeltilpasning når ny E39 er etablert og dagens E39 blir lokalveg. Det bør
planlegges enkle tiltak for å prioritere sykkel fremfor biltrafikk på strekningen, for slik
å tilrettelegge for økt sykling mellom Tangvall og Kristiansand sentrum.
Prosjektet må ses i sammenheng med fremtidig byvekstavtale.
Regionplan Agder 2030: bærekraftig transportvalg, gang- og sykkeltrafikk, missing
link, hele Agder i bruk, stedsutvikling, ATP, fritid og turisme
Fv 460 strekningsvis utbedring mellom E39 og fv.42
Lindesnes og Lyngdal kommuner
ÅDT: 500-1150, 10% tungtransport
Det er ønskelig å få utarbeidet en rapport for strekningsvis utbedring, som kan peke
på de viktigste og mest utfordrende punktene, for å muliggjøre en hensiktsmessig
utbedring av vegen innenfor tilgjengelig økonomisk ramme.
Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet,
næringstrafikk og hele Agder i bruk
Fv 403 strekningsvis utbedring mellom fv.405 og Birketveit
Vennesla og Iveland kommuner
ÅDT: 1200, 7% tungtransport
Det er ønskelig å få utarbeidet en rapport for strekningsvis utbedring, som kan peke
på de viktigste og mest utfordrende punktene, for å muliggjøre en hensiktsmessig
utbedring av vegen innenfor tilgjengelig økonomisk ramme.
Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet,
næringstrafikk og hele Agder i bruk
Fv 3788 strekningsvis utbedring mellom rv.9 og Bortelid
Evje og Hornnes og Åseral kommuner
ÅDT: 250-850, 10% tungtransport
Det er ønskelig å få utarbeidet en rapport for strekningsvis utbedring, som kan peke
på de viktigste og mest utfordrende punktene, for å muliggjøre en hensiktsmessig
utbedring av vegen innenfor tilgjengelig økonomisk ramme.
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Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet, hele Agder i
bruk, fritid og turisme, næringstrafikk
Fv 460 ny veg mot Remesvik
Lindesnes kommune
Vil overta mye trafikk fra eksisterende fv.460 (ÅDT: 1650-2700, 9% tungtransport)
Det pågår en prosess knyttet til finansiering av ny veg mellom ny E39 og Remesvik,
for å bedre forholdene, særlig for næringstrafikken mot GE Healthcare, som ligger i
Grønnavika, vest for Spangereid. Lindesnes kommune har vedtatt å sette av 2 mill. til
planlegging av ny veg. Fylkeskommunen er invitert til å delta i planarbeidet med
tilsvarende beløp. Finansiering av ny veg forutsettes løst med eksterne midler.
Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, næringstrafikk, trafikksikkerhet,
forutsigbar fremkommelighet, fritid og turisme
Fv 3778 og 3804 tunnelbelysning med solcelleanlegg for sykkelturisme
Bygland kommune
ÅDT: 150/100, 10% tungtransport
Strekningen er en del av nasjonal sykkelrute nr. 3, og går parallelt med rv.9 opp
Setesdal. De to tunnelene fv.3778 Gjeiteskaret og fv.3804 Heddeneset er ikke belyst,
og det vil være svært kostbart å legge strøm frem til dem. For å tilrettelegge
strekningen for sikrere ferdsel bør det vurderes etablert et solcelleanlegg for enkel
belysning av tunnelene, i samarbeid med Setesdal regionråd og kommunene.
Statens vegvesen har det primære ansvaret for å ivareta nasjonale sykkelruter.
Regionplan Agder 2030: trafikksikkerhet, hele Agder i bruk, fritid, turisme og nasjonal
sykkelrute
Fv 3804 Ose bru
Bygland kommune
ÅDT: 100, 10% tungtransport
Ose bru er en gammel, enfelts bru som kun er godkjent for trafikk av kjøretøy med
totalvekt opp til 6 tonn. Det er begrenset trafikk på strekningen, men den er
omkjøringsveg for rv.9 og brua er en flaskehals i slike sammenhenger, samt for
større kjøretøy som søppelbil, melkebil, transport til industri, jordbruk og skogbruk.
Det har tidligere vært en avtale mellom Aust-Agder fylkeskommune, Setesdal
regionråd, kommunen og private utbyggere om 50/50-fordeling av kostnad for
