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1. Forord
Fylkeskommunen er fylkets største vegeier, det forplikter. Det forplikter oss til å
utarbeide gjennomarbeidede planer og målsetninger om hva vi vil med vår
infrastruktur i vår landsdel. Dette dokumentet er et resultat av den forpliktelsen.
Å utarbeide Handlingsprogram for fylkesveg 2018 - 2021 er en omfattende oppgave
vi ikke har tatt lett på. Det er mange avveininger som må tas når ulike hensyn skal
vektes, spesielt når ønskene til Handlingsprogrammet er større enn budsjetterte
midler. Vi har bedt kommunene prioritere og rangere sine ønsker, og dette har
dannet grunnlag for vår prioritering.
Som leder av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har jeg de siste årene brukt
mye tid på å besøke kommuner og befare fylkesveger. Det har ikke vært vanskelig
for meg å se behovet for tiltak. Flere steder er infrastrukturen langt fra optimal.
Mange ganger er det ønske om små trafikksikkerhetstiltak som for eksempel
fartshumper, siktrydding eller autovern. Det er ofte tiltak som lar seg løse uten at det
omtales i en plan.
Det engasjementet jeg møter på befaring viser meg at samferdsel er noe som
engasjerer, og det bør det gjøre. Samferdsel handler om å binde byer og tettsteder
sammen, det handler om rask og miljøvennlig transport, men det handler ikke minst
om trafikksikkerhet, både for de som ferdes på og langs vegen. Vi har alle noen vi er
glad i som ferdes på eller ved vegen, men vi har ingen å miste. Trafikksikkerhet har
derfor vært en av grunnpilarene ved utarbeidelse av dette Handlingsprogrammet.
I Handlingsprogrammet beskrives en del enkeltprosjekter. Det vil også bli
gjennomført en mange mindre tiltak som ikke beskrives som enkeltprosjekt i
Handlingsprogrammet, men som hører inn under sekkepostene for de ulike
programområdene. Handlingsprogrammet inneholder også tekstkapitler hvor vi viser
til blant annet universell utforming, trafikksikkerhet, miljø og klima.
Det har vært en glede å ta del i arbeidet med nytt Handlingsprogram, og jeg håper
dokumentet blir et dokument som står seg. Jeg vil oppfordre alle med interesse for
samferdsel til å lese Handlingsprogrammet og vil takke kommunene, innbyggere og
andre interesserte for gode innspill. Jeg vil også takke arbeidsgruppen bestående av
politikere, administrasjon og Statens vegvesen for et godt samarbeid om dette
dokument.

Gisle Meininger Saudland
Leder av Hovedutvalg for Samferdsel, areal og miljø
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2. Innledning
Fylkeskommunene har siden 1.1.2010 vært landets største vegeiere. På denne
datoen trådte forvaltningsreformen i kraft, og overførte ansvaret for en rekke tidligere
riksveger til fylkeskommunene. Fylkeskommunene overtok det aller meste av det
som tidligere ble kalt øvrige riksveger, og for Vest-Agder fylkeskommune innebar
dette at det da ble mulig å se på transportpolitikken på en helt annen og mer helhetlig
måte enn tidligere.
Fylkesvegnettet består av en rekke veger med varierende standard og utfordringer.
Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 er fylkeskommunens viktigste verktøy og
grunnlagsdokument for å beskrive disse utfordringene, samt å vurdere tiltak som
ønskes gjennomført. Dokumentet håndterer også en rekke andre krav og behov, og
målsetningen ved utarbeidelse av dokumentet har vært at all relevant informasjon
knyttet til arbeidet med fylkesvegnettet skal være samlet her.
Regionplan Agder 2020 sier følgende om kommunikasjon:
Et tilpasset og velfungerende transportnett og en godt utbygd elektronisk
kommunikasjonsinfrastruktur, er en viktig forutsetning for ønsket utvikling i regionen.
Det er ikke mulig å videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv og sikre bosetning
på hele Agder uten et effektivt samferdselsnett. Transport- og
kommunikasjonsinfrastrukturen må utvikles slik at den blir tilgjengelig, effektiv,
forutsigbar, sikker og miljøvennlig.
Det første Handlingsprogrammet ble utarbeidet av Statens vegvesen for perioden
2010 til 2013 i forbindelse med at forvaltningsreformen ble gjennomført. Ved neste
revisjon hadde Vest-Agder fylkeskommune selv opparbeidet tilstrekkelig kompetanse
til å ta over dette arbeidet, med Statens vegvesen som en aktiv og viktig bidragsyter
med sin omfattende kompetanse på området.
Statens vegvesen er fylkeskommunens aktive samarbeidspartner og faginstans i
vegsaker. Den felles vegadministrasjonen for riks- og fylkesveger ledes av
regionvegsjefen og er underlagt Vegdirektoratet i riksvegsaker og Fylkestinget i
fylkesvegsaker. Viktige tema for samarbeidet er blant annet videreutvikling av felles
budsjett- og ytelsesavtaler og felles kompetansebygging.
Fylkeskommunen ønsker i størst mulig grad å være en aktiv samarbeidspartner og
bestiller i samferdselssaker. Hensikten er å sikre at bevilgede midler utnyttes best
mulig, og at fremdriften i prosjektene følges opp slik fylkestinget har vedtatt.
Fylkeskommunen har de siste årene vært en aktiv bidragsyter til et KS-ledet prosjekt
for å styrke bestillerkompetansen hos fylkeskommunene og å få på plass strukturer
som gjør at fylkeskommunene kommer inn tidlig nok til å ha styring og medvirkning
på hvilke løsninger som velges for ulike fylkesvegprosjekter.
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM) har ansvaret for den løpende
politiske oppfølgingen av fylkeskommunens ansvar for fylkesvegene og
samferdselsrelaterte spørsmål.
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3. Bakgrunn og planforutsetninger
Handlingsprogram for fylkesveg 2018 – 2021 blir det tredje Handlingsprogrammet
som utarbeides etter forvaltningsreformen i 2010, og bygger videre på det grundige
arbeidet som er gjort i årene etter reformen.
Regionplan Agder 2020 sier "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. Transportinfrastrukturen må utvikles slik at den blir tilgjengelig,
effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig".
Føringene fra regionplanen danner grunnlag for mål og strategier, og er en viktig
forutsetning for å ivareta fylkesvegnettet og transportarbeidet i Vest-Agder på en best
mulig måte.
For å kunne nå målene man sikter mot er det viktig med stabile og forutsigbare
statlige bevilgninger, slik at arbeidet med å drifte, vedlikeholde og videreutvikle både
fylkesvegnettet, kollektivtrafikken og øvrige fylkeskommunale ansvarsområder, kan
planlegges og gjennomføres på en ansvarlig og god måte.
De største vegprosjektene i NTP omhandler store riksvegprosjekter i
Kristiansandsregionen, samt prosess med planlegging av en byvekstavtale for
regionen. I tillegg kommer utbygging av ny E39 gjennom fylket. Disse prosjektene
omhandler i liten grad fylkesveg, men vil samlet være svært viktige for avviklingen av
det samlede transportarbeidet i Vest-Agder.
NTP adresserer vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet. Dette er omfattende og
det vil kreve store ressurser å stanse og eventuelt innhente noe av dette. En slik
satsing er ikke mulig å håndtere over dagens fylkeskommunale budsjettrammer, og
er derfor avhengig av økte statlige midler. Hvor stor andel av slike midler som kan
forventes tildelt Vest-Agder er per nå ikke kjent.
NTP opprettholder rentekompensasjonsordningen for transporttiltak som
fylkeskommunen har benyttet seg av over flere år. Det legges i tillegg opp til
videreføring av statlige tilskuddsordninger knyttet til tunnelsikkerhet, skredsikring og
til utbygging av gang- og sykkelveger. Fylkeskommunen har fått tilskudd fra disse
tilskuddsordningene ved flere anledninger, og vil arbeide aktivt for å få tilgang til slike
midler også i fremtiden. Statlige tilskuddsordninger er et viktig premiss for å kunne
gjennomføre store og viktige prosjekter som overgår de årlige økonomiske rammene
knyttet til tiltak på fylkesvegnettet.
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4. Mål, strategier og rammer for gjennomføring
4.1 Mål for Handlingsprogram for fylkesveg
Handlingsprogram for fylkesveg hører inn under regional plan for samferdsel som
beskriver den overordnede målstrukturen for samferdselssystemet i Vest-Agder.
Handlingsprogram for fylkesveg relateres til målene i Regionplan Agder 2020
vedrørende kommunikasjon og transport, samt miljø, levekår og tilgjengelighet for
alle. 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.
For Kristiansandsregionen er det særlige utfordringer knyttet til nullvekstmålet som
må håndteres i samarbeid med andre finansieringskilder en fremtidig Byvekstavtale.

4.2 Strategier for Handlingsprogram for fylkesveg
Det er lagt til grunn en rekke strategier for å nå målene i Handlingsprogrammet.
Strategiene er her sortert under målsetningene:
A Et mer trafikksikkert transportsystem
- Økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i byer og tettsteder
- Attraktive og trygge skoleveger
- Fokus på ulykkesutsatte strekninger og punkter
B Bedret fremkommelighet for alle trafikantgrupper
- Ivareta vegkapital
- Sykkel-, gang-, kollektiv-, beredskaps- og næringstrafikk prioriteres
- Universell utforming
C Fremme overgang til mer miljøvennlig transport
- Knutepunktutvikling
- Anlegg for gående og syklende skal prioriteres der i kommunen hvor potensialet
for endret transportmiddelvalg er størst
- Utvikling av infrastruktur langs kollektivtransportens hoved-traseer som bidrar til
et effektivt, enkelt og attraktivt kollektivtilbud
- Utvikle gode knutepunkt som bidrar til samordning av ulike transportløsninger
D Spesielle utfordringer i Kristiansandsregionen
- Økt fremføringskapasitet for kollektivtrafikk
- NTP-målsetning om at økning i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og
gange
- Finansiering av nødvendige infrastrukturtiltak langs fylkesveg for å nå
målsettingen om at all trafikkvekst i byområdet skal skje med gange/sykkel og
kollektivtransport

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Side 6

Versjon per 02.11.2017

Mål og strategier ligger til grunn for valg av nye prosjekter på fylkesvegnettet.
Vurdering av konkrete prosjekter skjer ut fra følgende kriterier:
 Måloppnåelse innenfor kriteriesettet av målsetninger for transportsystemet
 Veg- og kollektivfaglig vurdering av prosjektene
 Samfunnsmessig lønnsomhet
 Geografisk fordeling
Før prosjektene ble valgt ut var det bestemt at Handlingsprogrammet skulle
inneholde en hovedliste, samt en marginalliste for alle prosjektkategorier innenfor
investeringstiltak, en praksis etablert ved forrige revisjon av Handlingsprogrammet.
Marginallisten gir føringer for hvilke prosjekter som skal planlegges og realiseres ut
over perioden, og er viktig for å skape forutsigbarhet knyttet til prioritering. Den gjør
det også mulig å disponere midler for planlegging av fremtidige prosjekter.
Investeringsnivået er lagt på et nivå som per høsten 2017 anses som realiserbart,
slik at man søker å unngå at vesentlige deler av tiltakene som vedtas gjennomført i
Handlingsprogrammet må skyves videre til neste periode. Marginallistene gjør det
enklere og mer forutsigbart å håndtere endringer i bevilgningsnivået, samtidig som
dette sikrer at prosjekter som vedtas gjennomført har gjennomgått en kvalitetssikring
og at de aktuelle prosjektene har blitt vurdert opp mot andre ønskede prosjekter i
forhold til de overnevnte kriteriene. Erfaringen med marginallister fra
Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017 er svært god.

4.3 Statens vegvesens kompetanse, retningslinjer og fullmakter
Statens vegvesen er fylkeskommunens faginstans og bidragsyter i vegtekniske
saker. Samarbeidet er formalisert gjennom en budsjett- og ytelsesavtale (BY-avtale).
Kompetanse knyttet til overordnet planlegging, kollektivtransport og budsjett skal
være en del av den felles statlige vegadministrasjonen, tilgjengelig for både staten og
fylkeskommunene. Disse tjenestene betegnes som Sams vegadministrasjon, og i
denne inngår blant annet følgende oppgaver:




Saksbehandling i henhold til Veglova: byggegrenser og avkjørsler,
gravetillatelser, reklamesaker, arbeidsvarsling, omklassifisering av veger,
uttalelser til reguleringsplaner, skilt og trafikkregulering.
Øvrige forvaltningsoppgaver: eiendomsforvaltning, trafikktelling, registrering av
ulykker, følgetransport, veglister.
Vegtrafikksentralene, innsamling og registrering av data fra faste installasjoner
på vegnettet

Vest-Agder fylkeskommune har et godt samarbeid både med regionskontoret og
fylkesavdelingen til Statens vegvesen, og samarbeidet er i kontinuerlig utvikling for å
sikre at de felles oppgavene administreres på en best mulig måte.
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.
Byggegrensene skal blant annet ivareta hensyn til trafikksikkerhet, behov knyttet til
arealer for utbedring, drift- og vedlikehold av vegen, samt miljøet langs vegen.
Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Side 7

Versjon per 02.11.2017






Trafikksikkerhet kan blant annet handle om siktforhold og elementer som kan
ta trafikantenes oppmerksomhet bort fra veg og trafikk.
For drift og vegvedlikehold kan byggverk eller innretninger tett innpå vegen
hindre rasjonell brøyting og snøopplag, og være til ulempe for daglig drift.
Arealbehov for eventuell utretting av kurver, vegutvidelser, mindre
vegomlegginger og bygging av gang- og sykkelveg, støyvoller eller
støyskjermer må ivaretas ved vurdering i byggegrensesaker.
Miljøet for eiendommer som grenser til vegen skal ivaretas i forhold til støy og
luftforurensing.

"Regional fylkesveg" og "Viktig fylkesveg" utgjør til sammen det fylkeskommunale
hovedvegnettet som binder sammen fylker og kommuner og betjener en betydelig
mengde trafikk, i tillegg til at de anses som viktig for regional utvikling.
For det fylkeskommunale hovedvegnettet er byggegrensen derfor satt til 50 meter.
Det øvrige fylkesvegnettet har mer lokal betydning og har generelt sett en lavere
trafikkmengde. Byggegrensen er derfor satt til 20 meter for "Lokal fylkesveg".
Det er mulig å fremme søknad om dispensasjon fra byggegrensene. For slik
dispensasjon er det krav til saklighet, rimelighet og likebehandling.
Som ledd i klarleggingen av forholdene bør det, så fremt ikke søknaden kan innvilges
uten videre, være foretatt befaring. 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 områder som omfattes av reguleringsplaner skal søknader om dispensasjon fra
byggegrenser behandles etter plan- og bygningslovens § 19. For fylkesveger gir
Statens vegvesen uttalelse som fylkeskommunens faginstans.
Avkjørsler langs fylkesveg
Hensynet til trafikksikkerhet er den viktigste vurderingen i retningslinjen med hensyn
til avkjørselssaker.
Fylkeskommunal hovedveg: streng holdning
 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 hovedveger.
Lokal fylkesveg: mindre streng holdning
 Nye avkjørsler kan tillates. Det skal vurderes om en eksisterende avkjørsel i
nærheten kan benyttes før en gir tillatelse til ny avkjørsel. 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 en ny avkjørsel.
 Driftsavkjørsler til landbruket tillates.
 Avkjørsler skal tilfredsstille vegnormalenes krav for samle- og adkomstveger.
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Klagebehandling i byggegrense- og avkjørselsaker på fylkesveg
Vedtak etter veglovens bestemmelser kan påklages til fylkeskommunen. Statens
vegvesen region sør vurderer først klagen med sikte på om nye opplysninger kan
føre til at vedtak bør oppheves eller endres. Dersom Statens vegvesen ikke finner å
kunne endre vedtaket blir klagen oversendt fylkeskommunen for videre behandling.
Saken avgjøres i Fylkesutvalget som klageutvalg.
Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om dispensasjon fra reguleringsplaner,
etter plan- og bygningslovens § 19. Statens vegvesen kan anbefale fylkeskommunen
å påklage vedtak i saker som gjelder fylkesveger.
Klassifisering av vegnettet
Fylkeskommunens rolle som vegeier er endret etter forvaltningsreformen, og det er
derfor nødvendig med en helhetlig gjennomgang av alle vegene i fylket, for å vurdere
eierskapet til det offentlige vegnettet. Hovedformålet er å få bedre samsvar mellom
offentlige samferdselsoppgaver og det politiske nivå. Oppgaver som klart er
kommunale bør ivaretas av den enkelte kommune, og tilsvarende regionale oppgaver
av fylkeskommunen. Dette arbeidet er også en oppfølging av samferdselsplanen.
I dette arbeidet vil det bli vurdert muligheten både for å overta kommunale veger som
har regional betydning, og å omklassifisere fylkesveger som ikke anses å ha regional
betydning ut fra dagens – og forventet fremtidig bruksmønster og behov.
Tømmertransport og utbedring av flaskehalser
Oppskriving av veger til tømmervogntog (24 meter, 60 tonn og 10 tonns akseltrykk)
og kartlegging av flaskehalser startet i Vest-Agder allerede i 2013. Et viktig vilkår for
å kunne skrive opp en veg er at det ikke skal gå på bekostning av vegkapitalen.
Vegen må altså kunne tåle den ekstra belastningen
uten at dette skal gi vedlikeholdsmessige
konsekvenser.
Transporten av tømmer til industrien utgjør en
vesentlig kostnad i verdikjedene fra skog til marked.
Forbedring av infrastruktur og rammevilkår vil bidra
til øke effektiviteten i transportarbeidet og
konkurranseevnen for tømmer og produkter fra
norsk skog. Fylkeskommunen ønsker å gi
næringslivet økt konkurransekraft gjennom å
utbedre viktige flaskehalsene for godstransport på
fylkesvegnettet. Nasjonal transportplan 2018-2029,
har en tilskuddsordning med ramme på 50 mill. kr
årlig over seks år, som retter seg mot flaskehalser
på fylkesveger. Slike midler er en forutsetning for å
gjennomføre tiltak. Statens vegvesen skal utarbeide
forslag til et prosjektprogram, som vil bli lagt fram
for skog- og trenæringen og fylkeskommunene.
Som følge av dette har fylkeskommunen bestilt en
mer detaljert rapport fra Statens vegvesen på
flaskehalser på Fv 455 fra ved kryss Fv 42 ved
Sveindal og mot Fv 203 og Fv 230 til Strømsviga 1 Tømmerdrift, foto: Steinar Sørheim, VAF
Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Side 9

