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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir følgende innspill for videre behandling i Knutepunkt Sørlandet: Søgne
kommune mener det er positivt med en kategorisering av fylkesvegnettet. I Søgne bør
strekningen på FV-204 fra kryss Leire/E-39 til kryss Ausviga/Ausvigheia defineres som
«viktig fylkesveg».

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har fått tilsendt høringsforslag om inndeling av fylkesvegnettet i kategorier
og funksjonsklasser – vedlagt denne sak. Det er avtalt at Knutepunkt Sørlandet skal gi en felles
uttalelse på vegne av kommunene.
Saksutredning:
Høringsforslaget foreslår å kategorisere fylkesvegene i «Regional fylkesveg», «Viktig
fylkesveg» og «Øvrig fylkesveg». Inndelingen er ment å gi et retningsgivende verktøy for
utvikling av et bærekraftig vegnett. Inndelingen kan også brukes i strategiske diskusjoner om
prioritering og valg av vegstandard, fordeling av midler til drift- og vedlikeholdstiltak,
investeringer mv. Det foreslås i saken en ny retningslinje i byggegrense- og avkjørselssaker iht.
inndelingen.
Administrasjonen har gått igjennom forslaget og anbefaler at kommunen bør inngi merknad ift
forslag til status på deler av FV-204. Administrasjonen er av den oppfatning at FV-204 fra
kryss Leire/E-39 og ut til og med kryss/avkjøring til Ausviga/Ausvigheia må defineres som
«viktig fylkesveg» og ikke «øvrig fylkesveg». Begrunnelse for dette er at vegen i fremtiden vil
få høy trafikkbelastning og kollektivtransport som følger av utbygging av Kjellandsheia og
Leireheia. Området er i regionalplan vist som et stort boligområde i et felles bo- og
arbeidsmarked i Kristiansandsregionen og veistrekningen vil være hovedatkomst til
boligområdet.

Rådmannens merknader:
Ingen merknader.
Vedlegg
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Til
Knutepunkt Sørlandet (kopi til kommunene)
Aust-Agder fylkeskommune
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Ny høring av forslag fra Vest-Agder fylkeskommune om inndeling av fylkesvegnettet
i kategorier og funksjonsklasser
Vest-Agder fylkeskommune sender med dette ut forslaget til 2. gangs høring.
Formålet med denne saken er å få til en hensiktsmessig inndeling av fylkesvegnettet ift.
ulike prioriteringer til drift og vedlikehold, praktisering av byggegrense- og avkjørselssaker
mm.
Den 23. august ble saken sendt ut på 1. gangs høring til regionrådene i Vest-Agder. I
høringen ble det gitt uttalelser fra Lindesnes- og Listerrådet, men på grunn av uheldige
omstendigheter i Knutepunkt Sørlandet ble det ikke gitt uttalelse derfra. Fylkestinget har
derfor besluttet å avvente endelig vedtak i saken inntil Knutepunkt Sørlandet og AustAgder fylkeskommune har uttalt seg. Rogaland fylkeskommune gis også anledning til å
uttale seg.
Høringsfrist settes til 15.02. 2014.
Om det skulle være spørsmål i saken kan Steinar Sørheim kontaktes på telefon
986 76 6 eller e-post stsgvaf.no.
Me, ven i hilsen
Vi
Såmfer se

jef
Steinar Sørheim
Rådgiver

Vedlegg: Protokoll fra Fylkestinget (86/13).
Saksfremlegg med vedlegg (86/16)
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Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S
Besøksadresse:
Tordenskjoldsgate 65
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FYLKESVEGNETTET I VEST-AGDER - INNDELING I KATEGORIER OG
FUNKSJONSKLASSER

MU_TidligereBehandlinger
Fylkestinget har behandlet saken i møte 17.12.2013 sak 86/13
Møtebehandlin
Fylkesordføreren fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 4:
Endelig vedtak i saken avventes inntil høringsuttalelser fra Knutepunkt Sørlandet og
Aust-Agder fylkeskommune er mottatt og vurdert. Høringsfrist settes til 15.02.2014.
Fylkesutvalget gis fullmakt til å fatte endelig vedtak i saken.
Voterino
Fylkesutvalgets innstilling med fylkesordførerens tillegg, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Fylkestinget slutter seg til det fremlagte forslaget til inndeling av
fylkesvegnettet i Vest-Agder i kategorier og funksjonsklasser.

2. Ny "Retningslinje for byggegrense- og avkjørselspolitikk" skal gjelde for
fylkesvegene i Vest-Agder fra vedtakets dato.
3. Rådmannen bes om å vurdere i en egen sak en differensiert vegstandard på
drift og vedlikehold av fylkesvegene ift. funksjonsklasser; "Fylkeskommunal
hovedveg" og "Lokal fylkesveg".
4. Endelig vedtak i saken avventes inntil høringsuttalelser fra Knutepunkt
Sørlandet og Aust-Agder fylkeskommune er mottatt og vurdert. Høringsfrist
settes til 15.02.2014. Fylkesutvalget gis fullmakt til å fatte endelig vedtak i
saken.
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FYLKESVEGNETTETI VEST-AGDER - INNDELING I KATEGORIER
OG FUNKSJONSKLASSER
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Fylkestinget slutter seg til det fremlagte forslaget til inndeling av
fylkesvegnettet i Vest-Agder i kategorier og funksjonsklasser.
2. Ny "Retningslinje for byggegrense- og avkjørselspolitikk" skal gjelde for
fylkesvegene i Vest-Agder fra vedtakets dato.
3. Rådmannen bes om å vurdere i en egen sak en differensiert vegstandard på
drift og vedlikehold av fylkesvegene ift. funksjonsklasser; "Fylkeskommunal
hovedveg" og "Lokal fylkesveg".

Vedlegg:
A. Nærmere beskrivelse av kriterier
B. Kart
C. Tabell
D. Forslag til ny retningslinje for byggegrense- og avkjørselspolitikk langs
fylkesveg.
E. Høringsuttalelser
F. Kommentarer til høringsuttalelsene
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Bak runn for saken
Hovedutvalg for samferdsels plan og miljø vedtok 6. januar 2013 (i sak 11/13) å
igangsette et arbeid med forslag til inndeling av vegnettet i tre kategorier. Det ble i
saken vedtatt at det skulle opprettes en arbeidsgruppe bestående av tre politikere,
representanter fra Samferdselsseksjonen i fylkeskommunen og Statens vegvesen.
Arbeidsgruppen konstituerte seg 11. mars 2013 og følgende personer har vært med i
arbeidet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kåre Glomsaker (Frp)
Helge Sandåker (AP)
Bente Birkeland (H)
Sigmund Oksefjell (SP, vara)
Vidar Ose (Samferdselssjef)
Lasse Moen Sørensen (rådgiver, samferdselsseksjonen)
Steinar Sorheim (prosjektleder, samferdselsseksjonen)
Anne Grete Tofte (Statens vegvesen, seksjonsleder for plan og forvaltning)
Christina Dyrdal Michelsen (Statens vegvesen)

Sekretariatarbeidet har vært tillagt Samferdselsseksjonen i nær kontakt med Statens
vegvesen. Arbeidsgruppen har i denne saken tatt stilling til følgende tema:
1. Forslag til kriterier for inndeling av fylkesvegnettet i kategorier.
2. Forslag til inndeling av vegnettet i kategorier og funksjonsklasser.
3. Forslag til "Ny retningslinje for byggegrense- og avkjørselspolitikk".

Sakso

I snin er

I Vest-Agder er det 3.967 kilometer med offentlig veg (2012). Fylkesvegene utgjør 52
prosent og kommunevegne utgjør 42 prosent og riksvegene 6 prosent. På landsbasis
er fylkesvegandelen 47 prosent og den varierer fra 35 prosent i Finnmark til 58
prosent i Hedmark. Vest-Agder er blant de seks fylkene med høyest fylkesvegandel.
Det fylkeskommunale vegnettet i Vest-Agder er stort og varierende. Det finnes alt fra
høytrafikkerte hovedfartsårer som går gjennom og på tvers av fylket, til veger av mer
lokale betydning. Trafikkmengden varierer fra over 20.000 passeringer per døgn
gjennom året (ADT)1,til veger med i snitt ned mot 10 passeringer per døgn.
Noen veger har en funksjon som hovedforbindelse, mens andre veger har en
funksjon som lokal veg, f. eks. som tilførselsveg til private boliger og hytter.
Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i vegens bruk/funksjon for inndelingen av
fylkesvegnettet.

Definisjoner
Med kategoriinndeling av fylkesvegnettet menes at fylkesvegene blir delt inn i tre
kategorier etter gitte kriterier som er definert av arbeidsgruppen, "Regional
fylkesveg", "Viktig fylkesveg" og "Øvrig fylkesveg".

1 Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en
vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager. Dersom en veg
har et årlig gjennomsnitt på 500 kjøretøy i hver kjøreretning gir dette en ÅDT på 1000.
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Med funksjonsinndeling av fylkesvegnettet menes inndeling av fylkesvegnettet i to
funksjonsklasser etter vegens funksjon/bruk; fylkeskommunal hovedveg og lokal veg.