bygging av ny bru. Det er naturlig å gjøre en ny vurdering av prosjektet når lokal
finansiering er sikret.
Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, flaskehals, næringstrafikk, omkjøringsveg
og forutsigbar fremkommelighet
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Fv 42 Gåsehellertunnelen, nybygging
Sirdal kommune
ÅDT: 850, 12% tungtransport
Gåsehellertunnelen må oppgraderes i henhold til EUs tunnelsikkerhetsdirektiv.
Kostnaden er estimert til om lag 100 mill. kr. Samtidig er strekningen langs
Sirdalsvannet utsatt for rasfare. Det er gjort mindre tiltak i området, men det er
samtidig et tungt lokalt press på å få bygget ny og lengre tunnel. Nybygging er anslått
å koste i overkant av 500 mill. kr, og vil kun være aktuelt dersom det tilrettelegges for
ekstern finansiering. Fylkeskommunens egenandel vil i så fall være rammen som er
planlagt til sikkerhetsoppgradering av tunnelen.
Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, trafikksikkerhet, forutsigbar
fremkommelighet, næringstrafikk, fv42, omkjøringsveg, klimatilpasning og
samfinansiering
Gjennomgang av veger som står under vann ved flom
Flere kommuner
Det skal utarbeides en oversikt som kartlegger behov for utbedring av veger som står
under vann ved flom, med særlig fokus på å forhindre at lokalsamfunn risikerer å bli
isolert av vannmassene. Rapporten kan brukes både for å planlegge mindre drift- og
vedlikeholdsaktivitet og for å vurdere fremtidige investeringstiltak på vegnettet med
tanke på klimatilpasning.
Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, beredskap, klimatilpasning og forutsigbar
fremkommelighet
Fv 42 GS Libru – Blakstadheia
Froland kommune
ÅDT: 7150, 8% tungtransport
Prosjektet kan bli aktualisert dersom annen finansiering stilles til rådighet.
Regionplan Agder 2030: fv.42, gang- og sykkeltrafikk, trafikksikkerhet, bærekraftig
transportvalg
Fv 405 GS Holteveien – Granliveien
Vennesla kommune
ÅDT: 8500, 5% tungtransport
Prosjekt som binder sammen nordre del av bygda for myke trafikanter, ved å bygge
en missing link i GS-systemet. Må omreguleres, mangler anleggsbelte.
Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, trafikksikkerhet, bærekraftig
transportvalg, missing link
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Fv 3564 GS Revesand torg til Roligheden skole
Arendal kommune
ÅDT: 400, 9% tungtransport
Manglende tilbud for myke trafikanter og skolebarn på om lag 1,8 km langs
Revesandveien. Må reguleres. Krevende terreng innebærer at kostnadene for å
bygge anlegget vil bli store. Fylkesadministrasjonen er utfordret på å utrede
prosjektet og legge frem sak for samferdselsutvalget i løpet av våren 2022. I forkant
av dette skal berørte parter bli invitert til å komme med innspill. Fylkestinget ønsker
at arbeidet utredes som et pilotprosjekt, der man utreder mulighetene for å
gjennomføre en enklere og rimeligere måte å bygge en trafikksikker gang- og
sykkelveg uten å bygge om hovedveg. Piloten legges frem for samferdselsutvalget
som vurderer om prosjektet kan legges inn i Handlingsprogram for fylkesveg.
Regionplan Agder 2030: gang- og sykkeltrafikk, skoleveg, trafikksikkerhet,
bærekraftig transportvalg
Fv 3820 fortau fra rv.9 mot Valle sentrum
Valle kommune
ÅDT: 850, 10% tungtransport
Manglende tilbud for myke trafikanter mellom rv.9 og valle sentrum. Prosjektet søkes
finansiert i samarbeid med Valle kommune etter nærmere avtale, jfr. vedtak i
fylkestingssak 39/21.
Regionplan Agder 2030: hele Agder i bruk, gang- og sykkeltrafikk, trafikksikkerhet
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18. Vedlegg
Samlet oversikt over alle vegminner med nasjonal verdi på Agder
Kommune