Versjon per 02.11.2017

havn i Mandal. Norges skogeierforbund har beskrevet denne strekningen og Fv 455
Skaue bru som den viktigste flaskehalsen i Vest-Agder.
Seriøsitetskrav
Fylkeskommunen har vedtatt strenge seriøsitetskrav som skal følges opp av alle
fylkeskommunale prosjekter og virksomheter. Seriøsitetskravene beskriver viktige
prinsipper blant annet innenfor internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA),
krav til faglært arbeidskraft og lærlinger, lønns- og arbeidsvilkår, og bruk av
underleverandører. Det har vært stort fokus på fylkeskommunens særlige ansvar for
å tilrettelegge for lærlinger, der seriøsitetskravene krever at minimum 7% av
arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av læringer, så fremt
arbeidets art egner seg for dette. En slik forpliktelse kan være utfordrende å få til,
men det arbeides kontinuerlig med å bedre tilretteleggingen for lærlinger, slik at
målene kan nås for flest mulig av prosjektene både innen investering og for drift og
vedlikehold av fylkesvegnettet.
Nye Veier AS
Regjeringen legger opp til at utbyggingsselskapet gis et helhetlig ansvar for å
prioritere og gjennomføre utbygging innenfor porteføljen det gis ansvar for.
Et helhetlig ansvar omfatter blant annet å framskaffe godkjente planer etter plan- og
bygningsloven, prosjektere, erverve eiendom, utarbeide konkurransegrunnlag,
innhente anbud, inngå kontrakter og være byggherre. I tillegg får selskapet ansvar for
kvalitet og kvalitetssikring fra planlegging ferdig bygd veg, samt for drift og
vedlikehold etter ferdigstillelse.
Nye Veier er gitt ansvar for utbygging av E18/E39 mellom Vige i Kristiansand og
Sandnes i Rogaland. Strekningen er delt opp i følgende parseller:
 E18/E39 Vige – Kristiansand vest
 E39 Kristiansand vest – Mandal øst
 E39 Mandal øst – Vigeland
 E39 Vigeland – Lyngdal vest
 E39 Lyngdal vest – Sandnes
Sidevegsbom i forbindelse med bygging av ny E39
På bakgrunn av trafikkberegningene er det fattet politiske vedtak i regionen om å
etablere en bomstasjon på eksisterende E39 mellom Kristiansand vest og Monan når
ny E39 er bygget, for å sikre at størst mulig andel av trafikken benytter seg av den
nye vegen fremfor å belaste lokalvegnettet.
Stortinget vedtok å ikke etablere sidevegsbom da bompengeproposisjonen ble
behandlet i juni 2017. Dette må tas opp til ny vurdering når man ser hvordan
trafikkstrømmen blir etter at de øvrige bommer og veger er etablert. Prosjekter som
var planlagt finansiert med midler fra sidevegsbommen vil dermed måtte vente på slik
avklaring før de eventuelt kan iverksettes.
Vest-Agder fylkeskommune og Søgne- og Songdalen kommuner er enige om at
inntekter fra en eventuell sidevegsbom skal brukes på tiltak som gjør at mesteparten
av trafikken velger å benytte ny E39 på strekningen mellom Søgne og Kristiansand.
Tiltak skal prioriteres etter nytteprinsippet på avlastet veg, og spesielt ha fokus på
myke trafikanter og tiltak som begrenser trafikken inn til Kristiansand sentrum.
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5. Miljø
Regionplan Agder har "Klima: Høye mål – lave utslipp" som første kapittel, et tydelig
signal om regionens fokus og satsingsområde. Dette skal også gjenspeiles i
fylkeskommunens arbeid med samferdsel, transport og infrastruktur.
Klimaendringer
Endringer i klimaet fører til en økning i antall hendelser knyttet til ekstremvær og
andre naturgitte forhold. Naturhendelser som skred, utglidninger, stormflo og flom
inntrer oftere, og i tillegg på steder som tidligere har blitt vurdert som forholdsvis
sikre. For transportsektoren innebærer et mer brutalt klima med mer nedbør en
økning i erosjonsskader og nedbryting av infrastruktur. Denne typen hendelser viser
hvor sårbart transportsystemet er og hvilke omfattende konsekvenser sammenbrudd
i infrastrukturen kan få for samfunnet.
For å forebygge skader som følge av klimaendringer er det viktig å ha fokus på drift
og vedlikehold, samt å kanalisere midler til skredsikring og å planlegge for robuste
løsninger ved nybygging av veg.
Reduksjon i klimautslipp
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er et hovedmål for transportsektoren å redusere
klimagassutslippene i tråd med omstillingen mot et lavutslippssamfunn, samt å
redusere andre negative miljøkonsekvenser knyttet til transport.
Både transportaktiviteten, bygging av infrastruktur og påfølgende drift og vedlikehold
medfører klima- og miljøutfordringer. Norge har en betinget forpliktelse om minst 40
prosent reduksjon av i klimagassutslipp i 2030 sammenlignet med 1990.
For å nå disse målene må det iverksettes tiltak innen alle områder i samfunnet.
Strengere miljøkrav til transportsektoren og til investering og drift av infrastruktur er
nødvendig for at Norge skal klare å oppnå sine forpliktelser. Fylkeskommunen har
derfor blant annet satt som mål at klimautslippene fra drift og vedlikehold på veg skal
reduseres opp mot 50 % innen 2030.
Nullvekstmålet for privatbilbruk i NTP gjelder de 9 største byområdene i landet.
Kristiansandsregionen er blant disse 9, og er derfor blant områdene hvor det skal
forhandles om byvekstavtaler med staten.
For å nå nullvekstmålet er det stort behov for infrastrukturtiltak for et effektivt og
attraktivt kollektivtilbud med god fremkommelighet og tilrettelegging for økt sykling og
gange. Fylkeskommunen vil i et forpliktende samarbeid måtte avsette midler til slike
tiltak langs fylkesveg i byområdet som "egenandel" i byvekstavtalen. Samarbeidet
skjer på flere områder og nivåer, blant annet ved:





Aktiv deltagelse i areal- og transportpolitisk samarbeid i byregionen gjennom
byvekstavtale.
Sektoransvar for kollektivtransporten – finansiere drift av kollektivtransport og
styringssignaler til AKT
Vegeieransvar for tilrettelegging av infrastruktur for effektiv og attraktiv
kollektivtransport, samt økt sykkel og gange
Planmyndighetsansvar for gode regionale planer og planuttalelser som bidrar
til samordnet areal- og transportplanlegging i byområdet.
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Selv om nullvekstmålet ikke gjelder utenfor Kristiansandsregionen må det uansett
tilrettelegges for tiltak som kan redusere klimautslipp også i disse områdene. Både
innenfor bygging og drift og vedlikehold må det velges løsninger som bidrar til lavest
mulig grad av klimapåvirkning.
Med utgangspunkt i midlene som bevilges til drift av kollektivtrafikk må det også
tilrettelegges for at kollektivtransporten i distriktene i størst mulig grad bidrar til å
redusere klimapåvirkningen i områdene som dekkes. Plan for kollektivtransporten i
Vest-Agder 2015-2020 poengterer at kollektivtrafikk skal prioriteres der den har størst
effekt på trafikksikkerhet og miljø gjennom bidrag til reduserte utslipp, redusert bruk
av privatbil og bidrag til økt framkommelighet og mindre trengsel i byområder.
Overføring av gods fra veg til sjø og jernbane er også blant tiltak som
fylkeskommunen må støtte opp om og bidra til realisering av. Strategier for dette
finnes blant annet i kollektivtransportplanen. Slike tiltak som både gir klima- og
trafikksikkerhetsmessige gevinster og bidrar således til oppfylling av både
internasjonale klimaforpliktelser og målene i Regionplan Agder.
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6. Om fylkesvegnettet
Fylkesvegnettet i Vest-Agder omfatter totalt 2066 km veg. Spennvidden er stor, fra
veger med i snitt over 20.000 passeringer per døgn gjennom året (ÅDT), til veger
med i snitt ned mot 10 passeringer per døgn.
Av de 2066 km med fylkesveg har ca. 429 km grusdekke. I enkelte kommuner er
nærmere 60% av fylkesvegnettet grusveger. Det foregår et kontinuerlig arbeid med å
finne midler til å asfaltere større deler av fylkesvegnettet, men dette er et kostbart og
komplisert tiltak, og prosessen tar derfor lang tid. Det er satt i gang et arbeid for å
prioritere enkelte strekninger for asfalt på grus, mens andre strekninger vil måtte
forbli grusveger i lang tid fremover. Dette arbeidet sees i naturlig sammenheng med
den pågående saken om funksjonsinndeling av fylkesvegnettet
Totalt er det om lag 800 bruer og brukonstruksjoner på fylkesvegnettet i Vest-Agder.
Samlet lengde på disse er rundt 5.200 meter. Videre er det nær 10.000 meter med
tunnel. Langs fylkesvegene er det over 19.000 skilt, nær 17.000 meter med gjerder
og autovern, og 122.000 løpemeter kantstein. I tilknytning til fylkesvegene er det
også i overkant av 1500 vegkryss.
På vegnettet er det totalt nær 6.300 kummer. Under vegbanen finnes i overkant av
25.500 stikkrenner, som skal sørge for å drenere vann bort fra vegkroppen og
dermed hindre at vegen graves bort eller ødelegges av fukt. Disse tallene gir et bilde
av den omfattende oppgaven det er å drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet.

6.1 Strekningsvis gjennomgang av fylkesveg
Det er de siste årene gjennomført mange investeringsprosjekter på fylkesvegene i
Vest-Agder. Fylkeskommunen er en stor vegeier, og har ambisjoner om å
videreutvikle fylkesveinettet best mulig ut fra behov og ressurser. En av strategiene
er å se på lengre strekninger, og planlegge utbedring og oppgradering av disse, slik
at hvert enkelt tiltak ses i sammenheng med det totale behovet på strekningen.
For å kunne foreta slike prioriteringer er det utarbeidet oppgraderingsprogrammer
med behovsanalyser for delstrekninger på følgende veger:
 Fv 42 Aust-Agder grense til Tveitosen i Hægebostad kommune
 Fv 351 Røynelid bru til Bortelid i Åseral kommune
 Fv 460 Vigeland til Lindesnes i Lindesnes kommune
 Fv 303-405-453: Nodeland – Aukland via Ålefjær til Ryen
 Fv 468 Tonstad – Svartevatn i Sirdal kommune
 Fv 452 Justvik – Ålefjær i Kristiansand kommune
 Fv 454 Smååsane – Skarpengland i Vennesla kommune
 Forprosjekt for fylkesvegnettet på Hidra
Behovsanalyser innebærer en gjennomgang av veistrekningen for å foreslå tiltak som
kan bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for personbiler, i tillegg til å forenkle
vedlikeholdet. Denne arbeidsformen har vist seg svært nyttig.
Behovsanalysene peker ut de punktene eller tiltakene som vil være viktigst og ha
størst effekt på den aktuelle strekningen. Ikke alle prioriterte tiltak gjennomføres, men
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rapporten gjør det mulig å vurdere omfanget av innsatsen slik at man får mest mulig
igjen for midlene som benyttes.
Når Handlingsprogram for fylkesveg skrives er det gjennomført, eller planlagt tiltak på
alle de overnevnte strekningene. Noe av disse utbedringene skjer over
investeringsbudsjettet, mens andre ting løses over driftsbudsjettet, da som utvidede
tiltak knyttet til forarbeid for reasfaltering. Samlet gir disse tiltakene et betydelig løft
for både trafikksikkerhet og fremkommelighet med relativt begrensede innsatsmidler.
I arbeidet med revisjon av Handlingsprogram for fylkesveger ble det konkludert med
at det er ønskelig å utarbeide strekningsvise utredninger for flere strekninger, da
særlig med fokus på dalevegene i fylket. Når de høyest prioriterte enkeltutfordringene
i Handlingsprogrammet er løst, vil man så begynne å prioritere midler til denne typen
utbedring av fylkesvegnettet. Denne innretningen på bruk av både investerings- og
driftsmidler vil gi meget god uttelling knyttet til trafikksikkerhet og fremkommelighet
for en stor andel av de vegfarende.
Det vil bli utarbeidet rapporter for følgende prioriterte strekninger:
 Fv 42
Sandvatn til Rogaland grense
 Fv 43
Lyngdal til Fv 42 Skeiekrysset
 Fv 455
Marnarkrysset (E39) til Fv 42 Sveindalskrysset
 Fv 460
Vigeland til Fv 42 Håland
 Fv 465
Kvinesdal til Kvinlog
I tillegg vil det bli utarbeidet tilsvarende rapporter for utbedring en del grusveger.
Asfaltering av grusveger er høyt prioritert av kommunene, men flere av disse vegene
er så lange at asfaltering ikke lar seg gjennomføre med de budsjettrammene som
finnes for denne typen tiltak. For å bidra til at disse vegene likevel skal kunne
utbedres noe skal det gjennomføres strekningsvis gjennomgang, for å peke på
mindre tiltak for økt trafikksikkerhet og fremkommelighet. Tiltak gjennomføres da over
programområdet for asfalt på grus, etter utarbeidet prioriteringsliste.
All slik kartlegging gjennomføres for å kjenne fremtidig utredningsbehov på de
viktigste vegene, slik at tildelte budsjetter skal kunne disponeres på en best mulig
måte.
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7. Trafikksikkerhet
7.1 Mål og utfordringer
Nasjonal transportplan setter nasjonale mål for ulykkesutviklingen, og er førende for
lokale målsetninger i hele landet. Nullvisjonen, visjonen om null drepte og hardt
skadde i vegtrafikken er det alle aktører strekker seg mot å oppnå.
I 2016 var det 791 drepte og hardt skadde i trafikken på landsbasis. Målet i NTP
2018-2029 er at tallet i 2030 skal være 350. Målet er ambisiøst, og det vil kreve sterkt
fokus og en omfattende innsats å nå dette.
Regionplan Agder 2020 har et tydelig fokus på trafikksikkerhet og viktigheten av en
sterk satsing på trafikksikkerhetsarbeid for å unngå tap av liv og redusert livskvalitet
for mange mennesker. Trafikksikkerhet handler både om livskvalitet og om økt
trygghet når man ferdes rundt i fylket med ulike transportmidler.
Risikoatferd knyttet til fart, rus, manglende bruk av bilbelte og distraksjon er de
primære årsakene til trafikkulykker med alvorlig utgang. Dette er faktorer som man i
liten grad kan bygge seg bort fra med investering i infrastruktur, men som handler om
den enkelte trafikants holdninger knyttet til å ferdes langs vegene.
Fylkeskommunen og aktuelle samarbeidspartnere lokalt har alle som mål å nå
nullvisjonen. Etter at trafikksikkerhetsarbeidet for alvor ble satt i fokus har man sett
en positiv utvikling i antall ulykker drepte og hardt skadde. Det er likevel langt igjen
før nullvisjonen er nådd. For å komme dit må alle parter holde et konstant fokus på
utfordringene, både i forhold til utbedring av infrastruktur og i forhold til arbeid med
holdningsendring blant trafikantene. Fylkeskommunen ser dette som en prioritert og
viktig oppgave.
I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune er det utarbeidet en egen strategiplan
for trafikksikkerhet for Agderfylkene som skal beskrive hvordan man ser for seg å
håndtere trafikksikkerhetsutfordringene lokalt. En oppdatert og revidert utgave av
denne er under utarbeiding, og skal gjelde fra 2018.

7.2 Barnas transportplan
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det for første gang et eget kapittel med særlig
fokus på barn og unge. Barns opplevelse av transporthverdagen og deres ønsker og
behov blir derfor stadig viktigere og høyere prioritert, slik at de skal føle seg trygge på
vei til skole, barnehage eller ved lek i nærområdet. Et slikt fokus er også vedtatt fulgt
opp i felles strategiplan for trafikksikkerhet for agderfylkene.
Strategien for å nå Nasjonal transportplans mål knyttet til barnas transportplan er å
tilrettelegge for at åtte av ti barn og unge skal kunne velge å gå eller sykle til skolen.
Trafikksikkerheten skal styrkes og kunnskap om dette skal økes både i barnehage og
skole. Samtidig skal det legges større vekt på barn og unges hensyn ved planlegging
av transportsystemet. Dette er strategier som også vil bli fokusert i strategiplan for
trafikksikkerhet for agderfylkene.
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7.3 Nullvisjonen i Agder – et unikt tiltak!
Bakgrunn
Nullvisjonen ble startet som et prosjekt i Listerregionen i 2003 med Lyngdal og
Farsund som første deltakende kommuner. I løpet av prosjektperioden har de øvrige
kommunene sluttet seg til konseptet slik at Nullvisjonen i Agder nå omfatter alle
kommuner i Vest-Agder bortsett fra Kristiansand. Fra 2016 ble Nullvisjonen omgjort
fra prosjekt til et permanent tiltak.
Vest-Agder er det eneste fylket i Norge som driver denne formen for aktivt og
utadrettet holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.
Nullvisjonen har en fulltidsansatt leder i hver region. Nullvisjonslederne er ansatt i en
vertskommune, men lønnes av fylkeskommunen, og fungerer som en regional
ressurs som utfører holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid på vegne av
fylkeskommunen gjennom informasjon, kursing og arrangementer. Statens vegvesen
bidrar årlig med 500.000,- i støtte til arrangementer i regi av Nullvisjonen i Agder.

Profil
Nullvisjonen er hovedsakelig rettet mot holdningsskapende informasjons- og
opplæringstiltak, som et positivt supplement til kommunenes eget
trafikksikkerhetsarbeid, som har et noe større fokus på fysiske tiltak.
Et hovedmål for Nullvisjonslederne er å gjøre nullvisjonen, visjonen om at det ikke
skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken, kjent i kommunen
som deltar. Samtidig skal trafikksikkerhet settes på dagsorden i lokalmiljøet.
Nullvisjonslederne bistår med kursing av kommunalt ansatte om innholdet i
nullvisjonen, samtidig som det arbeides med å spre informasjon i lokale medier.
En stor utfordring er å implementere trafikksikkerhet med utgangspunkt i nullvisjonen
i kommunale planer, samt å bevisstgjøre, informere og øke kunnskapen om
trafikksikkerhet i befolkningen. Hver deltakende kommune bistår arbeidet med en
egen Nullvisjonskontakt som arbeider i en gitt stillingsprosent med dette.
Nullvisjonskontakten skal ha en koordinerende rolle innad i kommunen og bistå både
med påvirkning, profilering og gjennomføring i samarbeid med leder av Nullvisjonen.
Målgrupper
Nullvisjonen i Agder hadde i starten voksne rollemodeller som hovedmålgruppe. Over
tid har profilen blitt mer ungdomsrettet, med klubbesøk og deltakelse på skoler.
Store utfordringer i forhold til ungdommers kjøreatferd gjør det viktig å rette seg mot
denne målgruppa. Samtidig er ikke foreldregenerasjonen glemt ut. Gjennom møter
med foreldregrupper i skoler og barnehager formidler Nullvisjonslederne viktig
informasjon om trafikksikkerhet, og prøver å oppmuntre voksne rollemodeller til å ta
ansvar for trafikkatferden.
Nullvisjonslederne arrangerer og deltar på en rekke aktiviteter:



Ungdomsprosjektet
Kurs for politikere kommunalt ansatte, lærere i ungdomsskolen og bedrifter
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HMS-kurs for kommunalt ansatte som kjører bil i jobb
Kurs for russestyrer for alle videregående skoler i Vest-Agder
Tilstedeværelse på større arrangement med informasjonsopplegg om
nullvisjonen og trafikksikkerhet
Rådgivning for TS-plan og annet planverk i kommunene
Refleksdemonstrasjon for elever i grunnskolen
Trafikksikkerhetsrelaterte prosjekter i kommunene
Drift av Nullvisjonens egen hjemmeside
Produksjon av filmer med holdningsskapende innhold
Salg av trafikksikkerhetseffekter

Ungdomsprosjektet er et kjøreadferdsprosjekt for ferske bilførere i risikogruppen 1824 år. Deltakelse er gratis, og ungdommene forplikter seg til å delta på kurskvelder,
samt å følge trafikkreglene, kjøre ansvarlig og å være gode forbilder i trafikken. Målet
er at de sitter igjen med økt praktisk og teoretisk kunnskap, i tillegg til positive
holdninger til trafikksikkerhet, som kan spres videre til venner og familie.
Som belønning for å følge prosjektet kan man velge mellom sikkerhetsreparasjon av
egen bil eller en sikkerhetsfokusert opplevelsesdag på Rudskogen motorsportsenter.
Nullvisjonen har en egen hjemmeside. Denne er svært populær både i og utenfor
Agder og gir en meget god oversikt over den omfattende aktiviteten som drives av
Nullvisjonslederne. I tillegg til er den et imponerende oppslagsverk for aktuell
informasjon om trafikksikkerhet. Sjekk ut www.nullvisjonen-agder.no/
Det er laget flere kortfilmer til bruk i det holdningsskapende arbeidet. Disse retter seg
mot alle trafikantgrupper og viser hvordan dårlige holdninger kan resultere i skader
og ulykker. Filmene brukes i undervisning og finnes på Nullvisjonens hjemmeside.
Nullvisjonslederne skal i liten grad involvere seg i vurderinger om fysiske tiltak. Slike
henvendelser videreformidles til kommune, Statens Vegvesen eller fylkeskommunen
for vurdering. Dette prinsippet har vist seg å fungere bra, og det er økende forståelse
blant publikum om at det ikke ligger i Nullvisjonens mandat å fronte fysiske tiltak.
Evaluering
Det er gjort en omfattende evaluering av Nullvisjonen i Agder, gjennom to omganger
med både før- og etterundersøkelser. Evalueringen viste en positiv utvikling i
bevissthet rundt trafikksikkerhet i deltakende kommuner, samt bekreftet et ønske om
videreføring av dette viktige arbeidet. Fylkeskommunen har siden fulgt opp dette.
Funnene i evalueringen var blant annet:
 Vesentlig forbedret kjennskap til nullvisjonen og innholdet i de lokale tiltakene i
regi av Nullvisjonen i Agder
 Økt tro på visjonen om null drepte eller hardt skadde
 Tendens til bedret atferd, selv om dette ikke er statistisk signifikant
 Signifikant endring av bilbeltebruk i Nullvisjonsområdene
 Markant økning i bruk av refleks i Nullvisjonsområdene
 Media har hatt stor betydning for Nullvisjonens suksess
 Fokus på, og bevissthet rundt trafikksikkerhet har økt
 Nødvendig med et eget trafikksikkerhetsprosjekt for å opprettholde fokus
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Nullvisjonen er godt kjent i kommunene på grunn av en godt synlig og dyktig
prosjektledere
Atferdsendringer tar tid

Økonomi var største barriere mot videreføring. Dette er løst ved at Nullvisjonen er
gjort permanent og finansieres over fylkeskommunens driftsbudsjett
Ressursene som legges inn i Nullvisjonen anses som vel anvendte, og deltakelse er
heller ikke kostbart for kommunene, siden de ikke lenger stiller med egne midler inn i
arbeidet, men nå i stedet deltar med en stillingsressurs inn i arbeidet. Kommunene
sitter igjen med svært mye trafikksikkerhet for denne innsatsen.
Organisering og videreføring
Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid er et viktig satsingsområde i fylkeskommunen,
og permanent videreføring av tiltaket er i samsvar med fylkeskommunens strategi.
Det har vært prøvd ut ulike organisasjonsmodeller i nullvisjonsområdene. Dette har
gitt nyttig erfaring for løsningen som er valgt når Nullvisjonen er gjort permanent. Ved
oppstart var det viktig med en topptung styringsgruppe med deltakelse fra politisk
ledelse i kommunene. Behovet for politisk deltakelse har avtatt over tid etter hvert
som nullvisjonsarbeidet har blitt godt innarbeidet i de deltakende kommunene.
Driften av Nullvisjonen i de ulike regionene styres nå av en administrativt oppnevnt
arbeidsgruppe. Gruppene er satt sammen med deltakere fra kommunene, Statens
vegvesen, fylkeskommunen, Trygg Trafikk og politiet. Disse rapporterer til
styringsgrupper med deltakelse fra fylkeskommunen, Statens vegvesen og av
utvalgte rådmenn i deltakerkommunene.
Det er ønskelig å ta Nullvisjonen med inn i et sammenslått Agderfylke, og å
tilrettelegge for at arbeidet kan spres inn i kommunene i Aust-Agder. Her er det
behov for nytenkning knyttet til hvordan Nullvisjonslederne opererer, samtidig som
man er avhengig av at det settes av økonomiske midler til å ansette Nullvisjonsledere
i Aust-Agder. Vest-Agder fylkeskommune er innstilt på å være rause med tanke på
hvordan eksisterende Nullvisjonslederne kan operere, for at Nullvisjonen i fremtiden
skal bli en ettertraktet trafikksikkerhetsressurs for et samlet Agder.