Mål og hensikt

Inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser gir et retningsgivende
verktøy for utvikling av et bærekraftig vegnett. Inndelingen kan også være nyttig i
strategiske diskusjoner om prioritering og valg av vegstandard (grus, fast dekke,
bæreevne, flaskehalser, gang- og sykkelveger), fordeling av midler til drift- og
vedlikeholdstiltak, investeringer mv.. Det foreslås i saken en ny retningslinje i
byggegrense- og avkjørselssaker iht. inndelingen.
Regionalplan Agder 2020 sier at "Et tilpasset og velfungerende transportnett er en
viktig forutsetning for ønsket regional utvikling. Det er ikke mulig å videreutvikle et
konkurransedyktig næringsliv og sikre bosetning på hele Agder uten et effektivt
samferdselsnett. Transportinfrastrukturenmå utvikles slik at den blir tilgjengelig,
effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig". Med utgangspunkt i Regionplan Agder
2020 har arbeidsgruppen definert kriteriene som skal være oppfylt for at en veg skal
være "Regional fylkesveg" eller "Viktig fylkesveg" ("Fylkeskommunal hovedveg").
Hvor folk bor og jobber, næringslivets behov, havner, kollektivtransport og
samfunnssikkerhet har vært sentrale tema i utarbeidelsen av kriteriene. Arbeidet
utgjør en del av Samferdselsplanen for Vest-Agder fylkeskommune (RA2020).
Det legges nå opp til at man går bort fra å bruke begrepene "ny- og gammel
fylkesveg" og at man heller bruker den nye funksjonsinndelingen; "Fylkeskommunal
hovedveg" og "Lokal fylkesveg". I retningslinje for byggegrense- og avkjørselspolitikk
legges det opp til en todelt praksis; en streng holdning på "Fylkeskommunal
hovedveg" og en mindre streng holdning på "Lokal fylkesveg". Den nye retningslinjen
vil gi en god forvalting av vegnettet med fokus på trafikksikkert, jf. Regionplan Agder
2020. Det legges opp til et system hvor det søkes om dispensasjon når det ønskes å
gjøre tiltak som ikke er i henhold til retningslinjen, enten i enkeltsøknad eller i
reguleringsplan, og at vegeier vurderer hvert enkelt tiltak. I tillegg til trafikksikkerhet
ivaretar retningslinjen fremtidige arealbehov i forhold til kurver, vegutvidelse, mindre
vegomlegginger, gang- og sykkelveger, støyvoller og støyskjerming med mer. Les
hele forslag til ny retningslinjen i vedlegg D.
Forslag til inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser vil være et
"levende dokument" i den forstand at inndelingen vil bli oppdatert etter hvert som
behovene melder seg. Hvis en veg får en ny funksjon, f. eks. at det etableres en stor
bedrift som genererer mye trafikk, kategori og funksjonsklasse vurderes på nytt. En
generell nedklassifisering av kategorien "Øvrig fylkesveg" er ikke aktuelt.

Kriterier og funksjonsklasser

Arbeidsgruppen har vurdert fylkesvegnettet og hvilke funksjon/bruk vegene har etter
gitte kriterier. Ved inndeling av vegnettet i kriterier er utgangspunktet hvilken type
trafikk som er hovedbruker av vegen, med andre ord hvilken funksjon vegen har eller
er prioritert for. Arbeidsgruppen foreslår at fylkesvegnettet deles inn i tre kategorier;
"Regional fylkesveg", "Viktig fylkesveg" og "Øvrig fylkesveg"og to funksjonsklasser;
"Fylkeskommunal hovedveg"og "Lokal fylkesveg".
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Klasse
1
2
3

Kate ori
Regional fylkesveg
Viktig fylkesveg
Øvrig fylkesveg

Funks'on
Fylkeskommunal
hovedveg
Lokal f Ikesve

En veg som forbinder kommunesentra og har en tilkobling til europavegnettet er
"Fylkeskommunal hovedveg", mens en veg som primært har en lokal funksjon gjerne
kan ha relativt sett mye trafikk, men vil være en "Lokal fylkesveg". En lokal veg kan
blant annet være en tilforselsveg til små befolkningskonsentrasjonerog veger som
inngår som lenker i kommunale utbyggingsområder. Følgende kriterier er vurdert og
lagt til grunn for inndelingen av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser:
Regional fylkesveg:
• Veg betjener hovedtrafikken i Indre Agder mellom nabofylker/- landsdel og har
en tilkobling til E39.
Viktig fylkesveg:
• Viktig veg knytter dalfører-, kommunesentra- og større tettsteder med riksveg
og utgjør en viktig del av et felles bo- og arbeidsmarked i Agder.
• Veg avvikler betydelig busstrafikk på regionale ruter eller er en del av
hovedkollektivnettet/metroakseni Kristiansandsregionen.
• Veg fører til viktig trafikkgenererende industri/næring.
• Traseen har en funksjon som omkjøringsveg/beredskapsvegved stenging av
riksveg.
• Veg er hovedforbindelse til regional havn.
Øvrig fylkesveg:
• Veger som ikke oppfyller overnevnte kriterier.
Kriteriene som er listet opp beskriver hvilken funksjon vegen har og viktigheten av
vegen. Dersom en veg ikke oppfyller kriteriene som er listet opp overfor vil vegen
kategoriseres som "Øvrig fylkesveg". Jo flere av kriteriene en veg oppfyller, jo
viktigere er vegen. Det er imidlertid tilstrekkelig at ett av kriteriene er oppfylt.
Les en mer detaljert beskrivelse av kriteriene i vedlegg A.
Fordeling av fylkesveger i kategorier
Regional fylkesveg
Viktig fylkesveg
Øvri f Ikesve
Sum fylkesveg i Vest-Agder

137,5 km.
586,3 km.
1340 7 km.
2064,5 km.

"Fylkeskommunale hovedveg" utgjør 35 prosent av det fylkeskommunale vegnettet,
mens den resterende andelen er "Lokal fylkesveg".
Se forslag til inndeling av fylkesvegnettet i vedlegg B og C (kart og tabell).
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Drift- og vedlikehold
Arbeidsgruppen anbefaler at det skal legges frem en egen sak om forslag til
prioriteringer på drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet i samsvar med
funksjonsinndelingen ("Fylkeskommunal hovedveg" og "Lokal fylkesveg"). Det er
kartlagt et etterslep på 2,5 milliarder kroner på vedlikehold av fylkesvegene i VestAgder. Vest-Agder fylkeskommune har ikke mulighet å imøtekomme behovene fullt
ut, selv med ekstramidler i NTP 2014-2023. Det bør derfor vurderes om de
"Fylkeskommunale hovedvegene" skal prioriteres først. Dette for å klare
målsetningen i Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017 om å stoppe noe av
forfallet på de viktigste fylkeskommunale vegene.

Uttalelser til horin sforsla et

Forslaget til inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser ble sendt ut
til regionrådene i Vest-Agder på høring den 23. august 2013, med høringsfrist 18.
oktober. 2013. I høringsbrevet ble det bedt om at det ses særlig på kriteriene for
inndeling av fylkesvegnettet i funksjonsklasser, samt arbeidsgruppens forslag til
inndeling. Etter at fristen gikk ut ble det arbeidet videre i arbeidsgruppen med
høringsuttalelsene.
Det har kommet tilbakemelding fra Lindesnesrådet og Listerrådet. I tillegg har
Lindesnes kommune gjort en uttalelse i tillegg til fellesuttalelsen i Lindesnesrådet og
Sokndal kommune i Rogaland har gitt en uttalelse, se vedlegg E.
Uttalelsene gjelder i stor grad ønsker om oppgradering av veger til en høyere
kategori enn det som er foreslått. Begrunnelsene er særlig knyttet til, boligområder,
sykkelruter, turistveger og mindre næringsområder som f.eks. jordbruk, men faller
utenfor de kriteriene som er definert i saken. Alle uttalensene er nøye vurdert og tatt
hensyn til i det endelige forslaget som nå foreligger. Se kommentarene fra
arbeidsgruppen i vedlegg F.

Vurderincier

Den foreslåtte inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasse vil være et
nyttig verktøy i forhold til praktiseringen av nye retningslinjer for byggegrense- og
avkjørselspolitikk langs fylkesveg. Ny fylkesveginndeling kan også være nyttig i
strategiske diskusjoner om prioriteringer og valg av vegstandard mm.
Fylkesrådmannen vil derfor tilrå at fylkestinget slutter seg til det fremlagte forslaget til
inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser, samt nye retningslinjer
for byggegrense- og avkjørselspolitikk.
Fylkesrådmannen legger opp til at det skal legges frem en egen sak om prioriteringer
til drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet.

Økonomiske konsekvenser

Saken har ingen økonomiske konsekvenser.
Kristiansand, 15. november 2013
Regionalsjef
Kenneth Andresen

Fylkesrådmann
Kristine Tofte Andresen
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av kriteriene

Beskrivelsen av kriteriene innarbeides i temahefte som er en del av Region plan for
samferdsel, jf. vedtatt planprogram.
Regional fylkesveg (beredskapsveg)
• Vegen betjener hovedtrafikken i Indre Agder mellom nabofylker/- landsdel og
har en tilkobling til E39
En "Regional fylkesveg" er den viktigste tverrforbindelse/hovedveg i indre Agder mellom
fylkeskommunene i øst og vest. Arbeidsgruppens anbefaler at Fv. 42 defineres som
regional fylkesveg. Samferdselssjefen anbefaler videre at Fv. 42 bør ha en
beredskapsfunksjon (samfunnssikkerhet) og anbefaler derfor en sammenhengende
tilknytning fra Fv. 42 via Fv. 43 til E39. Fv. 43 ved Prestølkrysset i Lyngdal til Fv. 42 på
Skeie foreslås derfor definert som "Regional fylkesveg". Dette på grunn av at Fv. 43 er
plassert midt i fylket og vegen har en relativt god standard. Ved utarbeidelse av en
eventuell beredskapsplan1kan det i krisesituasjoner bli aktuelt å prioritere opp driften på
hele eller deler av det regionale fylkesvegnettet. Arbeidsgruppen fastslår at det prinsipielt
ved normaldrift skal være en likestilling av dalevegene (som er definert som "Viktige
fylkesveg") ift. fordeling av ressurser.
Viktig fylkesveg
• Viktig veg knytter dalfører-, kommunesentra- og større tettsteder med riksveg
og utgjør en viktig del av et felles bo- og arbeidsmarked i Agder.
I Agder skal det være et konkurransedyktig næringsliv og bosetning i hele fylket, derfor er
det nødvendig å ha et effektivt samferdselsnett, jf. Regionplan Agder 2020. God
kommunikasjon er en forutsetning for at det skal være et felles bo- og arbeidsmarked2.I
Vest-Agder bor 90 prosent av befolkningen mindre enn en halvtimes reise fra E39. E39
har derfor en svært viktig regional funksjon i forhold til bosted- og arbeidsmarkedsregioner.
Hver kommune og større tettsted skal ha en viktig fylkesvegforbindelse som har tilknytning
til riksveg. I Indre Agder er alle dalevegene foreslått som "Viktig fylkesveg" og to
tverrforbindelser. Det er Fv. 461 fra Brennåsen til Konsmo og Fv. 462 fra Rv. 9 på
Hægeland til Bjelland. I kystkommunene er kommunesentra og større tettsteder definert
som "Viktig fylkesveg".