Navn på objekt/ parsell

Årstall

Vernestatus

I drift

Eier

Lindesnes

1.Gamle Bjelland bru
2.Bjelland, eldre landkar

1864

KML § 22a

Lindesnes

Bjelland bru

1961

KML § 22a

Ja

FK/ fv.462

Flekkefjord

Eidevegen Lavoll – Flikkeid

Statlig
listeført

Nei

Privat

Flekkefjord

Vestlandske hovedveg – Lavold –
Flikkeid

1842

KML § 22a

Flekkefjord

1.Lavollbakken
2.Flikkeid bru

1886

Statlig
listeført

Ja

FK/
fv.4152

Bygland

Dalevegen - Fånefjell

1500

Statlig
listeført

Nei

Privat

Bygland

Setesdalske postveg

1842

KML § 22a

Nei

SVV

Bygland

Gamle Setesdalsveg

1923

KML § 22a

Nei

SVV

Bygland

Fånefjelltunnelen

1962

KML § 22a

Ja

SVV

Bygland

1. Storstraumen gamle bru

1914

KML § 22a

Nei

SVV

Bygland

2. Storstraumen gamle slusebru
3. Storstraumen sluser

1923/
1869

KML § 22a

Nei

SVV

1963

KML § 22a

Ja

SVV

1844

KML § 22a /
Statlig
listeført

Ja

1,4,5. SVV
2,3. FK,
fv.4208

KML § 15

Ja

FK/
fv.4208

1800

Statlig
listeført

Nei

Privat

1925

KML § 22a

Nei

SVV

1943

Avfredet
KML § 22a

1953

KML § 22a

Bygland

Flekkefjord

Flekkefjord
Lyngdal
Flekkefjord/
Kvinesdal
Hægebostad
Åseral

1.Storstraumen bru
2. Storstraumen slusebru
1.Vestlandske hovedveg –
Tronåsen
2.Vestlandske hovedveg – Lende
3.Bakkekleiva bru
4.Tronåsen – fylkesgrensemerke
5.Tronåsen – amtsgrensemerke
Bakke bru
1.Postvegen Lyngdal
2.Stølebekken hellebru
1.Sørlandske hovedveg –
Fosselandsheia
2.Solli bru
1.Naglestad brøytebilgarasje
2.Naglestad forlegningsbrakke
Østerhus bru
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Kristiansand

Kjevik bru

1956

KML § 22a

Ja

SVV

Dalehefte Neset

1.Setesdalsvegen – Langevatn
2.Langåen bru I
3.Langåen bru II
4.Reiersdal kulvert
5.Horrisland busskur

1963

KML § 22a

Ja

SVV

Risør

Postvegen Sønderled

1800

Statlig
listeført

Nei

Privat

Gjerstad

1.Vestlandske hovedveg –
Østerholtheia
2.Lindkjenndalen bru

1805

Statlig
listeført

Nei

SVV

Bykle

Byklestigen

1829

Statlig
listeført

Nei

Privat

Tvedestrand

Fosstveit bru

1837

KML § 22a

Risør/
Tvedestrand

1.Gamle Songevei
2.Stea bru

1878
1937

Åmli

Åmfoss bru

1918

Statlig
listeført
Statlig
listeført

Risør

Åmli

1.SSS-veien
2.Rundsag bru I
3.Rundsag bru II
4.Galte bru
1.Simonstad kompensasjonsveg
2.Vallekilen lasterampe
3.Vallekilen bru
4.Måmoen bru