7.4 Trafoen og 18pluss
Trafoen og 18pluss er to av fylkeskommunes trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak.
Begge har eksistert siden 2006. Trafoen er en bygning med filmer knyttet til et
pedagogisk opplegg, mens 18pluss er et modulbasert kurs, som inkluderer Trafoen,
skadestedsbehandling og banekjøring. Begge tiltak har fokus på risikoforståelse.
Fast ansatte prosjektledere organiserer bruken av anlegget, rettleder deltakerne og
leder undervisningen og debrifingen.
Forankring
I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010 – 2013 ble risikokurs for
ungdom et sentralt satsingsområde for både fylkeskommunene, Statens vegvesen,
Kriminalomsorgen og Trygg Trafikk. På Agder var slike kurs utviklet og gjennomført
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gjennom Trafoen og 18pluss lenge før dette kom inn i nasjonal tiltaksplan. Tiltakene
er foregangsprosjekter som kan brukes til å utvikle tilsvarende i andre regioner.
Ved senere revisjoner av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg har
fylkeskommunenes ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet blitt understreket ytterligere.
Kjernegruppen
Både Trafoen og 18pluss har ungdom som hovedmålgruppe, fordi ungdom mellom
16 og 24 år er overrepresentert i trafikkulykker. Dette handler blant annet om at de er
ferske, uerfarne bilførere og at evnen til risikotenkning ikke er ferdig utviklet.
Trafoen
Initiativet til Trafoen ble tatt i 2006 av fire ungdommer på 17 år, som hadde mistet fire
venner i en trafikkulykke. Deltakerne beveger seg gjennom bygget og opplever
hvordan en trafikkulykke utvikler seg gjennom filmer i de ulike rommene. I det siste
rommet blir opplevelsen, følelser, tanker og erfaringer som dukker opp underveis,
bearbeidet sammen med en instruktør. Deltakerne drøfter hvordan holdninger og
tilstand virker inn på adferden, og hvordan samspillet mellom sjåfør, kjøretøy og
omgivelsene øker eller minsker faren for en ulykke.
Trafoen bygger på parolene Respekt, Anerkjennelse og Likeverd. Det viftes ikke med
pekefingeren mot ulik adferd. Målet er at deltakerne skal få en dypere kunnskap om
sin egen risiko for å havne i en trafikkulykke.
Bruksområde
Mens 18pluss kun retter seg mot ungdom, retter Trafoen seg mot en bredere
målgruppe. Flesteparten av deltakerne går gjennom Trafoen som del av opplæringen
til sertifikat klasse B. Trafoen benyttes også i forbindelse med trafikalt grunnkurs,
samt av ulike yrkesgrupper som ledd i utdanning og kompetanseheving.
Høsten 2016 passerer Trafoen 15.000 deltakere. Samtidig ble det arbeidet med
oppdaterte filmer, som ble presentert på våren 2017.
18pluss
Trafikksikkerhetslitteraturen beskriver mange skadeforebyggende tiltak med
dokumenterbar effekt. Det mest effektive er lovendringer, produkt- og miljøendringer.
Informasjonstiltak som brosjyrer, TV-innslag og filmer er i mindre grad egnet for å
oppnå endring, men kombinert med adferdsendrende tiltak som inkluderer trening og
belønning er det derimot påvist opp mot 50% reduksjon av skadetallet. Dette er
bakgrunnen for hvordan opplegget til 18pluss er satt sammen.
Målgruppen for tiltaket er ungdom mellom 18 og 25 år, som har sertifikat klasse B.
Dette er en aldersgruppe som ikke nåes av andre trafikksikkerhetstilbud, samtidig
som de er blant de største risikotakerne i trafikken.
18pluss er mer praktisk enn Trafoen, og ungdommene dras med gjennom handlinger
der de opplever situasjoner, "learning by doing". 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 gi deltakerne
kunnskap om sin egen risiko for å havne i en trafikkulykke gjennom praktiske øvelser.

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Side 19

Versjon per 02.11.2017

Modulene i 18pluss
De tre modulene har som mål å endre adferd gjennom økt risikoforståelse, ved at
deltakerne trener på forhold de har lært under føreropplæringen, kombinert med nye
opplevelser og økt innsikt i risikoen gjennom praktiske øvelser.
Banekjøring
Deltakerne får teste en moderne bil med elektronisk sikkerhetsutstyr opp mot en
typisk ungdomsbil. Gjennom egne opplevelser lærer de hvordan de ulike bilene
reagerer på uventede hindringer, og hvor mye dekk, føreforhold og fart har å si for
muligheten til å takle utfordringer man møter. Bilene kjøres sammen med en
ungdomsinstruktør. Instruktørene blir samtidig spesialister innenfor risikotenkning, og
kan spille en viktig rolle i ungdomsmiljøene også utenfor kurset.
Skadested
Deltakerne får en praktisk og effektiv opplæring i skadestedsbehandling ved å kjøre
inn på et skadested hvor de må løse oppgavene som møter dem. Deretter
gjennomgås situasjonen sammen med instruktør, og deltakerne presenteres til slutt
for et forslag til hvordan situasjonen kunne vært løst.
Den tredje modulen er Trafoen som er beskrevet ovenfor.
Tanken bak 18pluss er å påvirke holdningene på et tidlig stadium, å ikke se på hva
man kan forvente, få og kreve fra fellesskapet, men i stedet gå i seg selv og se på
hva man selv kan gjøre for å bidra til egen sikkerhet og overlevelse i trafikken.
Prosjektet var gjenstand for en rekke evalueringer både av Transportøkonomisk
institutt (TØI), SINTEF og Rogalandsforskning før det ble gjort permanent.

7.5 Finansiering av fylkeskommunens trafikksikkerhetstiltak
Trafikksikkerhetsarbeid er et langsiktig arbeid som krever stabil og forutsigbar
finansiering for å gi resultater. Her er fylkeskommunen en viktig bidragsyter gjennom
de årlige budsjettene.
Den største barrieren mot videreføring av Nullvisjonen var en anstrengt kommunal
økonomi, knyttet til årlig driftstilskudd. Ved at Nullvisjonen ble gjort permanent med
finansiering over samferdselsseksjonens drift- og vedlikeholdsbudsjett har det vært
mulig å tilby våre dyktige Nullvisjonsledere faste og varige stillinger. Dette har blitt
svært godt mottatt og løsningen gir nødvendig fleksibilitet for driften av Nullvisjonen. I
tillegg til fylkeskommunens finansiering bidrar Statens vegvesen årlig med 500.000,til som tiltaks- og aktivitetsmidler for Nullvisjonen.
Totalt bruker Vest-Agder Fylkeskommune i 2017 om lag 4 mill. kr til drift av de tre
tiltakene, der om lag 3 mill. kr går til driften av Nullvisjonen i Agder, mens resterende
midler går til drift av fellesprosjektene 18pluss og Trafoen. Bevilgningene håndteres
over drift- og vedlikeholdsbudsjettet, slik at de justeres for lønns- og prisvekst, som er
viktig for å kunne håndtere normal lønnsjustering i henhold til avtaleverket for disse
stillingene.
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Trafoen og 18pluss finansieres i et spleiselag mellom Aust- og Vest-Agder
Fylkeskommune og Statens vegvesen, der Aust-Agder fylkeskommune årlig stiller
med 200.000,- til hvert av tiltakene, mens Statens vegvesen bevilger 500.000,- til
Trafoen og 100.000,- til 18pluss.
Fylkeskommunen mener disse tiltakene er svært viktige verktøy for å bidra til mer
trafikksikker adferd i regionen. De årlige bevilgningene er vel investerte midler, som
gir mye godt holdningsskapende arbeid rundt om i fylket.

7.6 Ulykker og ulykkesutvikling
I NTP 2014-2023 er der satt nasjonale måltall for drepte og hardt skadde. I 2020 er
det maksimale antallet drepte og hardt skadde satt til 600 og for 2024 er dette tallet
500. Fordelt på fylker vil dette utgjøre for Vest-Agder sin del 21 drepte og hardt
skadde i 2020 og 17 i 2024. Målene i NTP er ambisiøse, og det vil kreve omfattende
innsats både fra vegholdere, transportører og vegfarende for å kunne nå dem.
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Antall ulykker og antall drepte og skadde
Vest-Agder 2006-2016
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Som grafene viser har det vært en betydelig nedgang i antall ulykker de siste årene.
Dette kommer både av en bedre infrastruktur og som følge av bedre holdninger til
trafikksikkerhet. Når det gjelder forbedret infrastruktur innebærer nedgangen at det
blir stadig vanskeligere å finne konkrete prosjekter som kan påregnes å redusere
antall ulykker. Holdningsskapende arbeid vil derfor være et svært viktig grep for å
bidra til at reduksjonen i antall ulykker fortsetter i årene fremover.
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Personskadeulykker fordelt på ulykkestyper Vest-Agder 2006-2016
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Målet i Nasjonal transportplan om at veksten i persontrafikken i byer og tettsteder skal
tas av kollektiv, sykkel og gange, stiller krav til økt trafikksikkerhetsfokus på disse
områdene.
De siste årene har antall alvorlige ulykker i vegtrafikken blitt betydelig redusert. For at
utviklingen skal fortsette må det satses videre på tiltak rettet mot de alvorligste
ulykkestypene: møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med gående og syklende.
Redusere møteulykkene
Veg med midtrekkverk er effektivt for å forhindre møteulykker. Statens vegvesen
ønsker midtrekkverk på alle nasjonale og øvrige hovedveger med årsdøgntrafikk (ÅDT)
over 6000 kjøretøy der fartsgrensen er 80 km/t eller høyere. Der det er mindre trafikk
kan det være aktuelt å etablere forsterket midtoppmerking. Det vurderes også
midtrekkverk på andre veger med mange møteulykker og mye tungtrafikk. Ny E39
gjennom Vest-Agder vil bli bygget med midtrekkverk på hele strekningen.
Redusere utforkjøringsulykkene
Utforkjøringsulykkene er den klart største ulykkestypen. Ulykkesforebyggende tiltak
skal hindre at kjøretøy havner utenfor vegbanen. Skadereduserende tiltak skal hindre
at konsekvensene av en utforkjøring blir død eller alvorlig skade. Etablering av
tilgivende sideterreng og etablering av rekkverk er tiltak som bidrar til å redusere denne
type ulykker og skadeomfanget ved slike ulykker.
Sikring av myke trafikanter
Fotgjengere og syklister skal sikres gjennom fysisk tilrettelegging, kampanjer og
kunnskapsbygging. NTP 2014-2023 forutsetter at økt persontrafikk skal tas av
kollektiv, sykkel og gange. Dette vil medføre et særlig fokus på trafikksikkerhet i byer
og tettsteder, med utbedring og sikring av krysningspunkt.
Trafikksikkerhet i drift og vedlikehold
Høy kvalitet på drift og vedlikehold av vegnettet er samfunnsmessig lønnsomt og
fremmer trafikksikkerheten. Inspeksjoner for å avdekke feil, mangler og farlige forhold
skal trappes opp og i større grad systematiseres.
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Særtrekk ved ulykkessituasjonen
Antall dødsulykker i Vest-Agder har blitt redusert i de senere år. Et særtrekk ved
mange av ulykkene som fremdeles skjer er at de vanskelig kan forebygges og
forhindres gjennom fysiske tiltak.
Et annet særtrekk ved dødsulykkene i Agderfylkene er at det har vært mange ulykker
med ATV. En undersøkelse for perioden 2005-2014 viser at nesten halvparten av
dødsulykkene i hele landet med ATV, skjedde i de to Agderfylkene. Dette er krevende
ulykker å forebygge ettersom disse kjøretøyene benyttes både på og utenfor veg.
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8. Universell utforming
8.1 Mål
Universell utforming er et overordnet mål for samferdselssystemet i Vest-Agder og i
Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020. Et universelt utformet
transportsystem bidrar til velferd, mobilitet og deltagelse for alle samfunnsgrupper.
Alle som tilbyr offentlige tjenester eller publikumstjenester er forpliktet etter
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om å gjøre sine tilbud tilgjengelige for alle.
I Nasjonal transportplan 2018-2029 inngår universell utforming under
hovedmålsettingen om "Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet".
Hovedmålet i fylkesstrategi for universell utforming 2012-2015 er at: "Vest-Agder
fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder skal være pådrivere for å skape et
inkluderende samfunn for alle, som forhindrer unødvendige samfunnsskapte barrierer
og søker økt tilgjengelighet og universell utforming på alle områder".

8.2 Strategi for universell utforming av vegnettet
Forvaltningsreformen gjorde fylkeskommunene til landets største vegeiere, og
tydelige strategier for universell utforming er derfor et sentralt tema. Regionplan
Agder 2020 viser til dette i kapitelet Kommunikasjon: De viktige veivalgene, men det
er også relevant for Det gode livet: Agder for alle, som fokuserer på å tilrettelegge for
et transportsystem som flest mulig kan benytte seg av. Universell utforming kommer
alle brukergruppene til gode, og er en forutsetning for å sikre fremkommelighet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Transportformene må ses i sammenheng og
legge til rette for helhetlige og gode løsninger for flest mulig.
Fylkeskommunen skal sørge for egen kompetanse på universell utforming innen
samferdselsområdet. Som høringsinstans skal fylkeskommunen gi tydelige og
kompetente råd til andre aktører når det gjelder helhetlig tilrettelegging og universell
utforming på samferdselsområdet. I samarbeid med kommunene og Statens
vegvesen skal fylkeskommunen bidra til helhetlig tilrettelegging av vegnettet.
Opp mot 25 % av alle reiser er gang- og sykkelreiser. Et trafikksikkert og godt
tilrettelagt gang- og sykkelvegnett og tilrettelagte uteområder, tettsteder og byrom er
viktig for å sikre god og trygg mobilitet på korte reiser, uten bruk av motoriserte
kjøretøy. Tilfredsstillende standard på drift og vedlikehold av vegsystemet sikrer
tilgjengelighet for alle brukergrupper. Vinterdriften er særlig viktig. Kvalitet på brøyting
og strøing er avgjørende for at flest mulig kan ferdes på egenhånd i næromgivelsene.
Et godt tilrettelagt kollektivtilbud har stor verdi i kombinasjon med dette.
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8.3 Strategi for universell utforming av kollektivtransporten
Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 har strategi for universell
utforming blant strategiene for å gjøre kollektivtransporten enkel og attraktiv å
benytte, og for å nå målene om at:



Flest mulig skal kunne benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet
Planlegging og utforming av utearealer, infrastruktur og transportløsninger skal
skje med tanke på alle brukergrupper, etter prinsipper for universell utforming

Et tilrettelagt kollektivtilbud er også viktig for å møte utfordringene knyttet til økningen
i andelen eldre i befolkningen. Oppgradering av infrastrukturen innebærer en generell
kvalitetsheving som gjør tilbudet enklere og mer attraktivt for alle reisende.
Kollektivtransporten benytter seg av både statlige, fylkeskommunale og kommunale
veger, der infrastruktur må fungere sammen med bussmateriell og driftsløsninger.
Dette forutsetter et tett tverretatlig samarbeid med felles strategier, samt en tydelig
prioriteringsrekkefølge for oppgradering og oppfølging av tiltak, linje for linje.
Det har siden 2009 vært krav om at alt nytt bussmateriell skal være tilrettelagt. Den
største utfordringen er finansiering av oppgradering av gammel infrastruktur. Dette
gjelder for alle vegholdere. VAF har over lang tid arbeidet systematisk med
tilrettelegging av holdeplasser og kollektivtilbud i samarbeid med kommuner, SVV og
Agder kollektivtrafikk (AKT).
For å opprettholde tilgjengeligheten må infrastrukturen vedlikeholdes. Dialog mellom
vegeier og AKT om endring i traseer og betjeningsmønster skal sikre at nye
tilretteleggingsbehov blir kartlagt. Endret materiell kan også gi behov for tilpasninger.