•

Vegen avvikler betydelig busstrafikk på regionale ruter eller er en del av
hovedkollektivnettet/metroaksen i Kristiansands regionen
Kristiansandsregionen har gjennom belønningsavtalen satt som mål en nullvekst i
trafikken i Kristiansand og for å klare å oppnå dette målet må all vekst tas med sykkel,
gange og kollektivtransport. Det er derfor viktig å legge til rette med god infrastruktur som
sikrer at bussen har en god fremkommelighet til og fra Kristiansand. Dette er også i tråd
med målsettingen i NTP 2014-2023 meldingen og intensjonen i Klimaforliket som er
vedtatt av Stortinget. Det må satses på kollektivtransport i Vest-Agder for å klare å nå den
I I planprogrammet til samferdselsplanenstår det at samferdselssjefenskal vurdere å utarbeide en beredskapsplanfor
samferdseli Vest-Agder.
2 Felles bo- og arbeidsmarkedsregioner
er et uttrykk for den geografiske koblingen mellom husholdningerog arbeidsliv
i kommunene.
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ambisiøse målsetningen om en nullvekst i trafikken i Kristiansandsregionende neste fire
årene. Det er også innført tidsdifferensierte bompenger i Kristiansand som vil generer økt
andel kollektivreisende. Arbeidsgruppen mener derfor at Vest-Agder fylkeskommune må
prioritere fylkesvegnettet hvor det kjører regional busstrafikk (til og fra Kristiansand) og at
dette vegnettet skal defineres som "Viktig fylkesveg". Tilsvarende anbefaler
arbeidsgruppen at på hovedvegnettet for busstrafikk/metroaksen i Kristiansand skal være
"Viktig fylkesveg".
• Vegen fører til viktig trafikkgenererende industri/næring
Det er viktig å legge til rette for at trafikkgenererende industri/næring for å få et
konkurransedyktig næringsliv, Regionplan Agder 2020. Vest-Agder fylke er landets
ledende eksportfylke av bearbeidede varer (ekskl. petroleumsprodukter). Statistisk
sentralbyrå viser at Norge i fjor eksporterte bearbeidede varer for vel 209 milliarder kroner.
Vest-Agder sto alene for vel 29 milliarder kroner av dette. Det utgjør hele 14 prosent av
den totale eksporten av slike varer. Statistikken bekrefter at Vest-Agder har en
høykompetent industri som har høy produktivitet, energieffektivitet og som er
miljøbevisste. Næringsstrukturen i fylket viser at vel 90 prosent av våre virksomheter er
små eller mellomstore (SMB). Næringslivet i Vest-Agder er meget variert, fra små
bedrifter, gjerne familieeide til store utenlandskeide industribedrifter. Det er ingen ensidige
industristeder i fylket. Derimot har de fleste kommunene et variert næringsliv hvor mange
bransjer er representert. Likevel har de ulike byene langs kysten til en viss grad sitt
særpreg med allsidig service og industri i Kristiansand, industri i Mandal, legemidler i
Lindesnes, treforedling i Lyngdal, aluminium i Farsund til skipsbyggingsmiljøet i
Flekkefjord. For indre Agder er blant annet reiseliv, landbruk og kraftutbygging viktig.
Det meste av skogen finnes i de nedre dalene og i heiene mellom disse. Helt ute ved
kysten er det mindre skog. Det finnes i dag ingen oversikt over hvilke veger som er viktige
for tømmertransport, vi antar at dalevegene er viktige hovedtransportåre, blant annet på
Fv. 455 fra Marnardal til Mandal havn.
Når det gjelder vegnettet til viktig industri/næringsliv ivaretas dette ved at fylkesvegnettet
klassifiseres til "Viktig fylkesveg" hvis det er betydelig tungbilandel på vegen. Eksempel er
Fv. 460 til GE Healthcare har en stor andel tungbiltrafikk og derfor er vegen prioritert som
viktig fylkesveg.
• Vegen er omkjøringsveg ved stenging av riksveg
Veger som har funksjon som omkjøringsveg for riksveg skal være definert som minst
"Viktig fylkesveg". I vurderingen er det lagt til grunn at omkjøringsvegen skal ha god nok
standard for å kunne ta imot riksvegtrafikk ved uønskede hendelser.
• Vegen har forbindelse til regional havn
Det er en nasjonal målsetting om at større andel gods skal overføres til sjøbasert
transport, jf. NTP 2014-2023. Fylkestinget har i høringsuttalelsen til NTP gitt sin tilslutning
til denne målsetningen for nasjonale havner. I Regionplan 2020 er det et mål "å kunne
overføre mer transport fra veg til sjø", såkalte intermodale knutepunkt. Arbeidsgruppen
mener at alle regionale havner som har funksjon som transportknutepunkt for regional
samferdsel og næringsaktivitet for å avlaste infrastrukturen på vegnettet.
Det er i dag ikke definert hva som er regionale havner i Vest-Agder. Alle større havner
som kan utgjør et viktig transportknutepunkt har derfor fått status som regional havn (inntil
det foreligger en eventuell avgrensing av begrepet). Tilførselsveger som leder til regionale
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havner er anbefalt definert som "Viktig fylkesveg". De regionale havnene er Abildsnes
havn i Flekkefjord, Lundevågen i Farsund, Lyngdal havn, havn på Gismerøya i Mandal, og
havn i Høllen vest i Søgne. Kristiansand havn er en havn av nasjonal betydning og har
derfor ikke vært vurdert i forbindelse med dette arbeidet.
ÅDT
Høy ÅDT er en viktig indikasjon, men ikke avgjørende kriterie for om en veg skal være
"Viktig fylkesveg". Ett av de andre kriteriene bør derfor være oppfylt. Arbeidsgruppen har
vurdert de fleste veger med ÅDT over 1000 som "Viktig fylkesveg", men har konkludert
med at veger som har en lokal funksjon eller er blindveg ikke skal defineres som "Viktig
fylkesveg". Et eksempel på blindveg er Fv. 8 på Flekkerøy som ikke har en
sammenhengende veg i begge kjøreretninger av vegen. Dersom f.eks. vegen får høy
ÅDT som følge av turisttrafikk skal ikke vegen være kategorisert som "Viktig fylkesveg".
Det øvrige fylkesvegnettet
Vegnettet som ikke inngår i kriteriene som er beskrevet overfor defineres om "Øvrig
fylkesveg". Funksjonen på dette vegnettet er ofte atkomstveger til små
befolkningskonsentrasjoner, veger som inngår som lenker i kommunale
utbyggingsområder, bygder og grender. Vegnettet kan også ha en funksjon som
forbindelsesveg mellom det fylkeskommunale hovedvegnettet og turistveg. Turistvegene
kjentegnes med at det er liten grad av bosetning langs vegen. Eksempler på turistveger er
Fv. 987 Brokke til Suleskar og deler av Fv. 44 fra Flekkefjord ved Skolla til Rogaland
Grense i Åna Sira. Det som kjennetegner turistvegene er at det er høy turisttrafikk i
sommerhalvåret, men lavt trafikkert i vinterhalvåret. Langs turistveger er det også liten
andel fast bosetning.
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Tabell: Vegkategori
Regional fylkesveg
FV 42