1936/1
960
1973
1910

SVV?
Ja
Ja

FK/
fv.3458
FK/
fv.3716

Statlig
listeført

Ja

FK/ fv.351

KML § 22a

Ja

FK/ fv.415

I tillegg til den offisielle listen har Agder fylkeskommune ansvar for tidligere Fv 201
fra Øyslebø mot Mandal, som har vært forvaltet som vegminne.
Innenfor samferdselssektoren kan det også nevnes et par kulturminner som ikke er
relatert til veg: Sjøflyrampen ved Kjevik flyplass, samt bensinstasjonen inn mot
Kjevik.
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Modulvogntog – godkjente strekninger
Modulvogntog type 1, 2 og 24m vogntog
Vegnr.
Fv.42
Fv.4098
Fv.4096
Fv.472
Fv.401
Fv.410
Fv.414
Fv.414
Fv.416
Fv.416
Fv.452
Fv.453
Fv.461
Fv.455
Fv.3936
Fv.3948
Fv.3922
Fv.457
Fv.479
Fv.3550
Fv.3554
Fv.4152
Fv.3750
Fv.3750
Fv.405
Fv.454
Fv.3748
Fv.3910
Fv.43
Fv.455
Fv.462
Fv.460
Fv.4042
Fv.461
Fv.3786
Fv.405
Fv.405
Fv.420
Fv.420
Fv.420
Fv.454
Fv.420
Fv.460
Fv.460

Strekning
Hornnes – Bryggeså – Kvinlog
Lunde – Eikvåg
Eikvåg – Sjoldnes
Kvavik – Agnefest
Hånes E18 – x fv.494
x fv.422 x fv.3502
Espeland x fv.415 – Fosse
Ubergsmoen – Myra
Myra x fv.414 – Ubergsmoen
Hestmyr – Frydendal
x E18 – Magnus Barfotsvei
x rv.41 – Langkjerrene
x E39 Brennåsen – Kleveland bru
Mandal – Sveindal x fv.42
x 462 x fv.461
x rv.9 – x fv.461
Stølevegen
Kjos x Andøyveien verft
Hølledalen
Skarpnes
Stoa – Bjorbekk
Flekkefjord – Loga
x rv.41 Mollestad Bro – x fv.3762 Dalane
x fv.3762 x fv.405 Samkom
x fv.403 Omdal sag
x fv.403 x rv.9
x fv.3750 Urdalen – rv.9 Boen
x rv.41 Drangsholt – fv.41 Ve
Skeie – Lyngdal
Mandal – Sveindal
Hægeland – Bjelland
x Håland – fv.42 – x E39 Vigeland
x fv.460 – x fv.43
x fv.455 – x fv.460
x rv.9 – x Transportvegen
Engesland x fv.3766 – Vegusdal x fv.42
x rv.9 – Kvarstein bru
x fv.3592 Utnes
Nedenes – Strømmen x fv.407
Vikkilen – Vik
Skarpengland – Moseidmoen
Vikkilen – Vik
Lindesnes fyr
Fv.460 – s1d1 m9264
Konsmo – Kringlen bru
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Fv.460
Fv.460
Fv.420
Fv.407
Fv.409
Fv.409
Fv.409
Fv.408
Fv.44
Fv.467
Fv.4194
Fv.42
Fv.4166
Fv.418
E39
E39
E39
E39
E39
E39
E18
E18
E18
E18
E18
E18
Fv.421
E18
E18
E18