Gjennom brukermedvirkning er det definert
følgende forutsetninger for at et tilgjengelig
kollektivtilbud kan tas i bruk av mennesker
med nedsatt funksjonsevne:





Tilrettelagt infrastruktur
Tilrettelagt materiell
Tilrettelagt informasjon og informasjon
om hvilke rutetilbud som er tilrettelagte
Forutsigbarhet i tilbudet, slik at
tilgjengelighet opprettholdes

Prioritering og finansiering av oppgradering i Kristiansandsområdet
Alle bylinjer i Kristiansand kjøres med tilrettelagte laventrébusser med rampe. For å
få full effekt av tilrettelagt materiell har tilrettelegging av holdeplassene for bylinjene
hatt høy prioritet. Slik kvalitetsheving bidrar til målet om sterk vekst i antall
kollektivreiser i byområdet.
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Fylkeskommunen tok initiativ til opprettelse av en lokal "BRA-ordning" (Bedre
infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring) for Kristiansandsområdet
da staten la ned sin tilskuddsordning for tilrettelegging av kollektivtransporten fra
2015. Areal og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP) har gått inn
med midler tilsvarende bevilgning som tidligere kom fra staten til slike tiltak.
Fylkeskommunen har opprettholdt sin egenandel til ordningen med midler fra
fylkesvegbudsjettets kollektivpott.
Statlige belønningsmidler og midler fra en fremtidig byvekstavtale vil samtidig gi
viktige bidrag til videreutvikling av infrastrukturen for kollektivtrafikk i
Kristiansandsområdet.
Prioritering og finansiering av oppgraderinger i øvrige deler av fylket
Hoved-stopp for regional busslinje Farsund – Mandal – Kristiansand er tilrettelagt.
Dette dekker hovedstrømmen av reisene på denne aksen. Ytterligere stopp
oppgraderes ut fra etterspørsel. TAXUS Mandal ble tilrettelagt gjennom samarbeid
med Mandal kommune og med betydelige midler fra statlig BRA-ordning.
Kollektivtransportplanen har strategier for videre tilrettelegging med fokus på
ferdigstillelse av TAXUS Flekkefjord, samt andre sentrale stopp og stopp med stor
bruk. Slike tiltak finansieres over fylkesvegbudsjettets programområde for
kollektivtiltak.
Vinterdrift av kollektivtraseene
Vinterdriften er svært viktig for universell tilrettelegging av kollektivtrafikken. Snø, is
og kulde skaper ulike utfordringer, særlig for brukere med nedsatt funksjonsevne.
Bussholdeplasser og tilførselsveger må ryddes grundig for at alle brukergrupper skal
kunne benytte seg av kollektivtilbudet vinterstid. Dette gjelder også taktil merking
som skal hjelpe blinde og svaksynte til å orientere seg. Flere brukergrupper har
problemer med å passere brøytekanter, og er avhengige av god friksjon på
underlaget for å kunne komme seg trygt frem.
Slik snø- og isrydding krever en større innsats fra entreprenørene som drifter
området, noe som kan være utfordrende gjennom en tøff vinter. De små detaljene er
ofte det som skiller på om tilgjengeligheten blir opprettholdt for alle brukergrupper.
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9. Kollektivtransport på fylkesvegnettet
Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2021 har en målstruktur som viser at
det er ulike mål og funksjoner for kollektivtransporten i ulike deler av fylket. Dette
ligger til grunn for planstrategien, fokusområder og innretning av tiltak for utvikling av
infrastrukturen for kollektivtransport langs fylkesvei.
Hovedutfordringer for kollektivtransporten
 Samordnet areal- og transportplanlegging som styrker kollektivtrafikkens
konkurransekraft og trafikkgrunnlag
 Forutsigbar og tilstrekkelig finansiering av et kollektivtilbud i samsvar med
målsettinger
 Samordnet bidrag til måloppnåelse hvor infrastruktur, kollektivtilbud og annen
miljøvennlig transport utvikles og sees i sammenheng.
 I Kristiansandsområdet er det særlige utfordringer knyttet til å sørge for en
infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og fremkommelighet for den
økningen i kollektivtransport, sykkel og gange som nullvekstmålet for
privatbilismen forutsetter. Dette krever egne tiltak gjennom en Byvekstavtale.
Fylkeskommunens egenandel er lagt inn i Handlingsprogrammet.
Fylkesvegenes funksjon i kollektivtransporten
Kollektivtilbudet består av lovpålagt skoleskyss og ordinært rutetilbud, både i fast rute
og på bestilling, og benytter både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger.
De fleste kollektivreiser inkluderer en eller flere delreiser med gange eller sykkel før
og etter bussreisen. Totalopplevelsen påvirkes av hele reisekjeden, både
tilslutningsreise, adkomst-, vente- og bytteforhold i tillegg til selve kollektivreisen.
Infrastruktur for et effektivt, enkelt og attraktivt kollektivtilbud må ha fokus både innen
investering, drift og vedlikehold. Viktige fokuspunkter er:






God kapasitet og full fremkommelighet for buss på vegnettet
Enkel og effektiv linjeføring
Terminaler, knutepunkt og holdeplasser med tilfredsstillende standard,
tilgjengelighet og adkomst både innen utforming og vedlikehold
Sykkelparkering og innfartsparkering
Knutepunkter for enkel overgang mellom ulike transportformer: gange, sykkel,
kollektivtransport, taxi/privat tilkjøring, samt innfartsparkering/samkjøring

Kollektivtransportplanen beskriver prinsipper og strategier for utvikling av
infrastrukturen i ulike deler av fylket. Kollektivtransporten foregår langs både riks-,
fylkes- og kommunal veg, og fylkeskommunen vil arbeidet for en samordnet utvikling
av infrastrukturen sammen med andre vegholdere.
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10. Gang- og sykkeltrafikk på fylkesvegnettet
Regionplan Agder 2020 sier under kapittelet for kommunikasjon at transport- og
kommunikasjonsstrukturen må utvikles slik at den blir tilgjengelig, effektiv,
forutsigbar, sikker og miljøvennlig. I tillegg må det tilrettelegges for et attraktivt tilbud
av sykkelruter, turveger og sykkel som transportmiddel. Dette samsvarer med mål i
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 (RIFF-planen).
Gang-, sykkelveg og fortau skal gi gående og syklende fremkommelighet på deres
egne premisser, samt bidra til et sikkert trafikkmiljø, slik at det fremstår som attraktivt
for brukerne. Regionplan Agder 2020 poengterer også at sykkel- og fotgjengertrafikk
er en viktig del av en fremtidsrettet transportstrategi sett fra et klima-, reiselivs og
folkehelseperspektiv.
St.meld. nr. 16 NTP 2010 – 2019 tok tydelige grep vedrørende strategi for sykkelbruk
og tilrettelegging for gående. Styrkning av kollektivtilbudet og fremkommelighet for
gang- og sykkel for å avlaste trafikkveksten rundt byer og tettsteder er opprettholdt
som en av forutsetningene i forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029. Her er det
også lagt inn en statlig støtteordning hvor alle kommuner og fylkeskommuner kan
søke på midler til fysiske sykkeltiltak i områder som ikke omfattes av byvekstavtaler.
Ordningen forutsetter lokal delfinansiering. Fylkeskommunen vil søke om midler for
prosjekter som anses å falle inn under denne ordningen.

10.1 Sykkelbysatsing
Statens Vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune inngikk i 2015 sykkelbyavtaler med
Farsund og Mandal kommuner. Hovedmålsetningen med avtalen er å øke fokus på
sykkel og tilrettelegging for sykkelbruk, både gjennom fysiske tiltak,
holdningsskapende arbeid og kampanjer. Tiltakene skal bidra til at andelen syklister
øker, noe som både har en miljøgevinst og er et viktig bidrag til folkehelsen.
Partene må også forplikte seg til å delta med økonomiske ressurser og
fagkompetanse. Fylkestinget vedtok i budsjettet for 2017 at det skulle settes av 5
millioner kroner årlig i 2017 og 2018 til tiltak i sykkelbyene. Denne satsingen er et
tydelig signal om vilje til å bidra, noe som videreføres i Handlingsprogram for
fylkesveg 2018-2021.
Sykkelbyen Mandal og Sykkelkommunen Farsund har begge engasjerte
prosjektledere som bidrar til mye aktivitet i dette arbeidet. Kommunene legger inn
økonomiske ressurser til tiltak, og det søkes i tillegg om statlige midler som
delfinansiering av tiltak. Dette samarbeidet gjør at man ved langsiktig planlegging kan
realisere relativt store prosjekter selv med begrensede budsjettmidler.
Farsund kommune arbeider i tillegg med en egen bompengepakke som lokal
videreføring av Listerpakken; Bypakke Farsund. Dersom dette lykkes vil midlene bli
brukt til utbygging av gang- og sykkelnettet i kommunen. En slik innretning på en
bompengepakke har aldri vært prøvd ut i Norge, men vil gi et stort løft knyttet til
tilrettelegging for myke trafikanter langs fylkesvegnettet i kommunen.
Fylkeskommunen må i så fall stille med en egenandel inn i dette arbeidet. Gevinsten
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av en slik bevilgning vil være betydelig og langt overgå hva man ellers har mulighet til
å realisere av gang og sykkelvegtiltak i kommunen.
Vita Velo
I Farsund er det etablert et forsøksprosjekt knyttet til opplevelsesbasert tursykling,
kalt Vita Velo. Det skal etableres sykkeltraséer som skal ha et særlig fokus på den
særegne naturen og kulturhistorien på Listalandet, samt på arkitektur. Vita Velo er
hovedsakelig et frilufts- og folkehelseprosjekt, men er forankret via avtalen om
Sykkelkommunen Farsund, og skal være med på å bidra til å øke sykkelandelen i
kommunen, samt å stimulere til økt sykkelturisme i området.

10.2 Forkjørsregulering av sykkelekspressveg i Kristiansand
Det skal utarbeides planer for å kunne forkjørsregulere første del av
sykkelekspressvegen i Kristiansand, fra Lumberkrysset til Gartnerløkka. Tiltaket skjer
i samarbeid med Vegdirektoratet. Det skal gjøres en før- og etter undersøkelse i regi
av TØI, denne vil vurdere om forkjørsregulering fører til økt sykkelbruk. Strekningen
er planlagt å skulle merkes og skiltes etter gjeldende regelverk vår/sommer 2018, når
prosjektet i Myrbakken er ferdig.

10.3 Transportsykling
Der er i hovedsak to hovedformer for sykling; transportsykling og tursykling. Mens
den førstnevnte handler om daglig transport, og delvis trening, handler tursykling i
hovedsak mer om rekreasjon og opplevelser.
Sykkel som transportmiddel blir stadig mer populært, noe som gjør det viktig å ha
fokus på dette i utarbeidelse av planer om prosesser, slik at det kan tilrettelegges på
en god måte for alle trafikantgrupper.
De siste årene har man sett at det, særlig i tett befolkede områder, er behov for en ny
type infrastruktur for sykling. Ekspress-sykkelveger skal gi god fremkommelighet for
de som ønsker å komme fort frem på sykkel. Konseptet innebærer at det bygges en
relativt bred, todel transportåre med separat sykkelbane ved siden av et fortau. I
første omgang planlegges en slik transportåre utviklet mellom Møvik og Dyreparken i
Kristiansand. Deler av denne vegen vil bli fylkesveg.

10.4 Tursykling
Tursyklere fra inn- og utland benytter seg ofte av Nasjonale sykkelruter når de ferdes
rundt i Norge. I Vest-Agder har vi to ruter som er definert som Nasjonal sykkelrute.
Nasjonal sykkelrute 1 går øst – vest langs kysten, og er en del av Nordsjøruta.
Nasjonal sykkelrute 3 starter i Kristiansand og går nordover, hovedsakelig parallelt
med Otra og krysser fylkesgrensa til Aust-Agder ved Kilefjorden.
Begge sykkelrutene følger stedvis det ordinære vegnettet, mens deler av
strekningene følger tur- og skogsveger. De delene av sykkelrutene som ikke følger
det ordinære gang- og sykkelvegnettet driftes ikke på vinteren, med mindre dette
bestilles spesielt ved behov.
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11. Økonomi og finansiering
11.1 Finansiering
Grunnlaget for finansiering av tiltak på fylkesveg er rammebevilgninger over
statsbudsjettet og de føringer som legges i Nasjonal transportplan 2018-2029.
Fylkeskommunen har et selvstendig ansvar for å prioritere de økonomiske
ressursene til drift- og vedlikeholdsoppgaver og til investeringer i ulike prosjekter og
programmer. I tillegg til de statlige midlene kan det forekomme tilskudd eller forskudd
fra kommuner, næringslivet eller andre interessenter, på bakgrunn av pålegg om
rekkefølgekrav eller som tiltak disse aktørene har interesse av å gjennomføre på
fylkesveg.
Bevilgningsrammer
Rammene for fylkesvegmidler vedtas årlig av Fylkestinget. For oversikt vedrørende
økonomi og bevilgninger til fylkesveg henvises det til den til enhver tid vedtatte
økonomiplan. Denne er tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside.

11.2 Bompenger
Enkelte fylkesvegprosjekter blir tilført bompenger som en del av finansieringen. I slike
tilfeller må Stortinget behandle betingelsene for hvordan midlene skal håndteres.
Listerpakken
Listerpakken ble vedtatt av Stortinget ved behandling av St.prp. nr. 60 (2001-2002),
og utvidet i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (2008-2009),
Statsbudsjettet 2009. Fylkeskommunen og berørte kommuner var til sammen
forutsatt å bidra med 160 mill. 2009-kr. Vest-Agder fylkeskommunes bidrag ble
innfridd i 2013. Det gjenstår et kommunalt bidrag på 11,3 mill 2012-kr fra Lyngdal
kommune, som skal gå til medfinansiering av prosjekt Fv 656 Agnefestveien.
Foreløpig udisponerte bompenger i Listerpakken vil kunne benyttes til tiltak innenfor
virkeområdet av bompengepakken, eller til reduksjon av innkrevingstiden.
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1
Samferdselspakken ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av St.prp. nr. 98
(2008-2009). Det gjenstår å gjennomføre enkelte tiltak blant annet innenfor gang- og
sykkelvegnettet, kollektivtrafikken og for å styrke trafikksikkerheten i det som kalles
for Myk pakke. Totalrammen for disse tiltakene er 420 mill. kr, og fordeler seg mellom
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i Vest-Agder, og i Birkenes og
Lillesand i Aust-Agder.
Stortinget vedtok 19.juni 2017 å forlenge innkrevingen innenfor dagens
bompengeordning med to år, for å sikre finansiering av prioriterte tiltak frem til en
byvekstavtale for Kristiansandsregionen kommer på plass.
Fv 45 utvidet utbygging i Gjesdal kommune i Rogaland og Sirdal kommune i
Vest-Agder
Det opprinnelige vedtaket om utbygging av Fv 45 ble gjort i St.prop. nr. 67 (20022003). Med St.prop 127 S (2009-2010) ble det vedtatt et utvidet opplegg for
utbygging av Fv 45, med nye prosjekter og tiltak i fase 2.
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Prosjektene i Sirdal omhandler kryss mot Fv 468 og Fv 975, samt bygging av gangog sykkelveg på Fv 45 mot Tjørhomfjellet. Det har vært krevende å komme til enighet
med bompengeselskapet om finansiering av prosjektet, men høsten 2016 ble det gitt
nødvendig klarsignal om tilgang på midler, slik at det var mulig å sette i gang
detaljplanlegging av prosjektet, som er planlagt bygget i 2018.
Fv 469 Hidra Fastlandsforbindelse
Fylkestinget vedtok følgende i sak 15/17:
1. Fylkestinget ber om at det gjøres en vurdering av forutsetningene som ligger til
grunn for beregningene i mulighetsstudiene, og ser på muligheter for enklere
løsninger tilpasset et lavere trafikkgrunnlag.
2. Når vi nå vet at andre har fått innvilget fravik fra stigningsforholdet i
tunnelforskriften, ber fylkestinget om at arbeidet med en undersjøisk
fastlandsforbindelse til Hidra blir gjenopptatt. Fylkestinget ber derfor fylkesrådmannen
beregne kostnader på en tunnel som ikke vil overskride 8 % stigning.
SVV tar sikte på å gjøre vurdering og beregninger innen første halvdel av 2018.
Bypakke Farsund
Dersom Stortinget vedtar Bypakke Farsund er fylkeskommunen forpliktet til å stille
med en lokal egenandel som finansiering. Prosjekt Fv 43 GS-veg Skråveien –
Kjørrefjord er kommunens høyest prioriterte gang- og sykkelvegprosjekt til
Handlingsprogram for fylkesveg, og vil være fylkets egenandel i bompengepakken.

11.3 Tilskudd
Listerpakken
Lyngdal kommune er forutsatt å yte et tilskudd på 11,3 mill. 2012-kr til utbedring av
Fv 656 Agnefestveien. Dette utgjør 50 % av den bevilgede rammen til prosjektet.
Resterende ramme dekkes av bompenger.
Hidra fastlandsforbindelse
Ved en eventuell realisering av Hidra fastlandsforbindelse skal Flekkefjord kommune
yte et tilskudd på 7 mill. 2010-kr til prosjektet. Kommunens andel inn i et nytt prosjekt
må avklares før utredning av finansiering kan finne sted.

11.4 Forskuttering og tilskudd til fylkesvegprosjekter
I tilfeller der kommuner eller andre aktører ønsker å forskuttere eller gi tilskudd til
fylkesvegprosjekter er det utarbeidet en mal for slike avtaler. Fylkeskommunen vil
påse at slike avtaler inngås innenfor rammene av denne malen. Avtalen presiserer
blant annet de ulike aktørenes ansvarsforhold i anleggsprosessen, i tillegg til å
klargjøre de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for å akseptere en
forskuttering eller et tilskudd til fylkesvegprosjekter.
Avtale om forskuttering kan kun inngås på prosjekter som er vedtatt gjennomført i
Handlingsprogram for fylkesveg i den aktuelle fireårsperioden.

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Side 32

Versjon per 02.11.2017

12. Investeringer på fylkesvegnettet
Fylkeskommunen har siden forvaltningsreformen satset tungt på rollen som vegeier.
Dette har gjenspeilet seg i en omfattende aktivitet både innen investering og drift og
vedlikehold av fylkesvegnettet.
Statlige rammebevilgninger til styrkning av drift og vedlikeholdsarbeidet på
fylkesvegnettet har også delvis blitt brukt til investeringstiltak, knyttet til større
prosjekter som har et tydelig drift og vedlikeholdsfokus. Det har årlig blitt overført
12,9 mill. kr til investeringstiltak, noe som også er en forutsetning for de årlige
rammene som ligger til grunn for revidert Handlingsprogram for fylkesveg.
Midlene er lagt til investeringsbudsjettet for i større grad å kunne definere hvor de
benyttes, og dermed sikre en mest mulig systematisk satsning på drift- og
vedlikeholdsrettede tiltak. Denne innretningen søker å ta hånd om noe av det enorme
etterslepet som finnes på fylkessvegnettet.
Prosjektene som er listet opp i Handlingsprogrammet er et resultat av Vest-Agder
fylkeskommune og Statens vegvesens prioriteringer, samt innspill fra 15 kommuner
og 3 regionråd. Etter en samlet vurdering, basert på måloppnåelse av tidligere
opplistede kriterier i kapittel 4, målsetninger for transportsystemet i fylket, samt veg-,
trafikksikkerhets- og kollektivfaglige vurderinger, vurdering av samfunnsmessig
lønnsomhet og geografisk fordeling av investeringsmidlene, er det utarbeidet en liste
over prosjektene som er foreslått prioritert for investeringsmidler på fylkesvegnettet i
fireårsperioden.





Prosjekt 1 til 3 i listen nedenfor er delvis bompengefinansierte prosjekter, der
summene viser til fylkeskommunens andel i prosjektene.
Prosjekt 4 til 12 er programområder, sekkeposter for mindre utbedringer.
Prosjekt 13 til 24 er prosjekter som er vedtatt gjennom Handlingsprogram for
fylkesveg 2014-2017, men som ikke er ferdigstilt.
Prosjekt 25 til 33 er nye prosjekter som er tatt inn gjennom arbeidet med
revisjon av Handlingsprogrammet for perioden 2018-2021.

Nye prosjekter er ikke ført opp med kostnadsestimater, da erfaring har vist at det i liten
grad er mulig å anslå en realistisk kostnad før man har gjort en del praktiske
avklaringer, både knyttet til omfang, kvalitet og mulighetsrom. Aktuelle kostnadstall vil
bli oppdatert gjennom de årlige økonomiplanene etter hvert som det blir laget planer
for de enkelte prosjektene.
Handlingsplanen oppdateres årlig gjennom rullering av økonomiplanen.
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12.1 HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEG 2018-2021
Program

Beskrivelse av tiltak

Kommune

2018

2019

2020

2021

Bompengeprosjekter
1

BOM

Byvekstavtale for Kristiansandsregionen

Krs. m.fl.

2

BOM

Fv 45 Sirdal

Sirdal

3

BOM

Fv 469 Hidra landfast

Flekkefjord

Delsum bompengeprosjekter

40,0

40,0

40,0

16,0

16,0

0,0

56,0

56,0

40,0

Øvrige veiinvesteringer
4

Pl.Gr.

Diverse planlegging

Div

2,0

2,0

2,0

2,0

5

Pl.Gr.

Diverse grunnerverv

Div

0,5

0,5

0,5

0,5

6

TS

Rekkverk og trafikksikkerhetstiltak - TS

Div

10,0

10,0

10,0

10,0

7

Koll.

Kollektivtiltak

Div

4,0

4,0

4,0

4,0

8

Utb.