1 A-AGDNIDARSGJØVET

SVEINDAL X455

4067

4067

FV 42

2 SVEINDAL X455

SKEIE X43

15599

19666

FV 42

3 SKEIE X43

KVINLOG X465

25140

44806

FV 42

4 KVINLOG X465

SANDVATN X466

14949

59755

FV 42

5 SANDVATN X466

TONSTAD X468

22443

82198

FV 42

6 TONSTAD X468

ROGALAND/TVERRÅNA

15876

98074

FV 43

3 PRESTHØL XE18

LYNGDAL XE39

FV 43

4 LYNGDAL XE39

FV 43

5 SNARTEMO

85

85

SNARTEMO

24360

24445

SKEIE X42

14975

39420

Viktig fylkesveg
FV

1

1 LUND X471

X Gimleveien

FV

1

2 X Gimleveien

KR.SANDNENNESLA

FV

1

3 KR.SANDNENNESLA

KVARSTEIN BRU X405

FV

3

1 RONA XE18/401

Kon shavn Xfv. 4

FV

3

420 DVERGSNES RKJ

FV

10

1 STRØMME X401

KORSVIK XF3

DVERGSNES RKJ

731

731

8843

9574

661

10235

9977

9977

66

10043

1584

1584

FV

23

1 LUND X471

XF25/F23 MARVIKVN

899

899

FV

25

1 MARVIKVN XF23

BJØRNDALSSL RKJ S

1169

1169
895

FV

26

1 LUNDSBRUA SØR X471

Vestre Strand t. Xfv. 471

895

FV

28

1 FESTNINGSGT S X471

TORDENSK GT *E18/81

543

543

FV

30

1 KR.SAND FERGE XE39

KROSSEN X9

1805

1805

FV

32

BARSTØLVANNET XE18

2375

2375

FV

1 TIMENESKRST S XE18
LANGEMYR INDUSTR
32 405 XKV

SKIBÅSEN I RKJ

77

2452

FV

32 406 XSTEMMANE RKJ

XSTEMMANE RKJ

72

2524

FV

32 408

75

2599

FV

32 410 SKIBÅSEN II RKJ

SKIBÅSEN II RKJ

95

2694

96

2790

FV

32 411 OKTANTEN RKJ

OKTANTEN RKJ

FV

32 415 AVENYEN RKJ

AVENYEN RKJ

FV

43

VANSE X463

1 Borhau XF463

FV

43

2 VANSE X463

Farund b bro

FV

43

3 Farund b bro

LYNGDAL XE39

FV

43

427 Sundestranda rk* XF651

Sundestranda rkXF651

FV

43

429 Farsund b bro rk'.

Farsund b bro

FV

44

1 TROLLDALEN Ø XE39

Skolla X fv. 44/469

FV

45

1 SVARTEVATN X468

ROGALAND/TVERRÅNA

FV

66

FV

114

1 HUNSFOSS RKJX405/453

X Livn.

1 ROSSELAND XRKJ E39

SONGDALEN/SØGNE

85

2875

7523

7523

7721

15244

19879

35123

116

35239

78

35317

4783

4783

16684

16684

885

885

2291

2291

FV

114

2 SONGDALEN/SØGNE

TANGVALL X456

3249

5540

FV

114

3 TANGVALL X456

LINDELI XE39

6524

12064
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41.

Retningslinjen gir føringer for praktisering i
byggegrense-og avkjørselsaker. En god forvalting av
vegnettet handler om fokus på trafikksikkerhet og
tilrettelegging av et velfungerende, tilgjengelig og
effektivt transportnett, RegionalplanAgder 2020. På
"Fylkeskommunal hovedveg" vil det være en
strengere holdning enn på "Lokal fylkesveg". Det
betyr at det vil bli fastsatt større
byggegrenseavstanderlangs "Regional fylkesveg" og
"Viktig fylkesveg", og at det blir vanskeligere å
etablere nye avkjørsler eller utvide bruk av
eksisterende. Det kan søkesom dispensasjonfra
retningslinjen, enten i enkeltsøknad eller i
Vest-Agder

fylkeskommune

Samferdselsseksjonen
04.11.2013

reguleringsplan, og at hvert enkelt tiltak vil bli
vurdert i forhold til for eksempel trafikksikkerhet.

Forord
Vest-Agder fylkeskommune har utarbeidet nye retningslinjer for behandling av byggegrenseog avkjørselssaker. Forslag til ny retningslinje om byggegrenser erstatter referatsak fra 10.
mars 2010 (sak 19/10) og gjengir hovedpunkter i Statens vegvesens "Retningslinjer for
vegkontorenes behandling av byggegrensesaker" (NA - RUNDSKRIV NR.98/20). 1
avkjørselssaker erstatter retningslinjen "Rammeplan for behandling av avkjorselsaker",
vedtatt i fylkestinget 11988.
De nye retningslinjene skal gjelde for Vest-Agder fylke, og tas i bruk nå som del av
saksbehandlingen hos Statens vegvesen, i Vest-Agder vegavdeling. Kommunene tilrådes også
å legge de fastsatte retningslinjen til grunn ved utarbeidelse av kommuneplaner,
reguleringsplaner og ved enkeltsaksbehandling.
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byggverk eller andre innretninger tett innpå
vegen hindre en rasjonell brøyting og
snøopplag, og være til klar ulempe for den
daglige driften.

1 Behandling av byggegrensesaker
Byggegrensen beskriver en fastsatt
minsteavstand for tillatt bebyggelse, målt
fra midten av offentlig veg. Byggegrensen
kan være den generelle avstanden som
framgår av vegloven eller særskilt
byggegrense bestemt i reguleringsplan.
Byggegrensebestemmelsene regulerer hvor
på eiendommen det kan bygges uten
dispensasjon.

Arealbehov må også ivaretas ved vurdering
i byggegrensesaker. I forarbeidene til
vegloven er det gitt uttrykk for at hensynet
til utbygging av vegene er en viktig
begrunnelse for byggegrensebestemmelsene. Utbygging av vegene kan
eksempelvis dreie seg om utretting av
kurver, vegutvidelser, mindre
vegomlegginger, gang- og sykkelveger,
støyvoller og støyskjermer. Utbedringstiltak
på vegnettet er som følge av økt
transportbehov og strengere sikkerhetskrav
en del av den påregnelige samfunnsutviklingen. Arealbehovet for slike tiltak skal
ivaretas av byggegrensebestemmelsene.

Lovgrunnlaget for behandling av
byggegrensesaker er nedfelt i vegloven,
plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.
Formålet med byggegrenser er beskrevet i
vegloven § 29 første ledd siste punktum,
skal byggegrensene "... ta vare på dei
krava som ein må ha til vegsystemet og til
trafikken og til miljoet på eigedom som
grenser opp til vegen og medverke til å ta
vare pa miljoomsyn og andre
samlunnsomsyn". Dette innebærer at
byggegrensene særlig skal ivareta følgende
hensyn, jf. rundskriv nr. 98/20:
•
•
•
•

Miljøet på eiendommene som grenser til
vegen skal ivaretas. Dette gjelder støy og
luftforurensing. For støy gjelder
grenseverdier som ikke skal overskrides,
nevnt i retningslinje for behandling av støy i
arealpla.nlegging (T-1442). I veiledning til
forskrift om luftkvalitet er det gitt
grenseverdier og øvrige forhold.

Trafikksikkerhet langs vegen
Drift og vedlikehold av vegen
Arealbehovet ved utbedring av
vegen
Miljøet langs vegen.

1.1

Fatsetting
av t). ggegrenser
langs fvlkesveg
Statens vegvesen har i "Budsjett - og
ytelsesavtalen" ratt fullmakt av Vest-Agder
fylkeskommune til å forvalte veglovens
bestemmelser knyttet til fylkesvegnettet.
Vegvesenet gir uttalelser til
kommuneplaner og reguleringsplaner.
Dersom retningslinjene ikke følges opp
kan dette gi grunnlag for innsigelse og
klage ved enkeltsaksbehandling.

Trafikksikkerhet omhandler mange
forskjellige forhold ved vegen. Blant annet
kan siktforholdene forringes ved plassering
av bygninger mv. innenfor byggegrensen.
Slike forhold er det byggegrensebestemmelsenes hensikt å forhindre.
Det kan også oppstå trafikkfarlige
situasjoner dersom byggverk og
innretninger på grunn av sin utforming
eller virksomhet omkring, kan ta
trafikantenes oppmerksomhet bort fra
vegen og trafikken. På enkelte strekninger
kan det også være risiko for at trafikanter
kan kjøre utfor vegen og ramme
bygninger/innretninger.

1.2 13:ggegre~r langs riksv eg
Ved fastsetting av byggegrenser skal det
legges vekt på langsiktige hensyn som
sikrer levetid for vegen og godt miljø for
aktivitetene langs vegen. Langs El8 og
E39 skal det gjennom kommunale
planprosesser arbeides for å sikre 100
meters byggegrense. For øvrige riksveger
skal veglovens generelle bestemmelser

For drift og vegvedlikehold av vegen kan
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praktiseres, jf. RLM-sak i Statens vegvesen
region sør (i sak 10-09). Veglovens
generelle byggegrense for riksveger er 50
meter, jf. Vegl.§ 29.

binder fylker og kommuner sammen og
betjener en betydelig mengde trafikk, samt
betegnes som viktig for regional utvikling.
Dette vegnettet betjener et større bo- og
arbeidsmarked, og betydelig nærings-,
havne- og kollektivtrafikk. Det er også
generelt sett en høyere trafikkmengde
(ÅDT). Byggegrenseavstand er satt til 50
meter på "Fylkeskommunal hovedveg".

1.3 Byggegrense langs kommunale
veger
Vegloven fastsetter byggegrense til 15
meter langs kommunalt vegnett. Annen
byggegrense kan være fastsatt i
reguleringsplan. Kommunene er
vegmyndighet mht.
dispensasjonsbehandling.

Det øvrige fylkesvegnettet har mer lokal
betydning og det er generelt sett en lavere
trafikkmengde (ÅDT). Byggegrensen er
satt til 20 meter på det "Lokal fylkesveg".

1.4 Byggegrense langs gang- og
sykkelveg
Vegloven fastsetter byggegrense 15 meter
langs gang- og sykkelveger. Vest-Agder
fylkeskommune er vegmyndighet langs
fylkesveg. Deler av gang- og
sykkelvegnettet langs fylkesveg har fortsatt
status som kommunal veg, og kommunen
er da vegmyndighet mht. dispensasjonsbehandling.

