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Rådmannens forslag til vedtak:
Prioritering av store vegprosjekter:
1. Fv 456 Utbedring av ved Sebbetåa med ny bru over Søgneelva og utbedring av
Langeneskleiva
2. Fv 159 Utbedring av på Lunde med ny bru over Føssa og nytt kryss Eikeveien Lundeveien
3. Fv 456 Utbedring av Tangvall – Stauslandskrysset; sanering av avkjørsler og
kryssutbedring; blant annet Linnegrøvan og trafikksikkerhetstiltak
Prioritering av små vegprosjekter:
1. Fv 204 Ausviga – Mjåbakken – manglende skulder
2. Fv 159 Utbedring av Knollesvingen
3. Fv 302 Repstadveien forbi Tronstadvannet opp mot Ravneheia
4. Fv 242 Asfalt fra Eid til Salthaug
Bakgrunn for saken:
Fylkeskommunen skal revidere sitt handlingsprogram for fylkesveier 2013 - 16. Kommunene
har frist til 1. desember med å melde inn sine prosjekter, jfr kopi av brev i vedlegg. Opplegget
er at store veiprosjekter; over 5 millioner kroner, skal prioriteres av regionrådene . Hos oss vil
det si at styret i Knutepunkt Sørlandet eller ATP-utvalget skal prioritere etter innstilling fra
rådmannsutvalget. Andre små veiprosjekter kan prioriteres av kommunene før de oversendes
fylkeskommunen for utarbeiding av en samlet fylkesprioritering.
På grunn av veireformen fra 2010 er fylkeskommunen sin rolle når det gjelder veiutbygging
betydelig utvidet. I vår kommune er det kun E39 som staten prioriterer direkte. Når det gjelder
små veiprosjekter, har det sannsynligvis lite for seg med ei lang prioriteringsliste fordi det er
begrenset med midler til fordeling på alle kommunene i fylket.
I arbeidet med Bypakken for Kristiansandsregionen, som sannsynligvis vil komme fra 2016,
vil det bli mulig å få med framkommelighetestiltak og trafikksikkerhetstiltak. Vi har i ATP-

samarbeidet hatt Myk pakke som har ført til bygging av mange gang- og sykkelveiprosjekter i
vår kommune. Hva som kommer med i Bypakken for Kristiansandsregionen i vår kommune,
vet vi enda ikke.
Saksutredning:
Store veiprosjekter:
- Fv 456 Utbedring av ved Sebbetåa med ny bru over Søgneelva og utbedring av
Langeneskleiva
- Fv 159 Utbedring av på Lunde med ny bru over Føssa og nytt kryss Eikeveien Lundeveien
- Fv 456 Utbedring av Tangvall – Stauslandskrysset; sanering av avkjørsler og
kryssutbedring; blant annet Linnegrøvan og trafikksikkerhetstiltak
Disse store veiprosjektene har administrasjonen meldt inn til regional prioritering.
Fv 456 Sebbetåa, ny bru over Søgneelva og utbedring Langeneskleiva er et stor
veiprosjekt. Når den nye veien til Vågsbygd blir klar, er det sannsynlig at flere vil benytte Fv
456 til og fra Kristiansand. Videre utbygging på Langenes vil også føre til økt trafikk. I
Langeneskleiva har det vært problemer med framkommeligheten og stygge trafikkulykker.
Fv 159 Lunde ny bru over Føssa og nytt kryss Eikeveien – Lundeveien. Utbygging av
miljøprioritert gjennomkjøring på Lunde starter snart, og som en del av det å ferdigstille
veinettet her, bør det bygges ny bru over Føssa og flytte krysset Eikeveien – Lundeveien øst for
det gamle bankbygget slik området er regulert.
Fv 456 Utbedring av Tangvall – Stauslandskrysset. Dette er en svært trafikkert strekning
hvor det er registrert ca 11000 ÅDT i perioder og hvor vi forventer at trafikken vil øke
framover. Det er behov for tiltak for å bedre trafikksikkerheten for de som bor langs vegen,
sannere avkjørsler og lage bedre kryss.
Små veiprosjekter:
- Fv 159 Utbedring av Knollesvingen
- Fv 204 Ausviga – Mjåbakken – manglende skulder
- Fv 302 Repstadveien forbi Tronstadvannet opp mot Ravneheia
- Fv 242 Asfalt fra Eid til Salthaug
Fv 159 Utbedring av Knollesvingen har vært tatt opp flere ganger tidligere. I
teleløsningsperioder er veien nesten uframkommelig.
Fv 204 Ausviga – Mjåbakken mangler skulder. Hvis biler kommer utenfor asfaltkanten, er det
stor sannsynlighet for at det skjer en ulykke. Det har vært to trafikkdrepte på strekningen på
grunn av utforkjøringer.
Fv 302 Repstadveien forbi Tronstadvannet opp mot Ravneheia er mye benyttet blant annet i
forbindelse med lysløypa på Lia.
Fv 242 Asfalt fra Eid til Salthaug

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Innspill til handlingsprogram for fylkesvei 2014 - 2017