Fast dekke og utbedring av grusveier

Div

15,0

10,0

10,0

10,0

9

Ras

Skredsikring

Div

20,0

6,0

5,0

6,0

10

Utb.

Fornying av vegfundament og utstyr

Div

2,5

3,0

3,0

11

Miljø

Miljø- og støytiltak

Div

12

Utb.

Oppgradering av tunneler

Div

2,0

20,0

30,0

30,0

13

Utb.

Fv 44 Flekkefjord bybru

Flekkefjord

35,0

5,0

14

Strekn.

Fv 452 Justvik – Ålefjær

Kr.sand

15

GS

Fv 461 Vatneli – Kilen

Songdalen

16

GS-bru

Fv 202 gang- og sykkelbru ved Bankebrua

Mandal

17

Strekn.

Fv 303/452/453 Nodeland – Ryen

Krs.reg

9,0

18

GS

Fv 460 Rødberg – Snik, GS-veg

Lindesnes

7,0

19

Bru

Fv 456 Stokkeland bru

Søgne

6,0

19,0

22,0

20

GS-bru

Fv 405 GS-bru Samkom

Vennesla

Fv 466 Klungland bru

Flekkefjord

7,0

Fv 804 Fedåna bru

Kvinesdal

12,0

7,0

4,0
14,0

17,0

10,0

21

Bru

22

Bru/GS

23

GS

Fv 42 Eiken feriesenter – Tveitosen

Hægebostad

3,0

4,0

16,0

5,5

24

GS

Sykkelbytiltak

Fars./Mand.

5,0

5,0

5,0

5,0

25

GS/TS

Fv 456 Hølleveien

Søgne

26

Utb./TS/GS

Fv 203/230 GS-veg og utbedring mot Strømsviga

Mandal

1,0

1,0

27

Utb./TS

Fv 410x656 Ubostadkrysset

Lyngdal

1,0

1,0

28

TS/GS

Fv 44x925 Sundekrysset

Flekkefjord

29

Utb./TS

Fv 405 GS-veg Holtevegen – Granlivegen

Vennesla

30

GS

Fv 43 GS-veg Skråveien – Kjørrefjord

Farsund

31

Utb.

Adkomst Mjåvann fra E39

Songd./Krs.

32

Strekn.

Fv 42 Tveitosen – Rogaland gr.

Lister

33

Strekn.

Fv 43 Lyngdal – Skeiekrysset

Lyngdal/Hæg.

34

5,0
5,0

1,0
0,5

Ufordelt
Delsum øvrige veginvesteringer

146,0

105,5

105,5

105,5

Samlet investeringer fylkesveg

146,0

161,5

161,5

145,5
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12.2 Bompengeprosjekter
Dette er delvis bompengefinansierte tiltak, der fylkeskommunen i tillegg er inne med
bevilgninger. Bevilgningene er definert gjennom Stortingsbehandling av prosjektene.

Listerpakken
Listerpakken er et bompengefinansiert utbedringsprosjekt med fokus på triangelet
Lyngdal – Farsund – Feda, samt noe av det tilstøtende vegnettet. Av den totale
rammen på ca. 2 800 millioner kroner, er omtrent halvparten rettet mot tiltak på E39,
mens de resterende midlene er fordelt på fylkesvegnettet, med hovedfokus på Fv 43
og Fv 465. De fleste prosjektene er ferdigstilt, men fremdeles gjenstår noen tiltak før
Listerpakken anses som fullført. Flere prosjekter har blitt betydelig mer kostbare enn
planlagt, og andre prosjekter har derfor havnet på marginalliste. Når kostnaden for Fv
43 gjennom Farsund sentrum er endelig klarlagt, vil det bli tatt stilling til muligheten
for å realisere andre gjenstående
prosjekter i Listerpakken. Bruk av
ikke disponerte midler i Listerpakken
vedtas av Fylkestinget etter høring i
Listerrådet.
Listerpakken har tre bomstasjoner
som bidrar til å betale utbedringene
på vegnettet; på E39 over
Kvinesheia, på Fv 43 mellom
Lyngdal og Farsund, og på Fv 465
nord for Åpta. Fylkeskommunens
andel inn i pakken er innfridd.
Blant gjenstående prosjekter som
planlegges realisert er Fv 656
Agnefestveien.

1 Fv 656 Agnefestveien, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1
Samferdselspakken er basert på bompengeinnkreving. Fylkeskommunen har i tillegg
gitt et betydelig bidrag på bakgrunn av føringene fra St.prp. 98 (2008-2009). Dette
tilskuddet er ferdig utbetalt. Samferdselspakken består av Fv 456 Vågsbygdveien,
Myk pakke og tiltak langs Rv 41 og Rv 451 mellom Timenes og Kjevik. Myk pakke er
en omfattende samling av tiltak som er rettet inn mot myke trafikanter, der
innsatsmidlene er fordelt mellom de ulike kommunene i regionen. Store deler av
rammen for Myk pakke er benyttet, men høsten 2017 gjenstår fremdeles realisering
av enkelte prosjekter innenfor gjenværende ramme. Prosjekt GS-veg Fv 405 Hagen
– Samkom starter opp høsten 2017, mens det ses på løsninger for resterende del av
prosjektet, Fv 405 Grovane – Hagen, som vil bli finansiert med belønningsmidler for
2017-2019 og midler fra forlengelsen av eksisterende bompengeordning.
Tiltak langs Rv 41 og Rv 451 står på vent frem til rettsak om Fv 456 Vågsbygdveien
er endelig avgjort. Utfallet vil bestemme omfanget av tilgjengelige midler til GS-veg
og andre tiltak på strekningen.

Prosjekt 1: Byvekstavtale for Kristiansandsregionen
De høyest trafikkerte vegene i fylket er riksveger. Prosjekter og prosesser tilknyttet
disse vil derfor ha stor betydning for trafikken på fylkesvegnettet. En fremtidig
byvekstavtale vil inkludere prosjekter både på riks- og fylkesveg.
De ni største byene i Norge skal inngå byvekstavtaler eller byvekstavtaler med
staten. Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen skal etterfølge Samferdselspakke
for Kristiansandsregionen fase 1. Forhandlingene med de andre storbyene har tatt
lengre tid enn planlagt. Dette medfører at forhandlinger om en byvekstavtale for
Kristiansandsregionen per juni 2017 ikke har startet. For å sikre finansiering av
prioriterte prosjekter er dagens bompengeordning derfor forlenget med to år etter
vedtak i Stortinget 19.juni 2017.
Det er søkt om en ny belønningsavtale frem til en byvekstavtale kommer på plass.
Belønningsmidlene skal på sikt inngå i byvekstavtalen slik at man har ett regime å
forholde seg til. Parallelt med dette arbeides det med en byutredning i regi av Statens
Vegvesen. Denne er forventet ferdig i løpet av 2017, og skal være en del av
faktagrunnlaget for en byvekstavtale.
Hovedmålet med en byvekstavtale er at hele person-trafikkveksten skal tas av
kollektiv, sykkel og gange. Dette kommer som en erkjennelse av at man ikke lenger
kan bygge seg ut trafikkproblemene, man må sørge for gode alternativer til
privatbilen slik at flere velger andre transportformer.
Regionen har utarbeidet et grunnlagsdokument for en byvekstavtale og det er
forventet at forhandlingene med staten vil kunne starte høsten 2017.
Fylkeskommunen legger inn betydelig med lokale midler i dette arbeidet, og har
planlagt å bevilge 40 mill. kr årlig til tiltak på fylkesveg som prioriteres i
byvekstavtalen.
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Prosjekt 2: Fv 45 Sirdal
Prosjektene i Sirdal realiseres gjennom St.prop 127 S (2009-2010) Fv 45 Sirdal –
Gjesdal. De fleste prosjektene i denne bompengepakken ligger i Rogaland, men det
inkluderer også utbedring av kryss mellom Fv 45 og Fv 468, det såkalte GP-krysset
på Sinnes i Sirdal, og gang- og sykkelveg fra Sinnes mot Tjørhomfjellet.
Det opprinnelige vedtaket om utbygging av Fv 45 ble gjort i St.prop. nr. 67 (20022003). Med St.prop 127 S (2009-2010) ble det vedtatt et utvidet opplegg for
utbygging av Fv 45, med nye prosjekter og tiltak i fase 2.
Prosjektene i Sirdal omhandler kryss mot Fv 468 og Fv 975, samt bygging av gangog sykkelveg mot Tjørhomfjellet. Det har vært krevende å komme til enighet med
bompengeselskapet om finansiering av prosjektet, men høsten 2016 ble det gitt
nødvendig klarsignal om tilgang på midler, slik at det var mulig å sette i gang
detaljplanlegging av prosjektet, som er planlagt bygget i 2018.
Det var opprinnelig avsatt 15 mill. kr i bompenger til prosjektet, samt 5 mill. kr i
fylkeskommunale investeringsmilder som medfinansiering. Den fylkeskommunale
andelen er utbetalt til planlegging og prosjektering av prosjektet, men det er satt som
krav fra bompengeselskapet at denne må økes tilsvarende bompengeandelen som
en del av spleiselaget for å realisere prosjektet. Slik budsjettøkning vil bli vurdert når
reguleringsplan er vedtatt og byggeplan er utarbeidet, slik at man har et best mulig
tallgrunnlag å fatte beslutning ut fra.

Prosjekt 3: Fv 469 Hidra landfast
Bygging av fastlandsforbindelse til Hidra har vært diskutert i mange år. Eksisterende
bompengeproposisjon 158 S (2009-2010) er utarbeidet for en langt lavere
kostnadsramme enn hva en fastlandsforbindelse kan bygges for og må sannsynligvis
opp til ny behandling dersom Fylkestinget vedtar bygging i løpet av
Handlingsprogramperioden. Det pågår et arbeid med å utrede Fylkestingets bestilling
fra sak 15/17, og saken vil tas opp til ny behandling når dette arbeidet er
gjennomført.
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12.3 Programområdene
Programområdene omfatter en rekke små og mellomstore prosjekter rundt om i hele
fylket, der SAM-utvalget bevilger årlige rundsummer til tiltak på fylkesvegnettet.
Tiltakene favner bredt, og gir betydelig effekt med god geografisk spredning av
prosjektene. Ut fra tilgjengelige midler gjøres en faglig vurdering av aktuelle
prosjekter for hvert programområde. Midlene på de ulike programområdene
disponeres av administrasjonen i fylkeskommunen, som i samarbeid med Statens
vegvesen velger ut aktuelle prosjekter ut fra faglige kriterier. Agder kollektivtrafikk AS
blir rådspurt i følge med kollektivfaglige behov.
I Handlingsprogram for fylkesveg 2018 – 2021 er det lagt opp til ni ulike
programområder, disse er: Planlegging, Grunnerverv, Rekkverk og TS-tiltak,
Kollektivtiltak, Fast dekke på grusveger, Skredsikring, Fornying av vegfundament og
utstyr, og Miljø- og støytiltak.
Prosjekt 4: Diverse 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 på disse. Så langt det er mulig søker man likevel å legge
planleggingsmidler for større prosjekter inn som en del av totalbevilgningen til
prosjektet, med en oppstartbevilgning året før tiltaket er planlagt realisert.

Prosjekt 5: Diverse grunnerverv
Bevilgninger benyttes til forberedelse av prosjekter, slik at problematikk knyttet til
grunnerverv kan løses på et så tidlig stadium som mulig i planleggingsfasen. Dette
skjer ofte før prosjektene har blitt tildelt en egen bevilgning. Når grunnerverv er
gjennomført slipper man vesentlige usikkerhetsmomenter underveis i planprosessen.

2 Fv 405, eksempel på område hvor grunnerverv bør avklares tidlig. Foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 6: Rekkverk og trafikksikkerhetstiltak - Trafikksikkerhet
Bevilgninger som prioriteres til rekkverk og
TS-tiltak blir spredd på en rekke tiltak rundt
om i fylket. For å oppnå en best mulig
gevinst i forhold til innsats prioriteres noen
enkeltveger hvert år, slik at det kan gjøres
en litt tyngre innsats på disse.
Det er store utfordringer innenfor både
rekkverk og TS-tiltak. På en rekke
strekninger er det behov for omfattende
utskifting av eksisterende rekkverk. Andre
steder må slike etableres.
Prioriterte TS-tiltak kan innebære både
enkelttiltak av en viss størrelse, og
oppfølging av strekningsvise TSinspeksjoner, hvor det gjøres et større
arbeid på strekninger der man er kjent med
at det er trafikksikkerhetsutfordringer.
Mindre tiltak vil kunne ha stor effekt på
trafikksikkerheten, ved å redusere
sannsynlighet for ulykker, og ved å fjerne
spesielle hindre som øker farepotensialet
3 Rekkverk, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
ved en utforkjøring eller ulykke. Oppsetting
av rekkverk, avrunding av eksisterende rekkverk eller betongfundamenter, samt å
fjerne objekter med høyt skadepotensial som ligger tett inntil vegen er blant aktuelle
tiltak. Dette er tiltak som ofte også har positiv effekt for myke trafikanter og for
skoleveg. Midlene fordeles årlig på faglig grunnlag av Statens vegvesen i samråd
med fylkeskommunen. Handlingsprogrammet legger opp til en betydelig satsing på
rekkverk og trafikksikkerhetstiltak.
Prosjekt 7: Kollektivtiltak
Oppgradering av eksisterende busstopp gjøres etter en prioriteringsliste som
utarbeides av en samarbeidsgruppe bestående av representanter for
fylkeskommunen, Agder Kollektivtrafikk AS og Statens vegvesen.
Prioriteringskriterier er blant annet antall påstigende passasjerer for rutebuss og
skolebuss. Enkelte steder er det kun aktuelt med oppsetting av leskur.
Der busstoppene oppgraderes til universell standard innebærer dette at
kollektivtilbudet gjøres tilgjengelig for flere brukere enn i dag. Gode busstopp kan
også ha betydning for trafikksikkerhet og opplevd sikkerhet for brukerne. Leskur
bidrar til økt komfort for passasjerene mens de venter på bussen.
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Prosjekt 8: Fast dekke og utbedring av grusveger
Prioriterte tiltak
Fv 404 Skoftelandskleiva
Fv 752 Ågedalstø – Ågedal
Fv 305 v/Sveinall
Fv 101 Helleland – Koland
Fv 752 Iveland / Naglestad
Fv 908 Kirka – Kongshavn
Fv 656 Bjørnevåg – Skarstein
Fv 302 Repstadveien – Årstølveien
Fv 433 Vallemoen
Fv 406 Songåna bru – Tjomsland
Fv 652 Listeid – Gjervollstad (ikke asfaltering)
Fv 502 Kvåle – Verdal (ikke asfaltering)
Fv 108 Eidsåveien (ikke asfaltering)
Fv 901 Viraksveien (ikke asfaltering)
Fv 755 Bjærum – Blåka (ikke asfaltering)
Fv 679 Nordstranda – Fv 465 (ikke asfaltering)
Fv 104 Reiesrsdal – Tjomsås (ikke asfaltering)
Fv 669 Farbrot – Udestad (ikke asfaltering)
Fv 929 Selandsveien
Fv 155 Eikestølveien frem til nr. 200
Fv 824 Sindlandsstien
Fv 54 over Lie
Fv 502 Geiteskar – Kvåle
Fv 305 Skuland – Bruskeland
Fv 408 i Lindesnes
Fv 211 Rennesveien, Sånum
Fv 758 Bryggeså – Meland

Kommune
Lindesnes
Audnedal
Marnardal
Song./Marn.
Hæge./Audn.
Flekkefjord
Farsund
Søgne
Lindesnes
Marnardal
Farsund
Hægebostad
Songdalen
Flekkefjord
Hægebostad
Farsund
Vennesla
Farsund
Flekkefjord
Søgne
Kvinesdal
Vennesla
Åseral
Marnardal
Lindesnes
Mandal
Hægebostad

Lengde meter
1000
800
800
4400
1850
225
2390
2480
2350
2640
8700
7000
4500
14200
8300
1950
5200
5600
3800
2040
3100
1700
4440
1700
3000
1600
2000

Av 2066 kilometer fylkesveg i Vest-Agder, er 429 km grusveg per mai 2017.
Asfaltering av grusveg er kostbart, ettersom det må gjøres omfattende grunnarbeider
før det kan legges asfalt på slike veger. Det er behov for drenering og omfattende
masseutskifting for at resultatet skal bli akseptabelt over tid. De siste årene har det
vært bevilget 10-15 mill. kr årlig til dette formålet. For denne summen kan man i snitt
asfaltere 3-5 km grusveg årlig. Tallene forteller om en utfordrende og stor oppgave
dersom store deler av fylkesvegnettet skal asfalteres.
Selv om denne type prosjekter i utgangspunktet er relativt enkle krever de formell
planlegging på lik linje med store prosjekter. Forhold til Plan- og bygningsloven og
Matrikkelloven stiller strenge krav til den formelle prosessen, som er tidkrevende.
Det er en fordel at veglegemet får "sette seg" gjennom en vinter, etter at
masseutskifting og annet arbeid er utført. De fleste asfalt på grus-prosjektene blir
derfor ikke asfaltert før året etter at vegen er utbedret og klargjort for asfaltering.
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En del lange strekninger vil være uoppnåelig å asfaltere med tilgjengelige
budsjettmidler. Handlingsprogrammet legger derfor opp til mindre utbedringer uten
asfaltering etter prinsippene for strekningsvis utbedring på slike strekninger.

2 Fv 359 Espelidveien, tidligere grusveg som ble asfalter i 2016, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF

Prosjekt 9: Skredsikring
Det er store behov for skredsikringstiltak langs fylkesvegnettet i Vest-Agder. Regional
skredsikringsplan som ble revidert i 2015 viser at fylkeskommunen har tatt et
betydelig ansvar for å utbedre slike punkter siden forrige skredsikringsplan ble
utarbeidet i 2011. Antall registrerte skredpunkter er redusert fra 39 til 21, og det er
lagt ned en betydelig innsats for å håndtere de mest utsatte punktene på vegnettet.
Midlene til skredsikring prioriteres på bakgrunn av regional skredsikringsplan. Når
høyt prioriterte enkeltpunkter er utbedret arbeider man seg videre nedover på
prioriteringslista. Det er viktig å fortsette dette sikringsarbeidet. Samtidig vil et mer
ekstremt klima øke sannsynligheten for skred også utenfor registrerte skredpunkter
og gi behov for innsats på disse stedene.

3 Skredsikring med fangvoll på Fv 975 ved Ortevatn, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 10: Fornying av vegfundament og utstyr – innhenting av forfall
I følge med at vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet i 2013 ble beregnet til
omkring 2,5 mrd. kr er det åpenbart at fylkeskommunen står foran en enorm
utfordring med å opprettholde standarden på vegnettet, og stoppe forfallet.
Fylkeskommunen overtok 1.1.2010 en rekke tidligere riksveger av svært varierende
kvalitet, og flere tidligere fylkeveger har også store etterslep som må håndteres.
Budsjettene til ordinært drift- og vedlikehold kan ikke alene ta hånd om disse
utfordringene. Tiltakene er generelt såpass omfattende og med et så langvarig
perspektiv, at det er naturlig å løfte dem inn på investeringsbudsjettet. Dermed kan
det legges opp til mer omfattende oppgradering av enkelte strekninger, fremfor
konstant "brannslukking" over drift- og vedlikeholdsbudsjettet. På sikt vil slik satsning
kunne gi et redusert vedlikeholdsbehov for disse vegene, i tillegg til at vegfarende vil
få en bedre og sikrere veg å ferdes på.
Bevilgning vil blant annet kunne omsettes ved utskifting av spesielt utsatte
vegfundamenter, masseutskifting på dårlige vegstrekninger, skiltfornying,
oppgradering av veglys, utskifting av støyskjermer, rydding av sikkerhetssoner,
oppsetting av sikringsgjerder og tiltak på grøntanlegg.
Videre er det svært ønskelig å bytte ut betongkantstein med granittstein på utsatte
steder, ettersom granitt er et betydelig mer holdbart materiale. Dette vil kunne
redusere det årlige vedlikeholdsbehovet vesentlig. Enkelte høytrafikkerte veger er
også svært nedslitt, og har kryss og fundamenter som er i ferd med nærmest å gå i
oppløsning.