1.7 Byggegrenser i reguleringsplan
Byggegrenser for ny bebyggelse fastsettes i
reguleringsplan. Statens vegvesen tar
stilling til byggegrenser langs fylkesveg i
reguleringsplaner. For byggegrenser under
20 meter må det foretas en vurdering til
arealbruk i kommuneplaner. Arealbehov til
følgende skal vurderes:
•
•

1.5 Kategoriinndeling av
fylkesvegnettet
Fylkesvegene er delt inn i tre kategorier og
to funksjonsklasser bestemt ut fra vegens
bruk/funksjon.
Kate ori
Regional fylkesveg

•

I. 8 Dispensasjonssaker
Det er krav til saklighet, rimelighet og
likebehandling ved behandling av
dispensasjon fra byggegrenser langs veg.

Funks'on

Viktig fylkesveg

Fylkeskommunal
hovedveg

Øvrig fylkesveg

Lokal fylkesveg

Som ledd i klarleggingen av forholdene
bør det, så fremt ikke søknaden kan
innvilges uten videre, være foretatt
befaring. Søkeren bør varsles om slik
befaring og få anledning til å delta for å
forklare på stedet hvordan vedkommende
tenker seg byggingen m.v. gjennomført.
Når Statens vegvesen avslår en søknad,
skal det i avslaget klart opplyses om hvilke
vurderinger avslaget grunner seg på.
Eventuelle alternative godkjennbare
løsninger bør nevnes, jf. forvaltningsloven
§§ 24 og 25.

I retningslinjen legges det til grunn en
todelt praksis på fylkesvegene ift.
funksjonsinndelingen.
Se for øvrig kartoversikt med kategori/funksjonsinndeling av fylkesvegene.
1.6 Byggegrenser

Vegtrase i et 30 års perspektiv.
Viktige kollektivakser og
nødvendig areal til kollektivfelt.
Viktige gang- og sykkeltraseer,
støyskjerming og at det settes av
nødvendige areal til dette.

mht.

kategoriinndehng av fylkesvegnettet
"Regional frIkesveg" og "viktig ftlkesveg"
utgjør det regionale fylkeshovedvegnettet.
Det fylkeskommunale hovedvegnettet
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I områder som omfattes av
reguleringsplaner skal søknader om
dispensasjon fra byggegrenser behandles
etter plan- og bygningslovens § 19. For
fylkesveger gir Statens vegvesen, som
fylkeskommunens administrasjon for
fylkesvegene, uttalelse.

kreve at avkjørsler fra kommunal veg skal
bygges etter en plan den godkjenner, jf.
Vegl. § 40 tredje ledd.
Statens vegvesen kan kreve at avkjørsler
fra riksveg eller fylkesveg blir flyttet eller
endret, eller avgrense bruken eller nekte
bruken av avkjørsel, jf. Vegl. § 41.

2 Behandling av avkjørselssaker

Blir avkjørsler bygd eller brukt i strid med
det som er fastsatt i eller med hjemmel i
vegloven, kan det gis påbud om at
avkjørsel skal stenges, endres eller flyttes
på den ansvarlige sin kostnad, jf. Vegl. §
42.

Med avkjørsel forstås vanligvis enhver
tilknytning mellom privat eiendom og
offentlig veg. Som avkjørsel regnes også
rene gangadkomster.
Hensyn til trafikksikkerhet er den viktigste
vurderingen mht. avkjørselssaker. Med
økende avkjørselstetthet og
randbebyggelse øker ulykkesrisikoen.

Statens vegvesen tar avgjørelser i slike
saker for riks- og fylkesveger, og
kommunen tar slik avgjørelse for
kommunale veger, jf. Vegl. § 42 andre
ledd.

2.1 Hjemmel
Lovgrunnlaget for behandling av
avkjørsler er nedfelt i vegloven, plan- og
bygningsloven og forvaltnings-loven.

2.2 Lffl lig a kjorsel
Eksisterende avkjørsel ansees som lovlig
avkjørsel når eier/bruker kan dokumentere
tillatelse gitt av offentlig vegmyndighet.
Dessuten kan eksisterende avkjørsel ansees
som lovlig når det kan dokumenteres at
avkjørselen har vært anlagt og synlig brukt
i lengre tid uten at vegmyndigheten har
hatt innvendinger, og således godkjent at
eier/bruker har innrettet seg etter dette.

Avkjørsel fra offentlig veg kan i samsvar
med vegloven ikke bygges eller brukes
uten tillatelse eller annen særskilt hjemmel.
Etter veglovens §§ 40 —43 er det Statens
vegvesen som har myndighet til å treffe
vedtak i saker som ikke omfattes av
regulert område. For områder som har
godkjent reguleringsplan er det kommunen
som er planmyndighet for endringer etter
bestemmelser i plan- og bygningsloven.
Eventuelle endringer kan gjøres på
grunnlag av uttalelse fra Vegvesenet.
Ligger det ikke en reguleringsplan til
grunn, eller planen ikke omfatter avkjørsler
må avkjørsler fra riksveg eller fylkesveg
ikke bygges eller brukes uten løyve fra
Statens vegvesen vegavdeling og
avkjørsler fra kommunal veg ikke bygges
eller brukes uten løyve fra kommunen,
Vegl. § 40 andre ledd.

2.3 Endret bruk
Avkjørselstillatelsen er alltid knyttet til den
bruk/formål vegen har, f. eks. til bolig
landbruksformål, forretningsvirksomhet
osv. Tas avkjørselen i bruk til et annet
formål enn det tillatelsen gjelder, slik at
bruken innebærer endret traflkk, er det
ulovlig bruk. Da er det nødvendig å søke
om tillatelse for endret bruk av
avkjørselen. Det flnnes imidlertid
grensetilfeller som normalt må kunne
godtas, jordbruksavkjørsel for
hestetransport, som etter hvert blir brukt av
traktor, i samsvar med utviklingen i
landbruket.

Dersom det godkjennes at det etableres en
avkjørsel kan Statens vegvesen kreve at
avkjørsler fra riksveg eller fylkesveg skal
bygges etter en plan som godkjennes av
vegetaten. Likeledes kan kommunene
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•

2.4 A%kjorselspolitikk mht.
kategoriinndeling av vegnettet
Som det beskrives i kapittel 1 er
fylkesvegnettet delt inn i tre kategorier og
som igjen er delt inn i to funksjonsklasser;
"Fylkeskommunal hovedveg" og "Lokal
Fylkesveg". Tabellen under viser holdning
i forhold til funksjonsklasser, jf. tabell
overfor.
Funks'onsklasse

Holdnin sklasse

Riksveg
Fylkeskommunal
hovedve

Me et stren holdning

Lokal f Ikesve

•
•

2.5 Oppstart
reguleringsplanarbeid
Ved oppstart av reguleringsarbeidet skal
kommunene evt. sammen med utbygger
avklare med vegmyndigheten hvilke krav
som settes til bruk av eksisterende
avkjørsler på strekninger, eventuelt
regulering av nye/sanering av gamle.
Utbedring og eventuelt behov for nye kryss
skal vurderes.

Stren holdnin
Mindre stren holdnin

Meget streng holdning (riksveg)
• Vegene skal i prinsippet være
avkjørselsfrie.

Det må settes som mål å få til størst mulig
grad av helhetlige løsninger for å få til
størst mulig grad av trafikksikre og
hensiktsmessige løsninger i forhold til
vegens funksjon.

Streng holdning (fylkeskommunal
hovedveg)

•

•

•
•

Nye avkjørsler skal begrenses og skal
som hovedregel inngå i
reguleringsplan.
Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel
kan 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 hovedvegerl.

1 byer og tettsteder skal en ha som
målsetningen å oppnå størst mulig grad av
arealutnyttelse i de tilfeller det er mulig å
bruke eksisterende vegnett. Ved vurdering
av nye avkjørsler skal en vektlegge
trafikksikre løsninger for hele planområde,
og ikke bare langs fylkesvegnettet. Det
skal legges særlig vekt på å sikre gående
og syklende og at nye avkjørsler bygges
etter vegnormalens krav.

Mindre streng holdning (lokal fylkesveg)

•

Utvidet bruk av avkjørsel er å
foretrekke frem for etablering av en ny
avkjørsel.
Driftsavkjørsler til landbruket tillates.
Avkjørsler skal tilfredsstille
vegnormalenes krav for samle- og
adkomstveger.

etter
2.6 Dispensasjonsbehandling
plan og bygningslov en
Vegmyndighetene kan gi en positiv
uttalelse til avkjørselssaker dersom
trafikksikkerhet på strekningene ikke blir
dårligere, eventuelt ved å gi vilkår.

Nye avkjørsler kan tillates. Det skal
vurderes om en eksisterende avkjørsel i
nærheten kan benyttes før en eventuelt
gir tillatelse til ny avkjørsel. En
eventuell ny avkjørsel skal ses i
sammenheng med mulig videre
utbygging i samme område.

I uregulerte områder skal vurderingen
grunngis i forhold til hvilken
holdningsklasse det er for vegen. Kan det
knyttes vilkår til en dispensasjon som gjør
at trafikksikkerheten totalt sett etter
utbygging blir bedre enn før, bør normalt
avkjørselsspørsmålet vurderes positivt.

