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Forslag til reguleringsplan for rv. 9 Bjørnarå - Optestøyl 

Forord revidert planforslag 

 
Reguleringsplan for Rv. 9 Bjørnarå – Optestøyl ble vedtatt av kommunestyret i Bykle 
17.11.2016. Etter at reguleringsplanen ble vedtatt, har Statens vegvesen funnet det 
nødvendig å gjøre endringer i planen før byggearbeidet starter. 
 
Revidert planmateriale består av følgende dokumenter: 
Plankart i målestokk 1:1000, R001- R004, revidert 27.02.2018, revisjon A 
Reguleringsbestemmelser, datert 3.6.2016, revidert 01.03.2018 
Planbeskrivelse (dette dokumentet) inkl. risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 03.06.2016, 
revidert 08.03.2018 
Det er lagt til et nytt kapittel 2.4 vedrørende planprosessen for endringene, og det er 
lagt til et nytt kapittel 5.3 med matrise som viser alle endringsforslag. 
 
 

Statens vegvesen Region sør 
Arendal, 8. mars 2018 
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Forord (planforslag vedtatt 17.11.2016) 

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region sør i samarbeid med 
Bykle kommune. 

Tiltakets formål er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten på rv. 9 mellom 
Bjørnarå og Optestøyl i Bykle kommune ved å utvide vegbredden til 7,5 m med gul 
midtstripe. Viktige tiltak er kurveutbedring, utbedring av stigningsforhold, etablering av 
mykt sideterreng langs fjellskjæringer, økning av vegens bæreevne og bedring av 
siktforholdene. Alle tiltak vil i hovedsak skje på eller nær eksisterende veg. 

Framlagt planmateriale består av følgende dokumenter 

Reguleringsplankart i målestokk 1:1000, datert 03.06.2016 (vedlagt) 
Reguleringsbestemmelser, datert 3.6.2016 (vedlagt) 
Planbeskrivelse inkl. risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 03.06.2016 (dette 
dokumentet) 
Innkomne merknader til melding om planoppstart (dette dokument) 

Den formelle behandlingen av reguleringsplanforslaget skjer etter plan- og bygningsloven § 
12-10. Planen blir etter avtale med Bykle kommune lagt ut til offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningsloven § 3-7. 

Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i Bykle kommune, Rådhuset og på 
Statens vegvesen sin trafikkstasjon på Evje. Dette vil bli kunngjort i Setesdølen og 
Fædrelandsvennen. 

Planmateriale med vedlegg vil også være tilgjengelig på internett: www.bykle.kommune.no 

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 
Eventuelle merknader og endringsforslag sendes innen 8. august 2016 til: 

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, Stoa, 4808 Arendal 

eller via e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no 

Merk innspill og merknader med «Rv. 9 Bjørnarå - Optestøyl». 

Etter at høringsperioden på seks uker er over, vil Statens vegvesen vurdere innkomne 
merknader og foreslå eventuelle planendringer. Deretter sendes planen til behandling i 
formannskapet i Bykle kommune, før den legges fram for kommunestyret for vedtak. Er 
ikke kommunestyret enig i forslaget, kan det sendes tilbake til formannskapet for ny 
behandling. Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre statlige fagorganer som har 
særlige interesser i området, kan reise innsigelse til planforslaget. Dersom det fremmes 
innsigelse og mekling ikke fører fram, sendes reguleringsplanen til 
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Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Vedtatt plan vil bli kunngjort og gjort 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig 
arealbruk for området. 
Grunnervervsprossen starter etter at reguleringsplanen er vedtatt. 

Henvendelser om planen kan rettes til: 

John Asbjørn Jensen, Statens vegvesen, 
johnaj@vegvesen.no, tlf: 975 79 190 
Sigurd Wiberg, Statens vegvesen, 
sigurd.wiberg@vegvesen.no, tlf: 952 42 930 
Hanne Evju Heieraas, Bykle kommune, 
Hanne.Heieraas.Evju@bykle.kommune.no, 984 57 385 

Statens vegvesen Region sør 
Arendal, 3. juni 2016 
 

 



Planbeskrivelse 

4 
Forslag til reguleringsplan for rv. 9 Bjørnarå - Optestøyl 

Innhold 
Forord revidert planforslag .................................................................................................. 1 

Forord (planforslag vedtatt 17.11.2016) ............................................................................. 2 

1. Bakgrunn for planarbeidet ........................................................................................... 6 

1.1 Hensikten med planen ........................................................................................... 6 

1.2 Forslagsstiller ........................................................................................................ 6 

1.3 Konsekvensutredning ............................................................................................ 6 

1.4 Nøkkeltall rv. 9 Bjørnarå - Optestøyl ...................................................................... 6 

2. Planprosessen og medvirkning ..................................................................................... 7 

2.1 Oppstart av planarbeid .......................................................................................... 7 

2.2 Planprogram ......................................................................................................... 8 