Prosjekt 11: Miljø- og støytiltak
Luft
Forskrift om begrensning av forurensning har som formål å fremme menneskers
helse og trivsel, og beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minimumskrav til
kvaliteten på all utendørs luft, samt å sikre at disse kravene blir overholdt.
Det er stort fokus på luftkvalitet, og utfordringene relateres særlig til områder rundt
Kristiansand, hvor trafikktettheten er størst. Statens vegvesen drifter på bakgrunn av
dette to målestasjoner sammen med Kristiansand kommune, som måler
luftforurensning i Kristiansand. Målestasjonene er plassert ved Gartnerløkka og ved
Stener Heyerdahlspark.
Det måles støv og partikler (PM10) og nitrogendioksid (NO2) på begge stasjoner.
Dersom verdiene i forskriften overskrides skal det foretas en tiltaksutredning.
Det har ikke vært overskridelse eller i nærheten av overskridelse av NO2 på noen av
stasjonene, årsmiddelverdien i 2016 var 31 µg/m3 på Gartnerløkka. Grenseverdien er
40 µg/m3.
I 2016 var det på Gartnerløkka målestasjon 9 døgn med overskridelse av
grenseverdien, tillatt antall overskridelser er 35. I spesielt tørre og kalde perioder på
vinteren ble det iverksatt noe mer renhold og salting for å redusere støvmengden i
lufta. Forholdene på Stener Heyerdahl var bedre, dette er naturlig siden denne
målestasjonen ligger i en bakgård og skal måle bakgrunnsnivåene.
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Støy
Det er i hovedsak «Forskrift om begrensning av forurensning» og Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) som regulerer hvordan støy fra
vegtrafikk skal behandles. Ved nybygging av veg og boliger skal støyretningslinjen
legges til grunn mens langs eksisterende veger er det forskriften som legges til
grunn.
Forskrift om begrensning av forurensning setter grenser for hvilke utslipp som er tillatt
fra eksisterende forurensningskilder, og angir grenseverdier for iverksetting av tiltak.
Forskriften setter også krav til gjennomføring av strategisk støykartlegging for veier
med mer enn 3 millioner kjøretøypasseringer per år, tilsvarende over 8200 i ÅDT. Det
skal utarbeides støykart for utendørs støynivå over 55 dBA, og det er krav om
støykartlegging av alle boliger med antatt innestøy over 35 dBA. Boliger med
innestøy over 42 dBA skal utredes for å bringe støynivået under denne grensen. Det
er utarbeidet støysonekart for alle riks- og fylkesveger i Vest-Agder, og disse er
oversendt kommunene.
Kartleggingen nå i 2017 er gjennomført og det skal utarbeides en Handlingsplan for
støy med formål å redusere støyplagen. Dette arbeidet skal være ferdig innen 30.
juni 2018.
Vann
EU har et rammedirektiv for vann. Formålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse
og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller
forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.
Vanndirektivet har som generelt mål at alle vannforekomster minst skal opprettholde
eller oppnå «god tilstand» i tråd med nærmere angitte kriterier.
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) gjennomfører EUs
vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer
helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige,
sektorovergripende, regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold
til vanndirektivet. Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for
vannforekomster og målene skal nås i løpet av seks år, før utgangen av 2021.
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 ble godkjent av
Klima- og miljødepartementet 4.7.2016. Vannregionmyndigheten for Agder er lagt til
Vest-Agder fylkeskommune.
Aktuelle tiltak for oppfyllelse av vanndirektivet kan være:
 Innarbeide regional plan for vannforvaltning i kommune- og reguleringsplaner.
 Redusert/ endret bruk av salt i vintervedlikeholdet (gjennom driftskontraktene).
 Rensing av tunnelvaskevann.
 Riktig/ miljøvennlig bekjempelse av ugress og uønskede arter.
 Fjerning av vandringshindre for fisk og dyr.
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Veg som fiskevandringshindre for anadrom fisk
Der veier krysser vassdrag kan dårlig utformede kulverter og stikkrenner forhindre
vandring av fisk og dermed sperre av gyte- og oppvekstområder. Ved tidligere tiders
vegbygging ble det tatt mindre hensyn til veganleggenes virkning på fisk og dyr enn
hva man gjør i dag. Det forekommer derfor en del uheldige utformede kulverter og
stikkrenner, hvor gytefisk (og andre fisk) avgrenses til en kortere strekning av bekker
og vassdrag, enn det det fra naturens side ligger til rette for. Tiltak for å fjerne
vandringshindre kan ofte være enkle; f.eks. ved at vannspeil nedstrøms kulvert heves
(terskler) eller at det monteres «vannbremser» i kulvert for å redusere
vannhastigheten. Særlig gjelder dette i mindre vassdrag og spesielt problematisk er
dette for anadrom fisk, laks og sjøørret, sjørøye som gyter og har yngelstadiet i
ferskvann, men som vanligvis lever hele sitt voksne liv i saltvann. Statens vegvesen
har fjernet flere slike vandringshindre på riksveger i Vest-Agder og det kan også
være aktuelt på fylkesveg.
Sjøørretens viktigste leve, gyte og oppvekstområder er de små kystnære bekkene.
Disse bekkene er også svært utsatt og presset i forhold til utbygging av boområder,
næringsområder og infrastruktur. Bekker som naturelement i eget nærmiljø er også
viktig element i forhold til planlegging av gode oppvekstområder og er en trivselsverdi
i seg selv. For at å kunne ta vare på disse bekkene er det viktig at de er kartlagt. I
Aust-Agder er det i regi av vannområdene startet et samarbeidsprosjekt mellom
Fylkesmannen, Fylkeskommunen, flere kommuner og jeger- og fiskeforeninger om
kartlegging av sjøørretbekker. Det er startet innledende møter for tilsvarende prosjekt
i Vest-Agder.
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021
(vannforvaltningsplanen) er endelig godkjent av Klima- og miljødepartementet i juli
2016. Alle sektormyndigheter har derfor ansvar for at vannforvaltingsplanen
gjennomføres. Det følger av vannforskriften § 25 siste ledd andre punktum at
"tiltakene skal være operative senest 3 år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt". Det
betyr at tiltaket skal være virksomt, iverksatt eller igangsatt. Hensikten er å ha
kommet så langt i prosessen at utrednings- og planleggingsfasen er over og man er
kommet til den fasen hvor gjennomføringen av tiltaket er startet. Det trenger ikke bety
at gjennomføringen av tiltaket er avsluttet.
Miljømålene og tiltakene finnes på Vann-Nett, http://vann-nett.no. Det er i vann-nett
registrert tre tiltak i form av fiskevandringshindre i Vest-Agder. Vann-Nett er
dynamisk, og det kan i løpet av planperioden 2016-2021 komme flere tiltak som skal
gjennomføres. Disse tiltakene trenger ikke å settes i gang før neste planperiode.
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Prosjekt 12: Oppgradering av tunneler
Tunnelforskriften
EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riksog fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær
samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen.
Fylkesutvalget vedtok i sak 79/13 at tunnelene på Fv 43 mellom Lyngdal og Farsund,
og på Fv 465 mellom Farsund og Opofte oppgraderes til nødvendig standard med
midler fra Listerpakken. Vedtaket er en naturlig konsekvens av at tunnelregelverket
har blitt betydelig skjerpet etter at disse tunnelene sto ferdig, og sikrer at tunnelene
som overleveres fra Listerpakken til fylkeskommunen har en tilfredsstillende kvalitet.
Utbedringene prosjekteres i 2017, slik at arbeidene ferdigstilles innen fristen i 2019.
De største gjenstående enkelttiltakene for fylkeskommunen vil være Fv 42
Gåsehellertunnelen og Fv 457 Flekkerøytunnelen. For Gåsehellertunnelen er det
godkjent en utsettelse på 5 år for dette arbeidet, og tiltak vil bli innarbeidet i
budsjettene for perioden.
Fv 457 Flekkerøytunnelen må også oppgraderes. Dette er et omfattende arbeid,
særlig fordi tunnelen er den eneste vegforbindelsen til bydelen Flekkerøy.
Det er gjennomført en risikoanalyse for tunnelen, som vil danne grunnlag for
tiltaksplan. Blant flere viktige fokuspunkter i denne er utfordringer knyttet til syklende
og gående som ferdes i tunnelen. Hvordan dette håndteres fremover vil være
førende for løsning og kostnad til oppgraderingsprosjektet.

4 Fv 43 tunnel, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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12.4 Øvrige vegprosjekter
Prosjekter med et større omfang og kostnad defineres som egne prosjekter under
"øvrige vegprosjekter", og tildeles egne bevilgninger gjennom budsjettprosessen og
politiske vedtak.
Prosjekt 13 til 24 var beskrevet i Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017, og ble
startet opp i denne perioden. Prosjektene fra og med nummer 25 er nye prosjekter
som er vedtatt gjennomført gjennom arbeidet med Handlingsprogram for fylkesveg
2018-2021.

Prosjekt 13: Fv 44 Flekkefjord bybru

Det har vært arbeidet lenge med ny bybru på Fv 44 i Flekkefjord. Brua var gammel,
og åpningsmekanismen utslitt. I tillegg var forholdene for myke trafikanter dårlige,
med smale fortau hvor det var vanskelig å passere hverandre og som føltes usikre,
særlig på vinteren.
Det fysiske arbeidet med ny bru startet opp senhøstes 2016, etter omfattende planog forprosjekter. En forberedende entreprise klargjorde området for byggeprosessen,
og tok hånd om mange usikkerheter som ellers måtte vært løst i hovedentreprisen.
Det ble også ervervet eiendom for å sikre areal til ferdsel forbi prosjektet i
byggeperioden.
Hovedentreprisen startet vinteren 2017, med etablering av midlertidig kjørebru
oppstrøms for den gamle brua før denne ble revet.
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5 Fv 44 gamle Flekkefjord bybru under demontering, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF

Det etableres ny bru med god bredde, særlig for myke trafikanter som får gode
forhold til å passere over elva. Brua som bygges er en slank og pen stålkonstruksjon
som er godt tilpasset omgivelsene. Samtidig økes seilingshøyden, slik at alle normale
fritidsbåter nå skal kunne passere under brua. Selv om den forrige brua kunne åpnes
ved behov, gir den nye faste brua derfor en langt større fleksibilitet for de som ferdes
på elva inn mot Grisefjorden.

6 Fv 44 midlertidig omkjøring Flekkefjord bybru, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF

Illustrasjon av ny bybru; Multiconsult/NUNO
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Det er opprettet en egen prosjektgruppe som løpende følger opp prosjektet og
rapporterer til styringsgruppen ved behov. Etableringen av midlertidig bru startet i
januar 2017. Ny bru skal stå ferdig innen sommeren 2018.

Illustrasjon av ny bybru; Multiconsult/NUNO

Prosjekt 14: Fv 452 Justvik – Ålefjær
Vegen har hatt stor
trafikkvekst, og bærer preg av
behov for oppgradering.
Telehiv, stedvis dårlig
drenering og en del krappe
kurver med begrenset sikt
ønskes utbedret på
strekningen, slik at vegen blir
sikrere å ferdes på, samtidig
som det blir enklere å drifte
den på en god måte.
Det er gjennomført en
strekningsvis utredning for å
peke på de viktigste punktene
som bør utbedres. Tiltakene
skulle ha startet opp i 2016,
men på grunn av en konkurs
hos entreprenør ble det i stedet
oppstart våren 2017. Det er
bevilget totalt 20 mill. kr over to
år til tiltak på strekningen.
Utbedring ferdigstilles våren
2018.
Prosjektet ses i sammenheng
med utredning av fylkesvegringen mellom Brennåsen og
Ryen.
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7 Fv 452 mot Ålefjær, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF

Prosjekt 15: Fv 461 GS-veg Vatneli – Kilen

Prosjektet ligger langs en smal og delvis uoversiktlig stigning på fylkesveg 461, syd
for Kilen i Songdalen kommune, og var opprinnelig planlagt løst gjennom Myk pakke i
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1. Som følge av at en rekke
prosjekter, inkludert dette, ble langt mer kostbare enn opprinnelig forventet, har det
ikke vist seg mulig å gjennomføre tiltaket innenfor vedtatte økonomiske rammer i myk
pakke. Utfordringen ble dermed sendt over til fylkeskommunen.
Som et delvis midlertidig tiltak er det etablert fartsputer i bakken, og hastigheten er
skiltet ned til 40 km/t, slik at trafikksikkerheten for myke trafikanter er bedret.
Rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg i følge med etablering av boligfelt på Vatneli
er dispensert som følge av de midlertidige tiltakene, og det offentlige har dermed
ansvaret for å finne en permanent løsning for å sikre myke trafikanter i området.
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8 Fv 461 nordover mot Kilen, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF

Fylkeskommunen har vedtatt å bygge gang- og sykkelveg mellom Vatneli og Kilen,
tilpasset en 2-felts bilveg. Lengden på prosjektet er om lag 1400 meter. Terrenget er
krevende, med smal bredde og betydelig stigning på begge sider av vegen. Området
forbi fabrikken i nedre del av bakken er særlig utfordrende på grunn av liten bredde,
og man har derfor sett på ulike løsninger for å smalne inn både veg og GS-veg noe,
for å muliggjøre realisering innenfor tilgjengelig areal. Utbygging i følge med
reguleringsplan forutsetter innløsning av fabrikken for å etablere fylling på utsiden av
dagens veg. For å realisere dette alternativet er det inngått avtale med ATPsamarbeidet og Songdalen kommune om tilskudd på inntil 3 mill. kr fra hver av
partene som finansiering av en fullverdig løsning.
Det planlegges kontraktsinngåelse for prosjektet i løpet av våren 2018, med
ferdigstillelse høsten 2019.

9 Fv 461 sørover ved fabrikken, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 16: Fv 202 gang- og sykkelbru ved Bankebrua

Bankebrua er bindeleddet mellom området Sjøsanden/Furulunden og Sånum i
Mandal kommune. Fra Mandal sentrum og frem til brua er det tiltak for myke
trafikanter i form av gang- og sykkelveg eller turstier. På Sånumsiden av brua er det
etablert gang- og sykkelveg.
Bilbrua er smal og har ingen tilrettelegging for myke trafikanter.
Som følge av at Mandal kommune er sykkelkommune har det vært mulig å søke om
tilskudd fra nasjonale midler til sykkelbyene for å få etablert ei gang- og sykkelbru i
området. Tilskuddet dekker 50% av etableringskostnad. Øvrige kostnader dekkes i et
spleiselag mellom VAF og Mandal kommune.
Det etableres ei separat bru sør for bilbrua. Denne kobles sammen med eksisterende
gang- og sykkelvegnett på Sånum. Samtidig planlegges det noen ytterligere
tilpasninger på bysiden for å tilrettelegge best mulig for myke trafikanter i området.
Gang- og sykkelbru er beregnet å koste 34 mill. kr. Byggestart er i 2017, med
ferdigstillelse i 2018.

10 Fv 202 Bankebrua, GS-bru under bygging, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Side 51

Versjon per 02.11.2017

Prosjekt 17: Fv 303/452/453 Nodeland – Ryen
Det er gjennomført en strekningsvis gjennomgang av strekningen Brennåsen –
Nodeland – Aukland – Ålefjær – Ryen, med tanke på å bedre trafikksikkerhet og
fremkommelighet for personbiltrafikken. Utbedringen vil samtidig forenkle
trafikkavviklingen for pendlings- og handelstrafikk i området.
Det er stor variasjon i trafikkbelastningen på strekningen. Bakken opp til
Nodelandsheia på Fv 303 (1) er relativt høyt trafikkert, og kan være utfordrende
vinterstid. Utbedringer her er pekt på som førsteprioritet i rapporten. Aktuelle tiltak er
hovedsakelig breddeutvidelse. Midler som er avsatt til strekningen per i dag er ment
brukt på dette tiltaket.
De neste prioriterte utbedringsområder som pekes på i rapporten er Fv 303 mellom
Kulia og Rypelia (2) og krysset mellom Fv 452 og Fv 453 på Ålefjær (3).

Det er planlagt å gjøre en rekke mindre utbedringer på strekningen, innenfor en
foreløpig ramme på 30 mill. kr. På grunn av økte rammer til drift- og
vedlikeholdsrettede tiltak er det nå mulig å finansiere deler av prosjektet i
inneværende fireårsperiode.
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11 Fv 303 Nodelandsbakken, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF

Den totale lengden på strekningen som er vurdert for strekningsvis utbedring er ca.
32 km. Rapporten peker på flere aktuelle tiltak, samt en del tiltak som ikke vurderes
aktuelle å prioritere.
Det første prosjektet som gjennomføres er Fv 303 Nodelandsbakken, hvor det
etableres bredere grøfter samtidig som selve vegbanen utvides noe. Grøften bedrer
dreneringen på stedet og gir plass til snøopplag på vinterstid. Tiltakene skal bedre
fremkommeligheten, særlig knyttet til vintertrafikken.

12 Fv 303 mellom Kulia og Rypelia, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF

På sikt vil det kunne være aktuelt å bevilge midler til noe breddeutvidelse av Fv 303
langs Rypevannet, hvor dagens veg er svært smal og skaper utfordringer for
møtende trafikk.

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Side 53

Versjon per 02.11.2017

Prosjekt 18: Fv 460 Rødberg – Snik, GS-veg
Det skal etableres 900 meter gang- og
sykkelveg langs Fv 460. Nord for
området kan man sykle på den
kommunale Rødbergsveien frem til
eksisterende gang- og sykkelveg mot
Vigeland. Sør for området skal
utbygger av nytt boligområde etablere
gang- og sykkelveg som
rekkefølgekrav.
Prosjektet skulle vært startet noe
tidligere, men det har vært behov for å
omprosjektere deler av strekningen
som følge av skredutfordringer. Den
endrede delen av anlegget flyttes ut i
elva Audna, noe som legger
begrensninger på byggeperioden på
grunn av fiskevandring.
Det vil bli opprettet en egen
prosjektgruppe til å følge opp
prosjektet og rapportere til
styringsgruppen ved behov.
Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet
av 2018.

13 Fv 460 langs Audna mellom Rødberg og Snik, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 19: Fv 456 Stokkeland bru
Det var vedtatt bygging av ny og
bredere bru på stedet, samt
omlegging av kryss mot
Stokkelandsåsen i enden av
brua, ettersom dagens løsning er
utfordrende for trafikkavviklingen.
Ved detaljprosjektering viste det
seg at området har svært
krevende grunnforhold i tillegg til
at det ble påvist en rekke
arkeologiske funn. Dette har gjort
det nødvendig å starte prosessen
på nytt for å kartlegge hva som er
mulig å få til i området. Dette
arbeidet ble påbegynt høsten
2016.
Når nødvendige avklaringer er
gjort vil det bli lagt frem ny sak for
hovedutvalg for samferdsel, areal
og miljø, for å ta stilling til
prosjektets videre skjebne. Det vil
bli vurdert ulike alternativer,
deriblant at dagens bruløsning
opprettholdes. Saken legges frem
for politisk behandling så snart
alternative løsninger er avklart og
gjennomgått.

14 Fv 456 Stokkeland bru, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 20: Fv 405 GS-bru Samkom
Prosjekt Fv 405 GS-veg Hagen Samkom er et ATP-finansiert gang- og
sykkelveganlegg som dekker en
strekning på totalt 1040 meter. Anlegget
bygges i hovedsak som separat gangog sykkelveg, men på to korte
strekninger gjøres tilpasninger i forhold til
det begrensede arealet i området slik at
det i stedet bygges fortau.
I februar 2016 ble det vedtatt en
reguleringsendring som skulle ivareta
arealene langs elva på en bedre måte.
Prosjektet omfatter ny gang- og
sykkelveg langs vestsiden av
fylkesvegen på strekningen fra Hagen til
Samkom, og ny bilbru over Rugåna ved
Samkom. Dagens kjørebru er av så
dårlig forfatning at den ikke lar seg
bygge på. Det er derfor bevilget 3 mill. kr
av fylkeskommunale midler for å dekke
kostnad til kjørebrua slik at dette kan
gjennomføres i samme entreprise. Det
øvrige arbeidet dekkes av gang- og
sykkel-prosjektet. Prosjektet
gjennomføres som en totalentreprise.
Det er inngått avtale med entreprenør.
Prosjektet ferdigstilles våren 2018.
Det er opprettet en egen prosjektgruppe til å følge opp prosjektet. Prosjektgruppen
rapporterer til den oppnevnte styringsgruppen ved behov.