Vegnormalene defineres i Statens vegvesens
håndbøker.
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3. Klagebehandling
Bestemmelsene i forvaltningslovens
kapittel VI kommer til anvendelse ved
klagebehandling i byggegrense- og
avkjørselssaker. For fylkesveger kan
vedtak etter veglovens bestemmelser
påklages til fylkeskommunen. Klage
sendes til Statens vegvesen region sør.
Statens vegvesens lokale vegavdeling skal
vurdere klagen med sikte på om nye
opplysninger skal føre til at
vegavdelingens vedtak bør oppheves eller
endres. I så fall vil klager/parter bli
underrettet. Dersom Statens vegvesen ikke
finner å kunne endre vedtaket sitt blir
klage, samt søknad og andre
opplysninger/vedlegg, oversendt til
fylkeskommunen for videre behandling.
Saken avgjøres i fylkeskommunens
hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.
For vedtak om dispensasjon fra
reguleringsplaner, etter plan- og
bygningslovens § 19, er fylkesmannen
klageinstans. Statens vegvesen kan
anbefale fylkeskommunen å påklage
vedtak i saker som gjelder fylkesveger.
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LINDESNES I REGIONEN

21. oktober 2013

Vest-Agder fylkeskommune
E-post: postmottak@vaLno

Høring av forslag fra Vest-Agder fylkeskommune om inndeling av fylkesvegnettet i kategorier
og funksjonsklasser
Vi viser til høringsbrev 23.8.13 sendt til regionrådene i Vest-Agder.
Lindesnesrådet behandlet saken i møte 27.9.13, men vedtok å utsette saken med tanke på å utarbeide
en høringsuttalelse innen fristen 18.10.13.
I tråd med dette hadde Rådmannsutvalget i Lindesnesregionen saken til behandling i møte 16.10.13,
og utarbeidet følgende forslag til uttalelse:
Lindesnesrådet slutter seg til hovedtrekkene i inndelingen, men vil bemerke følgende:
1. Gjennomgående ruter som Nordsjøvegen, Sykkelrute nr. 1, og veier til viktige turist- og
utfartsområder, som feks. Lindesnes fyr, Ljosland og Bortelid bør klassifiseres som viktige.
2. Fylkesvegstrekninger som er viktige for gang- og sykkeltrafikk i og nær byer og tettsteder bør
klassifiseres som viktige.
3. For øvrig bør alle veier med skoletransport med buss slik som feks. Audnedal – Hægehostad
over Ås klassifiseres som viktige.
4 Klassifiseringen må ikke føre til at ftlkesveger omklassifiseres til kommunale veger uten at det
medfølger budsjettmidler.
Neste møte i Lindesnesrådet er ikke før 8.11.13, og det har derfor ikke vært mulig å få en formell
behandling av uttalelsen i Rådet, men Rådets medlemmer (ordførerne) har vært forelagt forslaget til
uttalelse, og det har vist seg nødvendig med følgende presisering:
Punkt 3 er ment å gjelde veier der det går skoletransport med buss (ikke minibuss eller mindre
biler). Dette av hensyn til sikkerheten for elevene.
Med denne presiseringen er forslaget over regionens uttalelse i saken.
Enkeltkommuner i regionen har administrativt eller gjennom vedtak i politisk organ avgitt egne
høringsuttalelser til saken. Kommunenes egne uttalelser og Lindesnesregionens uttalelse må ses i
sammenheng, og dersom det evt. skulle være motstrid mellom uttalelsene har kommunens egen
uttalelse forrang.
Med vennlig hilsen
for Lindesnesregionen
—
_.i._
Dagfinn Lauvsland
Daglig leder

Lindesnesregionen, c/o Lindesnes kommune, Rådhuset, 4524 LINDESNES, lindesnesregionen.no
Leder Oddmund Ljosland,I2 oddmund.ljosland@aseral.kommune.no, It 474 69 292
Daglig leder Dagfinn I.auvsland,
dagfinn@lauvsland.no, V 901 19 005

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ove Torland<Ove.Torland@lindesnes.kommune.no>
18. oktober2013 14:44
Sørheim,Steinar
RuneStokke;JanneFardalKristoffersen
Vedr. forslagfra V-A fylkeskomrnune
om inndelingav fylkesveinettet

Hei
Lindesnes
kommune har, sammen med øvrige kommuner
i Lindesnesregionen,
fylkeskommunes
forslag til inndeling
av fylkesveinettet
i kategorier
vurdering.
Det sendes en samlet uttalelse
fra regionen.
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MANDAL KOMMUNE
Teknisk forvaltning
Vest-Agder fylkeskommune

DERES REF:

12/05347-9

VAR REF:

2007/4012 - 13

SAKSBEHANDLER:

ARKIVKODE:

DATO:

Hallfrid Jostedt, 38273015

010

18.10.2013

HØRINGSUTTALELSE FRA MANDAL KOMMUNE OM INNDELING AV
FYLKESVEGNETTET I KATEGORIER OG FUNKSJONSKLASSER
Mandal bystyre behandlet saken i møte 17.10.13 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Mandal bystyre slutter seg til hovedtrekkene i inndelingen, men vil bemerke
følgende:
1. Gjennomgåenderuter som Nordsjøvegen og Sykkelrute nr 1 bør
klassifiseres som viktige.
2. Fylkesvegstrekningersom er viktige for gang- og sykkeltrafikk i og nær
byer og tettsteder bør klassifiseres som viktige.
3. Klassifiseringen må ikke føre til at fylkesveger omklassifiserestil
kommunale veger uten at det medfølger budsjettmidler.
4. Administrasjonen bes om å gjennomgå fordelingenav veier iht endrede
kriterier og i høringsuttalelsennevne spesielt de veiene som må flyttes fra
øvrige fylkesveier til viktige fylkesveier. Dette gjelder blant annet hele eller
deler av FV 203, 204, 207, 214 og 230.
Særutskrift vedlegges.
Administrasjonen ble bedt om å nevne spesielt de veiene som bør flyttes fra øvrige til viktige:
Nordsjøvegen og Sykkelrute nr 1 følger stort sett FV 204 fra Eid til Harkmark, deretter FV
203 fra Harkmark via Tregde og på vestsiden av byen fortsetter Nordsjøvegenpå RV 202
Bankebroa-Reibakken.Hele strekningen fra Eid til Reibakken er også en viktig vei for
tettstedene langs kysten og fungerer også som omkjøringsvei når E39 er stengt.
FV 204 forbinder Harkmark med E39 ved Valand og fortsetter til Lindland på RV 455.
Spesielt strekningen mellom Valand og Harkmark bør endres til viktig.
Mandals kommende havne- og industriområde i området Strømsvika-Sodevikamå ha en god
vei til og fra E39. Det gjelder FV 203 (Tregdeveien) fra Ime til krysset med Skjernøyveienog
FV 230 (Skjernøyveien) videre.
Hele Skjernøy har forholdsvis mye trafikk til boliger, hytter, friluftsområder og
næringsvirksomhet. Hele RV 230 bør derfor også flyttes til viktig fylkesvei.

INTERNETr:www.mandaLkommune.no
POSTADRESSE:BESØKSADRESSE:
TELEFON : 38 27 30 00
Postboks 905
Rådhuset,Ytre Sandgt. 25 TELEFAKS: 38 27 30 99
E- POST
: fellespost@mandaLkommune.no
BANKKTO : 6335.05.22222 ORG.NR : 964 968 519
4509 MANDAL

FV 201 på vestsiden av Mandalselvaer en viktig forbindelsemellom sentrum,boligområder
og Holum/Krossen.Veien er også viktig for sykling, både i forbindelsemedjobb/skole,tur og
trening.
FV 214 Halshaug—Krossenvia Gjervoldstader også en viktig veistrekning,med mye
landbruksdriftog spredt boligbebyggelse.Ved Gjervoldstadkrysseter det forbindelsemot
Tredal og Sjøllingstadi Lindesnes(FV 408).
Jeg håper opplistingener tilstrekkeligklar. Ta gjerne kontakt dersom det er behov for
ytterligere opplysningereller oppklaring.

Med hilsen

HallfridJostedt
Rådgiver
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Særutskrift- HØRINGOM INNDELINGAV FYLKESVEGNETTETI KATEGORIER
OG FUNKSJONSKLASSER

Kopi til:
Lindesnesregionen

LISTERRÅDET

‘1II
Høring fra Lister vedrørende forslag fra Vest-Agder fylkeskommune
om inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser
Ordningsverdi

Saksmappe:

Lapenr.:

Saksbehandler:

013

2009/349

14855/2013

Svein Vangen

Saksnr:

Utvaig:

Deto:

29/13

Listerrådet

21.10.2013

Forslag til vedtak:
Listerrådet stiller seg bak kommunenes innspill slik de fremkommer i
saksutredningen.
Saksopplysninger:
Arbeidet med inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser er en
oppfølging av Samferdselsplanen, som Fylkestinget har vedtatt (i sak 63/12), og som
er bakgrunnen for dette arbeidet.
Vedlagt følger saken med tilhørende dokumenter til uttalelse.
Det bes om at det ses særlig på kriteriene for inndeling av fylkesvegnettet i
funksjonsklasser og arbeidsgruppens forslag til inndeling av fylkesveger.
Saken er sendt regionrådene for høring. Saken er forelagt kommunene via
arbeidsutvalget, følgende høring er derfor basert på innspill fra den enkelte
formannskap.
Bakgrunn for saken
Det er store økonomiske utfordringer på fylkesvegnettet, samtidig som Vest-Agder
fylkeskommune har satt seg som mål å være en bedre vegeier enn staten før
forvaltningsreformen. Fylkesrådmannen konstaterer at det ikke er mulig å
imøtekomme behovene på fylkesvegene fylt og anbefaler derfor en kategoriinndeling
av vegnettet.
Med kategoriinndeling av fylkesvegnettet menes det at man skal vurdere en
tredeling av fylkesvegnettet; i strategisk viktig-, viktig- og øvrig fylkesveg.
Prosjektgruppen som ble etablert har også foreslått en klassifisering av vegnettet.
Sist gang det ble gjort var i 1985 på bakgrunn av et vedtak som ble gjort i
fylkestinget den 15.12. 1983.
Etter gjennomgangen i 1985 ble det gitt klare kriterier for hvilke veger som skulle
være fylkesveg. Men det fylkeskommunale vegansvaret har endret seg siden den
gang. Dette særlig som følge av forvaltningsreformen, da Vest-Agder
fylkeskommune fikk overført 750 kilometer med statlig veg, og som forsterket
fylkeskommunenes regionale ansvar på det meste av regional infrastruktur.
Hovedformålet med en vurdering av klassifiseringen er å vurdere ansvarsfordeling