2.3 Utarbeidelse av planforslag ................................................................................... 8 

2.4 Planprosess for endringsforslagene  ...................................................................... 8 

3. Planstatus og rammebetingelser ................................................................................ 10 

3.1 Overordnede planer og rammer .......................................................................... 10 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner for området ............................................................ 11 

3.3 Retningslinjer med betydning for planen ............................................................. 11 

4. Beskrivelse av planområdet ........................................................................................ 12 

4.1 Planområdet ........................................................................................................ 12 

4.2 Trafikkmengde og fartsgrense ............................................................................. 13 

4.3 Ulykkessituasjon .................................................................................................. 13 

4.4 Trafikksikkerhet for myke trafikanter ................................................................... 13 

4.5 Kollektivtilbud og tilrettelegging for universell utforming ................................... 13 

4.6 Grunnforhold og geologi .................................................................................... 13 

4.7 Nærmiljø og friluftsliv .......................................................................................... 13 

4.8 Landskap ............................................................................................................. 14 

4.9 Kulturmiljø .......................................................................................................... 15 

4.10 Naturmangfold ................................................................................................ 15 

4.11 Naturressurser ................................................................................................. 16 

5. Beskrivelse av planforslaget ........................................................................................ 17 

5.1 Planlagt utforming av tiltaket .............................................................................. 17 

5.2 Planlagt arealbruk ............................................................................................... 18 

5.3 Oversikt endringsforslag ...................................................................................... 19 



Planbeskrivelse 

5 
Forslag til reguleringsplan for rv. 9 Bjørnarå - Optestøyl 

6. Virkninger av planforslaget ........................................................................................ 26 

6.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse ................................................................................ 26 

6.2 Støy ..................................................................................................................... 27 

6.3 Nærmiljø- og friluftsliv ........................................................................................ 27 

6.4 Landskap ............................................................................................................. 28 

6.5 Kulturmiljø .......................................................................................................... 31 

6.6 Naturmangfold ................................................................................................... 31 

6.7 Naturressurser ..................................................................................................... 33 

7. Videre planarbeid ....................................................................................................... 34 

7.1 Grunnerverv ........................................................................................................ 34 

7.2 Plan for ytre miljø ................................................................................................ 35 

7.3 Tekniske planer ................................................................................................... 35 

8. Innkomne merknader ................................................................................................. 36 

8.1 Merknader til oppstart av planarbeidet ............................................................ 36 



Planbeskrivelse 

Forslag til reguleringsplan for rv. 9 Bjørnarå - Optestøyl 

1. Bakgrunn for planarbeidet 

Rv. 9 gjennom Setesdal fra Kristiansand til Haukeligrend, er hovedvegforbindelsen mellom 
sørlandskysten og de indre deler av Sør-Norge, med videre forbindelse øst/vest via E134 til 
Østlandet og Vestlandet. Opprustning av vegen har pågått etappevis over flere år med 
bevilgninger over statsbudsjettet. Denne reguleringsplanen tar for seg strekningen mellom 
Bjørnarå og Optestøyl i Bykle kommune, som har forholdsvis dårlig kurvatur og mangler 
gul midtlinje på grunn av for liten vegbredde. 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å regulere areal til fremtidig utbedring av Rv. 9 Bjørnarå – 
Optestøyl for å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen. 

1.2 Forslagsstiller 
Statens vegvesen Region sør er forslagsstiller til planen. 

1.3 Konsekvensutredning 
Statens vegvesen har i samråd med Bykle kommune vurdert at planarbeidet ikke utløser 
krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §12-3 tredje ledd, jfr. § 4-2 i 
forskrift om konsekvensutredning.  Kapittel 6 i planbeskrivelsen beskriver planvirkningen. 

1.4 Nøkkeltall rv. 9 Bjørnarå - Optestøyl 

Nøkkeltall Eksisterende situasjon Planlagt situasjon
Lengde 5780 m 5150 m

Bredde Varierende bredde ca. 5,5 m 7,5 m + breddeutvidelse i
kurver

Tapt dyrket mark/
skogsmark Ca. 1 daa/80 daa

ÅDT1/ andel lange i % 850 /12* 1130/12 **

Fartsgrense 80 km/t 80 km/t
Tabell 1: Nøkkeltall

*Vegutbedringen utløser ikke vegforbindelse til nye områder og gir derfor heller ingen øyeblikkelig
trafikkøkning.
**Prognose trafikktall år 2036

1 ÅDT (årsdøgntrafikk): Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av et år, 
dividert med 365. 