15 Fv 405 Hagen - Samkom, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 21: Fv 466 Klungland bru
Klungland bru ble ødelagt under
ekstremværet Synne i desember 2015.
Det er satt opp ei midlertidig bru på
stedet, og ny bru er under planlegging.
Den nye brua bygges uten midtpilar for å
bidra til mindre oppstuing av vann, og
dermed også mindre belastning på Fv
466 som ligger som en barriere mot elva
i området.
Ny bru skal etter planen stå ferdig i løpet
av 2018.

16 Fv 466 Klungland bru, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 22: Fv 804 Fedåna bru
Fedåna bru ble ødelagt under
ekstremværet Synne i desember 2015.
Stedet Feda er et kulturminne og brua er
en viktig del av denne helheten.
Prosjektering av ny bru har derfor
foregått i tett dialog med
fylkeskonservator og lokale myndigheter.
I tillegg må ny bru tilpasses føringer fra
NVE som omhandler behov for å sikre
økt vanngjennomstrømning.
Ny bru får derfor vesentlig økt lysåpning,
noe som skal bidra til mindre oppstuing
av vann på oversiden av brua, og
dermed redusere omfanget av
ødeleggelser ved nye flommer i området.
Det har vært stort fokus på å få til en brukonstruksjon som passer inn i lokalmiljøet.
Bruløsningen som velges vil dermed være et kompromiss mellom dette og ønsket om
å sikre tilstrekkelig gjennomstrømning, i tillegg til at det fremdeles skal være mulig for
båter å bevege seg under brua.

17 Fv 804 midlertidig Fedåna bru, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF

Frem til byggingen starter har trafikkavviklingen blitt løst med ei midlertidig kjørebru
på stedet. I forkant av byggeperioden er det etablert midlertidig gangbru nedstrøms
for kjørebrua, for å sikre myke trafikanter best mulig før og under byggefasen.
I byggeperioden er det omkjøring for biltrafikken via kraftverksbrua litt lengre opp i
dalen.
Ny bru ventes å stå ferdig sommeren 2019.
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Prosjekt 23: Fv 42 GS-veg Eiken feriesenter – Tveitosen
Prosjektet forlenger eksisterende GS-veg fra
skolen og sydover til Eiken feriesenter.
Etablering av GS-veg vil dermed binde
sammen bygda Eiken for myke trafikanter.
GS-vegen kan bidra til økt fortetting og
utvikling av bygda, slik at den styrkes som et
senter i området.
Den planlagte GS-vegen er omtrent 1900
meter lang og den opprinnelige planen
innebar flytting av Fv 42 på en betydelig del
av traseen. Dette gjør prosjektet svært
kostbart, og i samarbeid mellom fylket,
Statens vegvesen og kommunen ses det
derfor på muligheter for lokale tilpasninger
for å unngå en fordyrende omlegging av
fylkesvegen på strekningen. Slike løsninger
skal ikke gå ut over trafikksikkerheten og
fremkommeligheten for gående og syklende
som skal bruke anlegget.
Fv 42 gjennom Eiken er både lokalveg og
skoleveg og tiltaket vil derfor innebære en
betydelig forbedring av muligheten til å
ferdes trafikksikkert uten bil, slik at det også
vil ha en positiv folkehelseeffekt.
Prosjektet forventes ferdigstilt i 2020.
Det er opprettet en egen prosjektgruppe som følger prosjektet og rapporterer til
styringsgruppen ved behov.

18 Fv 42 ved Eiken, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 24: Sykkelbytiltak
Gjennom sykkelbyavtalene mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og Farsund
og Mandal kommuner er det mulig å søke om statlig delfinansiering av tiltak for å
styrke sykkelandelen og attraktiviteten for gående og syklende i disse byene.
Avtalene forplikter partene til å arbeide for utvikling og oppgradering av hovednett for
sykkel. For å kunne løse fylkeskommunens forpliktelse i forhold til denne avtalen er
det derfor satt av 5 mill. kr årlig til denne typen tiltak. Aktuelle tiltak velges ut i
samarbeid mellom avtalepartene, og forutsetter økonomiske bidrag fra disse. Tiltak
kan blant annet være GS-veger, belysning, sykkeloppstillingsplasser, samt andre
fysiske tiltak som støtter opp under sykkelbysatsingen i disse kommunene.

Prosjekt 25: Fv 456 GS Hølleveien
Området er sterkt trafikkert og ikke
tilfredsstillende tilrettelagt for myke trafikanter,
med manglende GS-veg på deler av
strekningen. Samtidig bidrar en rekke private
avkjørsler til et uoversiktlig trafikkbilde og
dårlig trafikksikkerhet.
Regulering av området er startet, med formål å
finne trafikksikre løsninger for myke trafikanter,
samt å sikre fremkommelighet for kjørende.
Dette inkluderer rundkjøring ved Linnegrøvan
som er rekkefølgekrav til et boligområde i
nærheten. Løsninger som velges vil være
omforent mellom fylket, SVV og kommunen,
slik at området skal få et sentrumspreg med
gode bokvaliteter samtidig som det sikres
fremkommelighet for trafikken.
Strekningen er en viktig skoleveg og en oppgradering vil ha stor verdi for alle
trafikantgrupper i området. Fremdriftsplan og kostnader for bygging av prosjektet vil
bli avklart etter ferdigstillelse av reguleringsplan.

19 Fv 456 Hølleveien ved Nygård skole, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 26: Fv 203/230 GS-veg og utbedring av fylkesveg mot Strømsviga
Mandal havn er regionens største
tømmerhavn, med betydelig trafikk av
tunge kjøretøy. Tømmerhavna er
vedtatt flyttet til Strømsviga. For å
kunne ta havna i bruk er det satt
rekkefølgekrav om gang- og sykkeveg
fra avkjørsel til industriområdet på
Jåbekk. Havneprosjektet kan ikke
håndtere slik utbygging i tillegg til
etablering av selve havna. Vegen er
samtidig en prioritert strekning fra
kommunen for utbygging av GS-veg,
uavhengig av ny havn. Prosjektet er
også prioritert som viktigste prosjekt
for regionen av Lindesnesrådet
Prosjektet omfatter strekningsvis
utbedring av eksisterende veg, samt
etablering av GS-veg fra kryss ved
Jåbekk og mot Strømsviga.
Området er krevende, med
fjellskjæringer tett mot vegen og
myrlendt terreng mellom fjellpartiene.
Når prosjektet er vedtatt prioritert i Handlingsprogram for fylkesveg vil det bli iverksatt
planlegging av aktuelle tiltak på strekningen. Omfang og kostnad vil da bli klarlagt,
slik at fremdriften og budsjettbehovet for prosjektet kan defineres gjennom rullering
av økonomiplanen.

20 Fv 203 mot Strømsviga, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 27: Fv 410 x Fv 656 Ubostadkrysset
Ubostadkrysset er et stort, åpent
kryssområde som oppleves
uoversiktlig. Det er derfor regulert inn
rundkjøring til erstatning for dagens
Y-kryss, noe som både vil redusere
hastigheten i kryssområdet, i tillegg
til å gjøre trafikksituasjonen mer
forståelig for de vegfarende.
Krysset er regulert som rundkjøring i
reguleringsplan for Rosfjordstranda
av 10.12.2009. Det er ønskelig å
lede tungtrafikken utenom Lyngdal
sentrum, fra Fv 43 på Kvavik, via Fv
590 og Fv 656 til Ubostadkrysset og
videre på Fv 410 mot sør.
Gjeldende reguleringsplan er dårlig
tilrettelagt for dette og omregulering
er nødvendig. I reguleringsarbeidet
må det også sees på gode løsninger
for gang- og sykkelveg med
tilhørende krysningspunkt. Området
er tilnærmet flatt og det må tas
høyde for overvannsproblemer.

21 Fv 410x656 Ubostadkrysset, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 28: Fv 44 x 925 Sundekrysset (Statoilkrysset)

Prosjektet innebærer bygging av nytt kryss i bakken ned mot Flekkefjord i følge med
utarbeidede planer. Krysset har trafikksikkerhetsutfordringer og er krevende å
utbedre som følge av høy trafikkbelastning, begrenset plass, mange sideveger og
blant annet en bensinstasjon som legger beslag på sentrale arealer. Krysset er også
hovedatkomst til store boligområder øst for sentrum. Kryssområdet er skoleveg for
svært mange barn, samtidig som adkomstvegen inn til Sunde skole går gjennom
dette krysset.
Det er tidligere gjennomført flere mindre ombygginger av krysset for å bedre
trafikksikkerheten. Ombyggingene har, til tross for at det har blitt etablert enighet om
tiltakene i forkant, medført omfattende diskusjoner. Det skal derfor først iverksettes et
forprosjekt for å utrede muligheter og omfang av aktuelle tiltak. Det må etableres
enighet med kommunen om den løsning som bygges, slik at trafikksikkerheten
ivaretas så godt som mulig ut fra områdets forutsetninger. For at tiltak skal kunne
gjennomføres må det finnes løsninger innenfor akseptable økonomiske rammer, uten
at prosjektet strekker seg vesentlig ut over eksisterende veggrunn.

22 Fv 44 Sundekrysset, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 29: Fv 405 GS-veg Holtevegen – Granlivegen
Strekningen representerer en "missing link"
på gang- og sykkelvegnettet i Vennesla.
Ved å etablere GS-veg på de om lag 500
meterne mellom Holtevegen og Granlivegen
vil nordre del av sentrum få et trafikksikkert
gang- og sykkeltilbud mot sentrum.
Området er smalt og krevende, med
fjellskjæringer og mange bolighus tett mot
vegen. Dette gjør prosjektet kostbart å
gjennomføre, og vil kreve lokale tilpasninger
for at det skal være mulig å realisere. Det er
samtidig et viktig prosjekt, med stort
potensiale for økt trafikk av myke trafikanter, i
tillegg til at det vil gi trygg skoleveg for en
rekke barn i området.
Ved bygging må kryss mellom Fv 405 og
Holtevegen flyttes litt mot sør. Prosjektet er
per i dag ikke regulert og konkrete løsninger
er derfor ikke nærmere vurdert.

23 Fv 405 mellom Holtevegen og Granlivegen, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 30: Fv 43 GS-veg Skråveien – Kjørrefjord

Sykkelkommunen Farsund har store ønsker for gang- og sykkelvegnettet i
kommunen. Prosjektet mellom Fv 651 Skråveien og Kjørrefjord er kommunens
førsteprioritet, og er første skritt mot å etablere GS-veg mellom de to
kommunesentrene Farsund og Vanse.
Området er smalt og oppleves utrygt for myke trafikanter. Det er nærhet til både
fjellskjæringer og sjø, som skaper utfordringer for å utvide innenfor eksisterende
vegtrasé og vil gi økte kostnader ved bygging. Etablering vil binde et sentrumsnært
område sammen med eksisterende GS-vegnett og fungere som skoleveg.
Dersom det blir enighet om en bypakke for Farsund for bygging av GS-anlegg i
kommunen, vil prosjektet være fylkeskommunens lokale andel inn i en slik
bompengepakke. Prosjektet er om lag 1650 meter langt. Reguleringsplan ble vedtatt
i 2009. Det er per i dag ikke utarbeidet byggeplan for prosjektet.

24 Fv 465 langs Kjørrefjord, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Side 65

Versjon per 02.11.2017

Prosjekt 31: Adkomst til Mjåvann industriområde fra ny E39
Nye Veier AS skal anlegge anleggsveg for ny E39 i traseen. Denne tenkes videreført
som permanent adkomst til industriområdet. Før en eventuell realisering må
eierskapet til adkomstvegen avklares. Både kommunen og fylkeskommunen kan stå
som eiere, men fylkeskommunen har normalt ikke eierskap til denne typen veger.
Finansiering av fylkeskommunens bidrag til prosjektet må tilpasses løsningen man
velger for dette.
Prosjektet er avhengig av et spleiselag mellom flere parter; sidevegsbom til E39,
midler fra Songdalen og Kristiansand kommuner, private midler fra industriområdet
og fylkesvegmidler. Finansiering vil derfor ikke kunne avklares endelig før det er fattet
en konklusjon i sak om sidevegsbom. Adkomsten vil sikre at området er tilgjengelig
for modulvogntog både mot vest og øst.
Prosjektet er om lag 1700 meter langt. Kostnader til de aktuelle tiltakene vil bli avklart
i følge med løsninger som velges gjennom Nye Veier AS sin planlegging av ny E39
vest for Kristiansand. Parallelt må det gjøres avklaringer knyttet til de ulike partenes
andeler og engasjement i prosjektet.
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Prosjekt 32: Fv 42 Sandvatn – Rogaland grense
Fylkeskommunen ønsker fremover å
konsentrere større deler av
investeringsbudsjettet inn mot
strekningsvis utbedring av regional
hovedveg og de viktige fylkesvegene,
med fokus på at utbedring skal bedre
trafikksikkerhet og fremkommelighet
på strekningene.
Strekningsvis utbedring av
eksisterende veg gir betydelig mer veg
for pengene enn nybygging, samtidig
som det bidrar til å ivareta
eksisterende vegkapital, og dermed
begrense eller stoppe forfallet på de
aktuelle vegene.
Det er gjennomført utbedringer på den
østlige delen av Fv 42 mot AustAgder. Prosjektområdet fra Sandvatn
til Rogaland grense er høyt prioritert
som neste prosjekt av denne typen,
som følge av at den er kategorisert
som regional fylkesveg.
Ved strekningsvis utbedring ser man på behov for etablering av grøfter, sikre
avrenning fra vegkroppen, utbedring av siktsoner, fjerning av sidehindre og andre
tiltak som øker kvaliteten på vegen og gjør den sikrere for de som ferdes på
strekningen.
Strekningen mellom Sandvatn og Rogaland grense er om lag 38 km lang, og en
utredning vil peke på de viktigste punktene for utbedring.

25 Kryss Fv 42 x 468 i Sirdal, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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Prosjekt 33: Fv 43 Lyngdal – Skeiekrysset
Fylkeskommunen ønsker fremover å konsentrere
større deler av investeringsbudsjettet inn mot
strekningsvis utbedring av regional hovedveg og
de viktige fylkesvegene, med fokus på at
utbedring skal bedre trafikksikkerhet og
fremkommelighet på strekningene.
Strekningsvis utbedring av eksisterende veg gir
betydelig mer veg for pengene enn nybygging,
samtidig som det bidrar til å ivareta eksisterende
vegkapital, og dermed begrense eller stoppe
forfallet på de aktuelle vegene.
Fv 43 mellom Lyngdal og Skeiekrysset er en
strekning på om lag 39 km med gjennomgående
god standard, men som følge av at den er
kategorisert som regional fylkesveg er det
ønskelig å kartlegge utfordrende punkter som kan
utbedres for å få en jevn og god standard på hele
strekningen.
Ved strekningsvis utbedring ser man på behov for
etablering av grøfter, sikre avrenning fra
vegkroppen, utbedring av siktsoner, fjerning av
sidehindre og andre tiltak som øker kvaliteten på
vegen og gjør den sikrere for de som ferdes på
strekningen.

26 Fv 43, foto: Lasse Moen Sørensen, VAF
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12.5 Marginalliste for fylkesveginvesteringer 2018-2021
Program Beskrivelse av tiltak

Kommune

Gang- og sykkelveg
Fv 816 Tyssen – KA bil
Fv 8 Skudeviga – Kilura
Fv 8 Kilura nord – Andåskrysset
Fv 1 Saga – Haus
Fv 461 Kilen – Finsland bedehus
Fv 455 Spillingkrysset – Manneskaret

Kvinesdal
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Songdalen
Marnardal

Utbedringer og store veganlegg
Fv 455 Marnarkrysset – Sveindal
Fv 460 Vigeland – Fv 42 Håland
Fv 401 x Fv 10
Fv 465 Kvinesdal – Kvinlog
Fv Hidra
Fv 460 Øygarden – Havsåsen
Fv 44 Skollabakken
Fv 512 Øvre Øydna – Hægebostad gr.
Fv 751 Kollekleiva

Mand/Marn.
Lind/Audn.
Kristiansand
Kvinesdal
Flekkefjord
Audnedal
Flekkefjord
Audnedal
Hægebostad

Strekningsvis utbedr.
Strekningsvis utbedr.
Delfinansiering
Strekningsvis utbedr.
Strekningsvis utbedr.
Strekningsvis utbedr.
Strekningsvis utbedr.

Det er gjort en vurdering av samtlige tiltak som ble spilt inn i prosessen knyttet til
revisjon av Handlingsprogrammet, og av de om lag 350 prosjektene er det satt opp
en prioritert marginalliste. Marginallisten er ment å skape en forutsigbarhet i arbeidet
med å videreutvikle og forbedre fylkesvegnettet, ettersom prosjektene som er listet
opp i denne står i prioritert kø for å få bevilgninger etter hvert som prosjektene på
Handlingsprogrammet blir ferdigstilt. Denne forutsigbarheten gir mulighet for å starte
planlegging på prosjektene, slik at de står klare til å realiseres dersom det etter hvert
blir mulig å tilføre økte rammer til fylkesvegbudsjettet, i tråd med Regionplan Agder
2020s mål om satsing på kommunikasjon og transport.
Marginallisten vil ved neste revisjon av Handlingsprogram for fylkesveg ses som et
innspill, men samtidig være åpen for endringer i følge med eventuelle endrede
prioriteringer både hos fylkeskommunen og blant kommunene. Erfaring viser at det
kan oppstå nye utfordringer i løpet av perioden som gjør det naturlig å gjøre noe om
på prioriteringene. Samtidig gir en prioritert marginalliste grunnlag for å bruke noe
midler til planlegging, slik at man står bedre rustet til å kunne gjøre riktige vurderinger
når prosjektene vurderes realisert.

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Side 69

Versjon per 02.11.2017

13.

Fylkesvegplan for drift og vedlikehold

Forvaltningsreformen handlet om overføring av ansvar for en stor del av vegnettet fra
staten til 18 fylkeskommuner, med et tydelig budskap om at de som sitter nærmest
de ulike regionale utfordringene er best egnet til å finne gode løsninger.
På bakgrunn av dette er det naturlig at fylkeskommunene tar et større ansvar for
utvikling innenfor drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Dette er også i tråd med
målene i Regionplan Agder 2020 om et velfungerende transportnett i regionen.
Hva er drift og vedlikehold
Drift av vegnettet innebærer alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at
vegnettet og vegutstyret skal fungere som planlagt. Driftstiltak skal sikre trygg og god
fremkommelighet på vegnettet. Mange tiltak er aktivitet som gjøres med relativt korte
intervaller, som for eksempel brøyting, strøing med salt eller sand, og renhold av
vegbanen. Andre driftsoppgaver har lavere frekvens, eksempelvis oppretting av skilt,
drift av grøntarealer og vegskråninger, drift av lysanlegg, samt opprydding etter ras
og flom. I tillegg kommer blant annet trafikkstyring og trafikantinformasjon, som skal
sørge for at uønskede hendelser på vegnettet får minst mulig konsekvens for
trafikantene.
Vedlikehold av vegnettet innebærer tiltak med en lengre tidshorisont, for å
opprettholde standarden på vegdekke, grøfter, bruer, tunneler, tekniske anlegg og
installasjoner i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Slike tiltak gjennomføres sjeldnere
enn driftstiltak, og kan være blant annet rehabilitering av murer, bruer og kaier,
dekkelegging, samt vedlikehold av skilt, drenering og stikkrenner.