på det offentlige vegnettet i forhold til om det bør være et statlig-, regionalt- eller
kommunalt anliggende.
Med begrepet klassifisering i denne saken menes det at man ser på
eierskapet på det offentlige vegnettet, både statlig-, fylkeskommunalt- og
kommunalt, slik at det kan foretas nødvendige justeringer på fylkesvegnettet,
jf. veglovens § 7.
Vurdering:
Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal har gitt en skriftlig tilbakemelding på
høringsforslaget. Hægebostad og Lyngdal har så langt ikke kommet med innspill.
Nedenfor blir innspillene gjengitt.
Innspill fra Farsund kommune:
1. Formannskapet støtter forslaget om at Fv43/8-tallet og Fv465 kategoriseres
som «Viktig fylkesveg», jf. kartvedlegg datert 23.08.13.
2. I tillegg til Fv463 (som oppfyller kriterium 3 som tilførselsveg til Lista fly og
næringspark) bør også deler av Fv652/654/675 (Ore-Nordbygda) medtas som
viktig fylkesveg siden denne vegen oppfyller kriterium 2 (del av regional
bussrute Farsund/Lista-Lyngdal-Kristiansand).
3. Pkt. 3.4 Kriterier
I fylkesdelplanen for Lister er Lista flyplass prioritert med følgende delmål:
«Holde flyplassen operativ og utvikle flyplassområdet til en regional fly og
næringspark» Med henvisning til Listerplanen og saksvurderingen nedenfor,
foreslås forslaget til kriterium for «Viktig fylkesveg» pkt. 5 endret til:
«Veg er hovedforbindelse til regional havn og flyplass»
Videre bør begge flyplassene i fylket vises på kartet på samme måte som
havnene.
Fv 652 Ore - Gjemoldstad oppgraderes til «viktig fylkesvei».
Innspill fra Flekkefjord kommune:
• Flytte følgende fylkesveistrekninger fra «Øvrig fylkesveg» til «Viktig
fylkesveg
o FV 44 fra Skolla til Rogaland grense
o Fv 803, Klungeland til Feda terminal/kryss fv 465
• Listerrådet slutter seg til arbeidsgruppens uttalelse side 5 pkt.1:
o « Arbeidsgruppen fastslår at det prinsipielt ved normaldrift skal
være likestilling av dalevegene (som er definert som «viktige
fylkesveg») i forhold til fordeling av ressurser».
• Byggegrense i forhold til de forskjellige kategorier:
o Kategori 1: Regional fylkesveg 50m
o Kategori 2: Viktig fylkesveg 25m
o Kategori3: Øvrige fylkesveger 15 m

Innspill fra Kvinesdal kommune:
• Kvinesdal kommune viser til satsningen på helårsturisme på Knaben,
som også er omtalt i samarbeidsavtalen med VAF. På bakgrunn av
dette krever Kvinesdal kommune at fylkesvei 465 og 839 mellom
Kvinlog og Knaben, via Netlandsnes, oppgraderes til viktig fylkesvei.

•

For øvrig slutter Kvinesdal kommune seg til det fremlagte forslaget til
inndeling av fylkesvegnettet i Kvinesdal.

Innspill fra Sirdal kommune:
• Strekningen Tonstad til Suleskard (Brokke-Suleskard) ønskes definert
som viktig fylkesvei.
• GP-krysset til kommunegrensen mellom Sirdal og Gjesdal kommune,
fylkesvei 45 ønskes definert som viktig fylkesvei.
• Sirdal påpeker også viktigheten av at FV 803 defineres som viktig
fylkesvei.

Vedlegg:
1
2
3
4
5

12-05347-9 Høring av forslag fra Vest-Agder fylkeskommune om inndeling av
fylkesvegnettet i kategorier og funk 409008_40_0
12-05347-9 Retningslinje for byggegrense- og avkjørselspolitikk.docx
409037_7_0
Kart
12-05347-1 Gjennomgang av fylkesveinettet - kategoriinndeling og klassifisering
36796957_1
Prosjektgruppe

Innspillfra Lyngdalkommune:
•

Med henvisning til kriterier for viktig fylkesvei pkt .4 «Trasseen har en funksjon som
omkjøringsveg/ heredskapsveg ved stenging av riksveg» mener Lyngdal kommune at
følgende veistrekninger må flyttes fra øvrig fvlkesvei til viktigfylkesvei.

o
o
o
o

Fv410 Spangereid X460 —Lindesnes/Lyngdal (Lindesneskommune)
Fv410 Lindesnes/Lyngdal—Alleen nord x43
Fv653 Faret bru X464 —Dragedal X551
Fv551 Dragedal X653 —TjomslandXE39

•

Med henvisning til kriterier for viktig fylkesvei pkt .3 « Veg fører til viktig trafikkgenererende
industri/næring» og pkt. 5 «Vei er hovedforbindelse til regional havn» mener Lyngdal
kommune at følgende veistrekninger må flyttes fra øvriR fvlkesvei til viktigfylkesvei.
o Fv656 Rosfjord X590 —Lyngdal Havn (Holsundet)

•

Byggegrenseri forhold til de forskjellige kategorier.
o

Her støtter Lyngdal kommune Flekkefjords innspill, kule pkt. 3

Sokndal kommune

Vest-Agder Fylkeskommune
Postb. 517 Lund
4605 KRISTIANSAND S

Vår saksbehandler:

Deres ref:

NilsJacobsen

Vår ref.:

Arkiv:

Vår dato:

Sak: 13/780
J.nr. 13/10203

Q10

07.10.2013

Melding om vedtak - Forslag om inndeling av veinettet i Vest-Agder
i 3 kategorier
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak i saken:
16.09.2013 Kommunestyret
KS-053113Vedtak:
Det viser til høring av forslag fra Vest-Agder fylkeskommune om inndeling av
fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser.
Sokndal kommunestyret ber om at Fv. 44 mellom Flekkefjord og Ana-Sira tas inn i
kategorien Regionale fylkesveier.
Begrunnelse: Fylkesvei 44 forbinder Ana-Sira med regionsenteret Flekkefiord. I tillegg er
veien en del av fylkesvei 44 mellom Sokndal og Flekkefjord, som forbinder
kommunesenteret Hauge i Dalane med regionsenteret Flekkefjord. Fylkesvei 44 har direkte
forbindelse til E39 i Flekkefjord. I tillegg er dette hovedveien fra Sokndal/Ana-Siratil
Sørlandet sykehus Flekkefjord.
Med vennlig hilsen
Sokndal kommune
Nils Jacobsen
Næringssjef
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur når det sendes som e-post.
Kopi til:
Flekkefjord kommune
Listerrådet

Kirkegt. 50
Nesgaten 11

Rådmannskontoret
Postadresse:Gamlevelen20, 4380 Hauge I Dalane
Besøksadresse:
E-postadresse: ostmottak sokndalkommune.no

4400
4480

www.sokndal.kommune.no
www.cittaslow.no

FLEKKEFJORD
KVINESDAL

Telefon: 51 47 06 00
Telefaks: 51 47 06 01
Org.nr.: 964 965 692
Postgironr.,skatt 7855 05 11117
Bankgironr: 3310.07.00277
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VEST-AGDERFyLKESKOMMUNE
frt A~vii.-