Vigeland – Konsmo
Kringlen bru
Stoa – Strømsbu x fv.420
Bjorbekk – Strømmen
Krøgenes – Skilsø
Krøgenes – Kongshamn
Holtet – Skilsø
Rygene – Blakstadheia
E39 – Svege industriområde
Osen Bruk
Øvre Egeland
Bryggeså, Eikås Sag
x fv.415 Åmodt, Hunsbedt
Brokelandsheia ind. – Øy x rv.41
x fv.43 Farsund – Lundevågen, bildel industri
x fv.477 x Gismerøya industriområde
x fv.455 Nøding – Døle bru
x fv.230 Jaabæk – Doneheia
x fv.3975 Lohnelier industriområde
x fv.456 Linnegrøvan/Linneflaten ind.område – fv.479 – Høllen vest
x fv.420 Jernbanegata – kai
x fv.402 Øvre Tingsaker
x fv.420 – x fv.3622 – x kv.1355
x fv.420 – x fv.3596 – Bergemoen
x fv.42 Evje
x fv.409 – Eydehavn
x fv.410 Goderstad – Eydehavn
x fv.421 Tvedestrand
x fv.416 Moland industriområde
x fv.418 Brokelandsheia

Vegnr.
Fv.42
Fv.42
Fv.171
Fv.402
Fv.405
Fv.407
Fv.408
Fv.415
Fv.416
Fv.420
Fv.421
Fv.421
Fv.3534
Fv.3756
Fv.478

Strekning
Stoa x E18 – Blakstadheia x kv.1049 Bjørumsveien
Stoa x E18 – Blakstadheia x Blakstad industriområde
Stoa x E18 – Sørsvann x kv. Åsbieveien
Fv.402 x E18 – Birkeland x rv.41
x fv.482 – Venneslaveien 233
Rannekleiv x E18 – Bringsværd x E18
Rykene x fv.407 – Rykene x fv. 3538
Fianesvingen x E18 – Rislandsfeta x rv.41
Vinterkjær x E18 – Hestemyr x fv.416
Fv. 420 x fv.3666 – Kjerlingland x E18
Grenstøl rkj. E18 – Nygård x E18
Fv.421 x E18 – Harebakken rkj. E18
Stoa x fv.42 Frolandsveien Sørsvann x E18
fv.3756 x rv.41 – pv. Scanflex
Langemyr – Kuliaveien 101

Modulvogntog type 3
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Fv.482
Fv.498
Fv.3666
E18
Rv.9
Rv.41

x E18 – x fv.405
Barstølveien
Fv.3666 x E18 – Asko Agder
Telemark grense til Mjåvann industriområde
Kristiansand – Agder fylkesgrense
Kristiansand – Agder fylkesgrense

Kv.48820
Kv.48821
Kv.1018
Kv.1049
Kv.1050
Kv.15790
Kv.16789
Kv.17460
Kv.20184
Kv.20238
Kv.20274
Kv.20363
Kv.51620
Kv.1920
Kv.1073
Kv.2910

Modulvogntog type 3 - kommunale veger
Kv. Åsbieveien
Industritoppen
Berse x rv.41 - Tollnes Industriområde
Bjørumsveien
Kristian Birkelandsvei
E18 - Vige Havnevei 75
Rigekrysset - Rigedalen 54
E18 - Skibåsen - fv. 498
Barstølveien - Buråsen 29
E18 - Vige Havnevei 75
E18 - Skibåsen - fv. 498
Havnegata
Kv.1620 Mjåvannsvegen
Kv.1920 x fv.416 - Hestemyr
Kv.415 - Jordøyvegen (Bergene Holm)
Fv.415 - Jordøyvegen (Bergene Holm)

Listene oppdateres av Statens vegvesen to ganger årlig.
For oppdatert liste, sjekk www.vegvesen.no
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Agder fylkeskommune
Postboks 788, Stoa
NO-4809 Arendal

Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjolds gate 65

Org.nr.: 921 707 134
Bank: 3207.28.74993

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1

www.agderfk.no