13.1 Målsetninger for drift- og vedlikeholdsarbeidet
I arbeidet med Handlingsprogram for fylkesveg skal følgende mål legges til grunn for
prioritering av drift og vedlikeholdstiltak:
1. Prioritere trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø, og sikre best mulig grad
av kostnadseffektivitet i nye drifts- og vedlikeholdskontrakter på veg.
2. Stoppe forfallet på fylkesvegnettet og innhente etterslep på det
fylkeskommunale hovedvegnettet.
3. Klimautslippene fra drift og vedlikehold av veg skal reduseres opp mot 50 %
innen 2030.
Fremkommelighet og tilrettelegging for trafikantene
Drift- og vedlikeholdstiltak har som hovedmål å skape god fremkommelighet og å
bevare vegkapitalen. Tiltakene som gjøres er fokusert mot, og har stor betydning for
et trafikksikkert vegnett, og er viktige bidrag både til miljøkvalitet og universell
utforming.
En jevn og forutsigbar standard på nivået for drift og vedlikehold på sammenliknbare
veger er fordelaktig både for trafikantene og for entreprenørene som skal drifte
vegene. En opplevelse av standardsprang skaper frustrasjon hos trafikantene, og
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ujevn standard kan i tillegg bidra til å skape trafikkfarlige situasjoner på vegnettet,
særlig på vinterstid med vekslende føreforhold.

13.2 Etterslep på vedlikehold av fylkesvegene
Det ble i perioden 2010-2012 foretatt en kartlegging av vedlikeholdsetterslepet på
fylkesvegnettet. (Statens vegvesen rapporter nr. 183, februar 2013). Kartleggingen er
en samlet vurdering av forfallet på fylkesvegnettet. I 2014 ble tallene oppdatert, men
uten en fullstendig gjennomgang av alle vegobjekter. Fokus var å avdekke vesentlige
endringer i behov er knyttet til vedlikeholdsetterslepet. For fylkesvegene i Vest-Agder
er det gjort et omfattende arbeid og det er anslått et etterslep på 2,6 milliarder kroner
(2014 kr). Dette utgjør 1256 kroner per meter veg. Kostnaden ved å oppgradere hele
fylkesvegnettet i Norge og få kvaliteten opp til opprinnelig tiltenkt standard er kalkulert
til mellom 47 og 79 mrd. kroner. Skredsikringstiltak er ikke tatt med i
forfallskartleggingen, og disse kostnadene kommer derfor i tillegg.
Estimert vedlikeholdsetterslep og tilhørende oppgradering 2018 – 2027. (mill i 2014 kr)
Fylke

Tunnel

Drenering

Vegutstyr

200
290
540
40

Vegfundament
og vegdekke
1610
170
1760
1090

Buskerud
Vestfold
Telemark
AustAgder
VestAgder

170
40
120
100
120

Sum

360
240
390
160

Bru og
kai
520
80
280
190

330

920

940

310

2620

2860
820
3090
1580

Det er utarbeidet gode rutiner for øvrig tunnelvedlikehold. Dette er en viktig del av
den løpende godkjenningen av tunnelene. SVV vil fremover utarbeide en enkel
oversikt som til enhver tid viser oppdatert status på de viktigste periodiske
vedlikeholdsrutinene, slik at fylkeskommunen kjenner status på dette arbeidet.
Beregningene viser et behov på om lag 310 mill. kroner for å fjerne forfall og gjøre
tilhørende oppgradering av fylkesvegbruene i Vest-Agder. I tillegg kommer
forsterkningsbehov knyttet til utbedring av bruer som er begrensende for
tømmertransport. Kostnad for å kunne skrive disse opp til BK 60 t er ikke fullstendig
kartlagt. Størst kartlagt behov er knyttet til Fv 456 Stokkeland bru i Søgne og Fv 822
Oksesteinen bru i Kvinesdal. Disse bruene anses nødvendig å skifte ut, både fordi de
er kostbare å vedlikeholde, og fordi de ikke er tilpasset dagens trafikkbilde. Bygging
av ny Stokkeland bru er vedtatt, men har vist seg krevende på grunn av vanskelige
grunnforhold. Alternativet her kan være enkel utbedring med fokus på utvidet levetid.

13.3 Driftskontrakter
Hoveddelen av drift og vedlikeholdsarbeidet er satt bort til entreprenører gjennom
flerårige drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar. Vest-Agder fylke er
delt inn i fire driftskontraktsområder; Sirdal, Flekkefjord, Mandal og Kristiansand.
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Driftskontrakt Sirdal omfatter kun fylkesveg, mens de øvrige omfatter både riks- og
fylkesveg. I driftskontrakt Mandal og Flekkefjord utgjør fylkesvegnettet om lag 95 %
av totale det vegnettet i kontrakten, mens tilsvarende tall for Kristiansandskontrakten
er 73 %. Driftskontraktene i Vest-Agder har fem års varighet, med ett års opsjon.
Driftskontraktene er basert på standard mal for driftskontrakter og utarbeides i
henhold til Statens vegvesens håndbok R763 Retningslinjer for utarbeidelse av
konkurransegrunnlag. Driftskontraktene omfatter en rekke ulike oppgaver, blant
annet:
• Renhold av veg, vegutstyr, rasteplasser og bruer
• Drift av vegelement: skilt, kantstolper, leskur og tunneler
• Drift av grøntareal: plenklipping, kantslått og siktrydding
• Drift av dreneringsanlegg: rensk av kummer, rør og vannavledninger
• Drift av vegdekke: grusing, lapping og reparasjon skader
• Tilsyn og beredskap: tilgjengelig til enhver tid og bistand ved hendelser/ulykker
• Generell vinterdrift av vegnettet
Elektroarbeider, bruvedlikehold, oppmerking, rekkverksarbeid og asfaltering inngår
ikke i driftskontraktene, men utlyses som egne kontrakter.

Kontraktregime
Dagens kontraktregime på fylkesvegnettet har vært grundig vurdert av
fylkeskommunen. Det ble i 2013 innført endringer med tanke på risikofordelingen i
driftskontrakt i Flekkefjord. Dette opplegget er også tatt inn i Mandalskontrakten som
startet opp i 2017. Standardkrav i kontraktene som er inngått med entreprenører er
definert i Statens vegvesens Håndbok R610 ”Standard for drift og vedlikehold av
riksveger”. Fylkeskommunene er ikke bundet av Statens vegvesens håndbøker, men
bruker håndboken som en retningslinje for å skape størst mulig forutsigbarhet for
trafikantene på vegnettet. Når en skal vurdere ulike muligheter for mer
kostnadseffektive driftskontrakter, må en se både på kvalitet og nivå på driften, i
tillegg til ulike kontraktstrategier og kvaliteten på kontraktgrunnlaget.
Tabellen under viser en oversikt over drift- og vedlikeholdskontraktene i Vest-Agder.
Kontrakt
Varighet
Opsjon
Entreprenør
Kristiansand
1.9.2014-31.8.2019
1 år (31.8.2020)
Mesta AS
Mandal
1.9.2017-31.8.2022
2 år (31.8.2024)
Mesta AS
Flekkefjord
1.9.2013-31.8.2018
1 år (31.8.2019)
Risa AS
Sirdal
1.9.2016-31.8.2021
2 år (31.8.2023)
Risa As
Vest Agder
1.9.2016-31.8.2021
1 år (31.8.2022)
Traftek AS
Elektro
Vest Agder Veglys 1.9.2016-31.8.2021
1 år (31.8.2022)
Mesta Elektro AS
Miljø
Økt bruk av salt på vegnettet har medført redusert vannkvalitet i flere innsjøer og
skader på vegetasjon og vegnett. Drift og vedlikehold av vegnettet kan også ha
innvirkning på naturmangfoldet som følge av forurensning. Forvaltning av
naturressurser må bygges på "føre var"-prinsippet og naturens tålegrenser.
Nedbygging av matjord er i praksis irreversibel og det må også gjøres grundige
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vurderinger i forhold til blant annet salting. En bærekraftig utvikling skal være et
grunnleggende prinsipp for drift og vedlikehold på vegnettet i Vest-Agder.

13.4 Vinterstrategi
I Håndbok R610 er det innført begrepet «vinterdriftsklasser». Disse er nå i innbakt i
alle driftskontraktene i fylket og omfatter dermed både riks- og fylkesveger. Vinterdrift
av riks- og fylkesvegnettet er delt inn i 5 ulike vinterdriftsklasser:
A – DkA

Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller
våt)
Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller
våt)
Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller
våt) i milde perioder og hard snø/is i kalde
perioder.
Godkjent føreforhold er hard snø/is
Godkjent føreforhold er hard snø/is.
Friksjons ned til 0,20 aksepteres. DkE skal
ikke nyttes på riksveg

B – DkB
C – DKC

D - DkD
E – DkE

Vinterdriftsklassene A og B er veger som skal brøytes og saltes slik at
ferdselsarealet, med unntak av under og kort etter snøfall, holdes bart hele vinteren.
Vinterdriftklasse C er veger som i noen tilfeller saltes slik at ferdselsarealet holdes
bart. I Flekkefjordskontrakten står det at dersom det er snø- eller isdekke på deler av
vegbanen skal salt kun benyttes når dekketemperaturen er over –3 C, ellers skal det
brukes sand som strømiddel.
Vinterklasse D og E er veger som kan ha snø- og isdekke vinteren igjennom. Veger
som driftes etter disse vinterdriftsklassene skal normalt strøs med sand ved behov.
Gang- og sykkelveg og fortau skal ha godkjent standard mellom klokken 06 og 23.
Brøyting skal normalt startes når snødybden er 1 cm løs snø.
Innsats ved værhendelser
Maksimal syklustid for brøyting
Maksimal syklustid ved strøing
Tidskrav for gjennomrettet
godkjent føreforhold

DkA
1,5t
1,5t
ÅDT > 6000:
Bar vegbane
innen 2 timer

Tidskrav for gjennopprettet
godkjent føreforhold etter
værhendelse med hensyn til
tykkelse og ujevnhet på hard
snø/is.
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DkB
2,0t
2,0t
Bart i hjul spor på
minst 2/3 av
kjørefeltbredde:
2,5 – 5 timer

DkC
2,5t
3,0t
3,0t

DkD
3,0t
4,0t
4,0t

DkE
3,0t
4,0t
4,0t

24t

48t

72t

Side 73

Versjon per 02.11.2017

Fylkesvegnettet fordelt per vinterdriftsklasse og driftskontrakt
Vinterdriftklasser
Periode

DkA -

DkB -

DkC -

DkD -

DkE -

meter

meter

meter

meter

meter

1001 Mandal

2017-2022

43 651

1002 Flekkefjord

2013-2018

68 470

1003 Kristiansand 2014-2019
1004 Sirdal

10 235

610 880
11 854

63 290

107 123

450 747
422 983

2016-2021

283 070

Store deler av fylkesvegnettet er plassert i den laveste klassen DkE. Inndeling i
vinterdriftsklasser er utført på bakgrunn av ÅDT og dermed uavhengig av
kategoriseringen som er gjort av vegnettet.
Endring i standard bør gjøres i forbindelse med ny kontrakt. Ytterligere differensiering
av vintervedlikeholdet kan være vanskelig å gjennomføre i praksis på grunn av
rodeinndeling. En brøyterode bør ha samme gjennomgående standard.
Gang- og sykkelveg langs fylkesvegnettet har vinterdriftsklasse GsB:
Godkjent føreforhold
GsB
Tilstand på vegen mellom kl. 06.00 – kl.
Hardt og jevnt snø/is dekke med maks 1 cm
23.00
løs snø.
Friksjon mellom kl. 06.00 og kl 23.00
Større enn 0,3
Hard snø/is: ujevnhet
Ujevnhet mindre enn 2 cm
Hard snø/is: Tverrfall
Tverrfall skal opprettholdes lik bar veg.
Sand skal nyttes til friksjonsforbedring på gang- og sykkelveg.

13.5 Asfaltprogrammet
Høsten 2016 ble det lyst ut en 2-årig asfaltkontrakt for Sirdalsområdet. Selve
asfaltering vil skje i 2017 og 2018. De fleste fylkesvegene i Sirdal fra Tonstad og
nordover vil få nytt asfaltdekke. Hensikten med slike store kontrakter er å legge til
rette for økt konkurranse og etablering av mobile asfaltverk i området. Et insitament
for å oppnå det er å fravike kravene som er satt til steinkvalitet i håndbøkene. I Sirdal
utføres det samtidig strekningsvis utbedring av Fv 468 mellom Tonstad og Svartevatn
gjennom et utvidet forarbeid til asfaltering i samarbeid med Sirdal kommune.
Ved utarbeidelse av asfaltprogrammet blir det lagt spesiell vekt på spordybde på
vegnettet med høyest ÅDT slik at dette ikke skal gi problemer ved snøbrøyting og
knyttet til vannplaning. Håndbok R610 er skjerpet i forhold til tidligere krav når det
gjelder dekkevedlikehold, med spesielt fokus på spordybde for veger med over 5000 i
ÅDT. Et annet viktig kriterium er dekkeskader, som sprekker, krakelering og hull.
Lapping av slike skader tar mye av det ordinære driftsbudsjettet. For å unngå skader
anbefales et tykkere asfaltdekke på spesielt utfordrende strekninger, eller der det kun
er lagt ett asfaltlag tidligere. I forkant av selve asfalteringen er det viktig at det
vurderes andre tiltak som drenering, kantforsterkning, fjerner av hoggstein, fjellrensk,
siktrydding, behov for rekkverk osv.
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Oppmerking
Ved reasfaltering på tofelts fylkesveger freses linjene ned. Dette gir en gevinst med
tanke på trafikksikkerhet, i tillegg til at levetiden øker fordi de da ligger beskyttet mot
vintervedlikeholdet.

13.6 Retningslinjer for veglys langs fylkesveg
Vest-Agder har en kompleks eierstruktur for veglysanlegg langs fylkesveg. Langs
fylkesvegnettet er det i dag 3200 lyspunkt som eies av Vest-Agder fylkeskommune.
Statens vegvesen har anslått at det i tillegg er om lag 6300 lyspunkt som eies av
kommunene. Fylkeskommunen plikter ikke å overta veglysanlegg, men flere
kommuner har ytret ønske om at Vest-Agder fylkeskommune skal vurdere dette. En
mer enhetlig eierskapsstruktur gjør at det også blir lettere for vegfarende å rapportere
inn eksempelvis feilmeldinger. For å få en mer enhetlig eierskapsstruktur har VestAgder fylkeskommune laget en strategi for fylkeskommunalt eierskap av veglys.
Fylkestinget har gjort følgende vedtak i sak 24/16:
1. Vest-Agder fylkeskommune vedtar overtakelse av veglys langs de regionale
fylkesvegene fra 2017. Det betyr at nye veglyspunkt (nå kommunale anlegg) avtales
inn i eksisterende veglyskontrakt. Det forutsettes at lysanleggene er i henhold til de
krav som blir stilt i punkt 4.5, 4.5.1, 4.5.2 og 4.5.3 i Strategidokumentet for veglys.
Det er kommunene som selv må ta initiativ for en eventuell overdragelse og dette må
gjøres i samråd med Statens vegvesen. Statens vegvesen gjør endelig
saksbehandling på hvorvidt et lysanlegg oppfyller de tekniske kravene.
2. Det vedtas at veglys langs viktige fylkesveger kan overtas etter 1. september
2021. Det er tilsvarende krav og prosedyre som for de regionale fylkesvegene
i vedtakspunkt 1.
3. Vest-Agder fylkeskommune vil vurdere overtakelse av veglys langs øvrige
fylkesveger etter september 2026 når ny kontraktsperiode begynner.
4. Vedtakspunkt 1 og 2 gjelder for alle veglysanlegg som er etablert når vedtaket
gjøres. For alle veglys som bygges senere vil det ikke være endringer i
dagens praksis, jf. SAM-sak 63/12, referatsak om praksis i FT 1/15 og FT-sak
53/13. Det vil si en streng holdning til hvilke nye veglys som kan aksepteres
overtatt fra kommunene. Fylkesrådmannen gis en fullmakt til å utøve et
skjønn i forhold til hvilke veglys som er viktige trafikksikkerhetstiltak og
dermed skal overtas.
5. Vest-Agder fylkeskommune følger for øvrig Statens vegvesens håndbøker til
type anlegg som kan godkjennes. Det betyr at fylkeskommunen kan
aksepterer overtakelse av LED-belysning forutsatt at disse er i henhold til de
kravene som blir stilt i strategidokumentet.
Veglysstrategien er tilgjengelig på fylkeskommunes nettside.
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/VAF/AgendaItems/Details/210954
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14. Ferjedrift
Som et supplement til vegnettet er det enkelte steder ferjesamband for å knytte
sammen fylkesvegene. I Vest-Agder har vi to fylkesvegferjesamband:
-

Fs 469 Launes – Kvellandstrand
Fs 919 Abelnes – Andabeløy

Begge ferjesambandene er en viktig del av fylkesvegnettet. De ble konkurranseutsatt
første gang i 2009 og på nytt i 2013. I begge anbudsrundene gikk kontrakten til AS
Flekkefjords Dampskipsselskap. Den nye kontrakten er gjeldende fra 1.9.2014 for
følgende perioder
-

Fs 469 Launes – Kvellandstrand for en periode på 3 år, med opsjonsmulighet
for ytterligere inntil 4 år
Fs 919 Abelnes – Andabeløy for en periode på 6 år, med opsjon på ytterligere
1 år.

I den nye kontrakten ble rutetilbudet til Hidra vesentlig forbedret med ½-times
frekvens store deler av dagen samt at det er mulighet for å bestille turer på nattestid.
De ulike avtalelengdene har sammenheng med usikkerhet rundt prosjektet Fv 469
Hidra fastlandsforbindelse som ennå ikke har fått sin endelige avklaring. På denne
bakgrunn måtte vi også i 2016 benytte oss av opsjonsmuligheten som ligger i
kontrakten for Hidrasambandet og forlenge avtalen til 31.8. 2020. Det er
sammenfallende med utløpet av kontrakten for Andabeløysambandet. I tillegg har vi
mulighet for å benytte opsjon i ytterligere 1 år, til 31.8.2021.
I forhold til Handlingsprogram for fylkesveger 2018 – 2021 er det en gyldig
ferjekontrakt for hele programperioden. I løpet av denne perioden bør det foreligge
avklaring i forhold til Hidra fastlandsforbindelse og hva det fremtidige ferjetilbudet blir.
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15. Vedlegg
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ASFALTPLAN for perioden 2018-2022
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Driftskontraktsområder
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Kart over vinterdriftsklasser
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LINKER:
Regionplan Agder 2020
www.regionplanagder.no
Regional plan for samferdsel 2015-2020
http://www.vaf.no/tjenester/samferdsel/regional-plan-for-samferdsel-2015-2020/
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/vedlegg/rapporter_og_planer/201
4/tiltaksplan_ts_18032014.pdf
Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014-2017
http://www.vaf.no/media/5538053/Strategiplan-for-trafikksikkerhet-i-Agderfylkene2014-2017.pdf
Oversikt over skredsikringsbehov i Region sør
http://www.vaf.no/media/6161436/Skredsikringsbehov-i-region-soer-Stanensvegvesen.pdf
Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Publikasjoner/Statens+vegvesens+rappor
ter/_attachment/438131?_ts=13cfba71668
Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2012-2015
http://www.vaf.no/media/1961126/pdf_original_fil_fylkesstrategi_201215_32551_vaf_universellutforming_bisd3_gyp8j.pdf
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050
http://www.vaf.no/media/1961138/regional_plan_kristiansandsregionen_20112050_wdvbr.pdf
Nasjonal transportplan 2018-2029
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/sec1
Statens vegvesens Handlingsprogram 2014-2017 (2023)
https://www.vegvesen.no/_attachment/587949/binary/939800?fast_title=Handlingspr
ogrammet+2014-2017.pdf
Klimaforliket vedtatt i Stortinget
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/aktuelt/nyheter/2012/klimaforliket-vedtatt-istortinget.html?id=684927
Nasjonal sykkelstrategi
http://www.vegvesen.no/_attachment/317385
Nasjonal verneplan for vegrelaterte kulturminner i region sør
http://www.vegvesen.no/_attachment/62327/binary/16317?fast_title=Enkeltobjekter+
191-220
Vest-Agder Fylkeskommunes veglysstrategi
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/VAF/AgendaItems/Details/210954
Klimaprofil Agder
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/kli
maprofiler/klimaprofil-agder
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Hei,
Vedlagt oversendes nytt Handlingsprogram for fylkesveg som ble vedtatt av fylkestinget i forrige uke.
Med vennlig hilsen

Lasse Moen Sørensen
Rådgiver Samferdselsseksjonen
Regionalavdelingen
Vest-Agder Fylkeskommune
E-post: lms@vaf.no
Telefon: 38 07 46 78
Mobil: 916 41 292
All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.

For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no| @VestAgderfylke