SAMFERDSELSSEKSJONEN
Saksbehandler: Steinar Sørheim

Vår dato
25.10.2013
Deres dato

Vår referanse
Q11, &20
12/05347-20 :
Deres referanse

Kommentarer til høringsuttalelsene
Innspill fra regionene/kommunene

Lindenesrådet (vedtak)
1. "Gjennomgående ruter som Nordsjøvegen, Sykkelrute 1, og veier til viktige turistog utfartsområder, som f.eks. Lindesnes fyr; Ljosland, og Bortelid bør klassifiseres
som viktig fylkesveg".
Kommentar: Arbeidsgruppens målsetning i dette arbeidet har vært å kartlegge det det
fylkeskommunale hovedvegnettet og har derfor ikke spesifikt vurdert sykkelvegruter eller
gang og sykkelveger. På generelt grunnlag mener likevel arbeidsgruppen at det
fylkeskommunale hovedvegnettet har en høyere ÅDT sammenlignet med det øvrige
vegnettet og at det derfor er riktig at sykkelvegruter i hovedsak skal være en del av det
øvrige fylkesvegnettet —som har lavere ÅDT.
For øvrig mener arbeidsgruppen at turistveger skal være på det øvrige hovedvegnettet.
Dette på grunn av lav ÅDT. Bortelid har f.eks. en ÅDT på 375 og Ljosland mindre en 375 i
ÅDT.
2. "Fylkesvegstrekninger som er viktige for gang- og sykkeltrafikk i og nær byer og
tettsteder bør klassifiseres som viktige".
Kommentar: Arbeidsgruppen har ikke vurdert gang- og sykkelvegnettet i denne
gjennomgangen av fylkesvegnettet. inndelingen av vegnettet i kategorier og
funksjonsklasser vil ikke få betydning for drift av gang- og sykkelvegnettet.
3. "For øvrig bør alle veier med skoletransport med buss slik som feks. fv 512 fra
Audnedal til Hægebostad over As klassifiseres som viktig".
Kommentar: Arbeidsgruppen opprettholder kriterie om at det er regionale bussruter og
busstrafikk/metroaksen i Kristiansand som skal prioriteres, jf. beskrivelse i kriterie foran.
Arbeidsgruppen ønsker å presisere at selv om en veg blir definert som øvrig fylkesveg ville
ikke det få betydning for vinterdrift av vegnettet.
4. "Klassifisering må ikke medføre at fylkesveg omklassifiseres til kommunale veger
uten at det medfølger midler".
Kommentar: Vest-Agder fylkeskommune har ikke startet jobben med å vurdere
klassifiseringen av vegnettet. En generell tilbakemelding er at fylkeskommunen følger til
enhver til gjeldene forskrifter i forhold til opprustning av en veg før nedklassifisering.
Lindenes kommune administrativ uttalelse
Etter innspill fra Lindenes kommune har arbeidsgruppen på nytt vurdert fv 437 fra Fardal —
Udland. På grunn av at lyktestolpene er plassert i kjørefelt retning nord må hele vegen
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stenges når det skal utføres vedlikeholdstiltak på E39. Arbeidsgruppen er derfor enig i at
Fv 437 skal være omkjøringsveg og defineres derfor som viktig fylkesveg.
Mandal kommune administrativ uttalelse
Vedrørende Fv 202 som beredskapsveg. Hvilke omkjøringsveger man skal ha til E39 blir
vurdert av Statens vegvesen etter vegens tåleevne. Denne vegstrekningen vil ikke bli brukt
som omkjøringsveg til E39.
Vedrørende havne- og industriområde i Fv 203/230 Strømsvika —Sodevika prioriteres
denne vegen til 'Viktig fylkesveg" på grunn av det nye havneområde.
Når det vises til landbruksdrift på Fv 408 Tredal til Skjøllungstad og Fv. 214 Halshaug —
Krossen er ikke kriterie for næringer med stor andel tungbiltrafikk oppfylt. Derfor
opprettholder arbeidsgruppen statusen på disse vegene til øvrig fylkeveg.
Listerrådet (vedtak)
lnnspill fra Farsund kommune
1. "Formannskapet støtter forslaget om at fv 53/8-tallet og fv 465 kategoriseres som
viktig fylkesveg".
2. "I tillegg til fv 463 (som oppfyller kriterium 3 som tilførselsveg til Lista fly og
næringspark) bør også deler at fv 652/654/675 (Ore-Nordbygda) medtas som viktig
fylkesveg siden denne vegen oppfyller kriterium 2 (del av regional bussrute
Farsund/Lista/-Lyngdal-Kristiansand) ".
Kommentar: Formålet med kriterie for regionale bussruter er å legge til rette for
fremkommelighet for buss i byområder og på veger med stor trafikk. Strekningen på fv
652/654/675 fra Ore til Nordbygda er utenfor sentrumsområde og det er lav ÅDT på
vegen. Ut fra en totalvurdering opprettholder arbeidsgruppen sin anbefalingen om at
vegen skal være på det øvrige fylkesvegnettet.
3. "Pkt. 3.4 Kriterie
I fylkesdelplanen for Lister er Lista flyplass prioritert med følgende delmål: "Holde
flyplassen operativ og utvikle flyplassområde til en regional fly og næringspark". Med
henvisning til Listerplanen og sakvurderingen foreslås forslaget til kriterium for "Viktig
fylkesveg" pkt. 5 endret til: "Vegen er hovedforbindelse til regional havn og flyplass".
Videre bør begge flyplassene i fylket vises på karet på samme måte som havnene".
"Fv 652 Ore-Gjervoldstad oppgraderes til viktig fylkesveg"
Kommentar: Arbeidsgruppen har i forslaget prioritert rute 8 på Lista som er hovedvegen
til fly- og næringsparken. Når det gjelder vegstrekningen på fv 652 fra Ore-Gjervoldstad
har denne vegen for lav trafikk til at vegen blir prioritert som viktig fylkesveg. ÅDT er fra
400-600 kjøretøy.
lnnspill fra Flekkefjord kommune
"Flytte følgende vegstrekninger fra "Øvrig fylkesveg" til "Viktig fylkesveg".
- Fv 44 fra Skolla til Rogaland grense.
- Fv 803, Klungeland til Feda terminal/kryss fv 465

-
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Kommentar: Vedrørende fv 44 er det kun deler av denne vegen som ikke er foreslått til
viktig fylkesveg fra Skolla til Rogaland grense. Vegen oppfyller ingen av kriteriene for viktig
fylkesveg. Imidlertid er det en stor andel turisttrafikk på denne vegen sommertid, men
trafikkmengden totalt sett er likevel for lav til at vegen kan anbefales til viktig fylkesveg.
Vedrørende fv 803 er dette en veg som er Sirdal kommune også har kommentert. Dette er
en veg som har svært dårlig standard i dag og det er lav ÅDT på vegen (ÅDT 350).
Hovedvegparsellene opp dalføre vil derfor i dette område være fv 466 fra Flikka og 465 fra
Kvinesdal.
"Listerrådet slutter seg til arbeidsgruppens uttalelse side 5 pkt. 1: "Arbeidsgruppen fastslår
at det prinsipielt ved normaldrift skal være likestilling av dalevegene (som er definert som
viktig fylkesveg) i forhold til fordeling av ressurser".
"Byggegrense i forhold til de forskjellige kategorier:
Kategori 1: Regional fylkesveg 50m
Kategori 2: Viktig fylkesveg 25m
Kategori 3: Øvrig fylkesveg 15m

Kommentar: I dag er det 50 meter byggegrense på det fylkesvegnettet som tidligere var
riksveg. Dersom vedtaket til Flekkefjord blir lagt til grunn vil dette bety en at det blir lavere
byggegrense langs mange fylkesveg. Flekkefjord kommune har ikke begrunnet vedtaket
sitt i saksfremstillingen som ble vedtatt i formannskapet.
De byggegrensene som er foreslått i forslag til nye retningslinje er begrunnet ut en faglig
vurdering med særlig hensyn til trafikksikkerhet, se beskrivelse i forslaget til retningslinje.
For å kunne ivareta trafikksikkerheten på fylkesvegene på en god måte bør det derfor
legges opp til et system hvor det søkes om dispensasjon når det ønskes å gjøre tiltak
langs fylkesveg, enten enkeltsøknader eller i reguleringsplan. Dette for at vegeier skal ha
en bedre kontroll på de tiltakene som gjøres langs fylkesveg og gjøre en vurdering på
trafikksikkerhetssituasjonen. Arbeidsgruppen støtter seg til de faglige vurderingene og
opprettholder forslaget.
Innspill fra Kvinesdal kommune
- "Kvinesdal kommune viser til satsningen på helårsturisme på Knaben, som også er
omtalt i samarbeidsavtalen med VAF. På bakgrunn av dette krever Kvinesdal
kommune at fylkesveg 465 og 839 mellom Kvinlog og Knaben, via Netlandsnes,
oppgraderes til viktig fylkesveg".
"For øvrig slutter Kvinesdal kommune seg til det fremlagte forslaget til inndeling av
fylkesvegnettet i Kvinesdal".

Kommentar: Arbeidsgruppen anbefaler at turisttrafikk ikke skal være et kriterium for viktig
fylkesveg, jf. kommentar på fv.44.
Innspill fra Sirdal kommune
Strekningen Tonstad til Suleskard (Brokke —Suleskard) ønskes definert som viktig
fylkesveg.
GP —krysset til kommunegrensen mellom Sirdal og Gjesdal kommune, fv 45
ønskes definert som viktig fylkesveg.
Sirdal kommune påpeker også viktigheten av Fv. 803 defineres som viktig
fylkesveg.
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Kommentar: Fv 987 Brokke-Suleskard defineres av fylkeskommunen som en turistveg,
vegen er vinterstengt, og derfor bør også vegen være en del av det øvrige fylkesvegnettet.
Fv 45 fra GP-krysset til kommunegrensen mellom Sirdal og Gjesdal kommune er foreslått
til viktig fylkesveg.
Fv 803 oppfyller ikke kriteriene, jf. kommentar på samme veg til Flekkefjord kommune.
Innspill fra Lyngdal kommune
- "Med henvisning til kriterier for viktig fylkesvei pkt .4 «Trasseen har en funksjon som
omkjøringsveg/ beredskapsveg ved stenging av riksveg» mener Lyngdal kommune
at følgende veistrekninger må flyttes fra øvrig fylkesvei til viktig fylkesvei.
O
Fv410 Spangereid X460 —Lindesnes/Lyngdal (Lindesnes kommune)
O
Fv410 Lindesnes/Lyngdal —Alleen nord x43
O
Fv653 Faret bru X464 —Dragedal X551
O
Fv551 Dragedal X653 —Tjomsland XE39"
Kommentar: Det ligger en grundig faglig vurdering bak hvilke veger som har status som
omkjøringsveg til E39 ut fra blant annet vegens dimensjon og tåleevne. Vegnettet som
beskrives overfor har ikke vært vurdert ut fra behovet som omkjøringsveg/beredskapsveg
grunnet at den ikke tilfredsstiller overnevnte krav. Arbeidsgruppen ønsker derfor ikke å
endre status på disse vegene ut fra dette kriterie.
"Med henvisning til kriterier for viktig fylkesvei pkt .3 « Veg fører til viktig
trafikkgenererende industn/næring» og pkt. 5 «Vei er hovedforbindelse til regional
havn» mener Lyngdal kommune at følgende veistrekninger må flyttes fra øvrig
fylkesvei til viktig fylkesvei.
O
Fv656 Rosfjord X590 —Lyngdal Havn (Holsundet)"
Kommentar: Denne vegen er definert som viktig fylkesveg.