6 
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2. Planprosessen og medvirkning 

2.1 Oppstart av planarbeid 

Det ble avholdt 
oppstartsmøte med Bykle 
kommune 21.09.2015. Det 
er inngått avtale med 
kommunen om at 
planarbeidet skal gjøres i 
henhold til § 3-7 i Plan- og 
bygningsloven. Det vil i 
praksis si at vegvesenet 
legger planen ut til høring 
og offentlig ettersyn uten 1. 
gangs behandling i 
kommunen, samt foretar 
merknadsbehandling. Dette 
betinger et nært samarbeid 
med kommunen i 
planprosessen. 

Det ble avholdt 
informasjons- og 
medvirkningsmøte 16. 
november 2015. Det har 
vært avholdt oppstartsmøte 
og arbeidsmøte med Bykle 
kommune, og det har vært 
dialog med 
Fylkeskommunen under 
planprosessen. 

Det kom inn 15 innspill i 
forbindelse med oppstart, 
se kap.10.1. 

 
 

Fig.1 Oppstartsmelding 02.11.2015 
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2.2 Planprogram 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart 
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet for dette 
prosjektet er datert 28.10.2015. (Lovkommentar til plan og bygningsloven. Kapittel 4. 
Generelle utredningskrav. § 4-1. 

I Planprogrammet for rv. 9 Bjørnarå - Optestøyl, 28. oktober 2015, står det: 

Planen kommer inn under KU-forskriftens §2, bokstav d) «Områderegulering, og 
detaljregulering på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål». 
Slike planer skal alltid behandles etter forskriften. 
Det har derfor tidligere vært utarbeidd planprogram for prosjektet, og dette lå ute på 
høring i perioden 30. oktober – 4. desember, 2015. 

Senere har SVV gjort fylkesmannen oppmerksom på en presisering i kommunal- og 
moderniseringsdepartementets veiledningsnotat til KU-forskriften av 14.01.2016, om at 
utbedringstiltak langs eksisterende veg skal omfattes av § 3, og ikke skal 
konsekvensutredes. 

2.3 Utarbeidelse av planforslag 

Statens vegvesen utarbeider planforslag. Innkomne innspill vurderes og bearbeides inn i 
planforslaget om dette er forenlig med planens hensikt og tiltakets økonomiske rammer. 
Planforslaget er utarbeidet av en prosjektgruppe i Statens vegvesen som har bestått av 
personer med fagansvar for bl.a. trafikksikkerhet, landskap, kultur, friluftsliv/nærmiljø, 
naturmangfold, bygge- og anleggsteknikk, geoteknikk, grunnerverv, drift- og vedlikehold, 
universell utforming, vegutforming og planprosess. 

2.4 Planprosess for endringsforslagene  
 
Etter at reguleringsplanen var vedtatt og forberedelsene til selve byggeprosessen var 
startet, ble det avdekket punkter i vedtatt plan som burde endres. 
Det ble blant annet gjort undersøkelser som viste at det ble nødvendig med mer 
utskiftinger av ubrukbare masser i veglinja enn først antatt. I forbindelse med 
grunnervervet kom det frem at en del grunneiere måtte få plassering og utforming av 
sine regulerte avkjørsler justert på grunn av terrengmessige forhold, samt at noen 
grunneiere måtte få flere avkjørsler enn først planlagt. 
Det er satt av nye arealer til lastelommer for tømmerbiler langs vegkant hovedveg, det er 
gjort en kort strekningsvis endring av linjeføringen av Sykkelrute 3, og det er gjort mindre 
justeringer av arealformål. Alle endringsforslagene er innenfor planens avgrensning. 



Planbeskrivelse 

9 
Forslag til reguleringsplan for rv. 9 Bjørnarå - Optestøyl 

 
Endringene er gjort for å forenkle gjennomføringa av planen. Endringene går ikke ut over 
planområdet eller hovedrammene i planen, og de berører ikke hensynet til viktige natur- 
og friluftsområder. Endringene regnes dessuten for å være lite konfliktfylte, og flere av 
endringene er gjort i samråd med berørte grunneiere. Endringene behandles derfor som 
mindre endring av reguleringsplanen i tråd med plan- og bygningsloven § 12-14. Planen 
er sendt ut på begrenset høring til berørte grunneiere og offentlige myndigheter i 
henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 i tidsrommet 02.03.2018-16.03.2018. 
 
Grunnervervsprossen er allerede gjennomført etter foreliggende vedtatt plan. Innkomne 
merknader til revidert planforslag og kommunens saksbehandling av disse følger vedlagt. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Overordnede planer og rammer 

Nullvisjonen legges til grunn i alle vegprosjekter i regi av 
Statens vegvesen. Nullvisjonen er visjonen om et 
transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade, og 
er forankret i Nasjonal transportplan. Nullvisjonen fastslår at 
trafikksikkerheten er en kvalitet som kjennetegner et godt 
planlagt, godt bygd og velfungerende transportsystem. 

Infrastruktur som bygges av Statens vegvesen skal være 
universelt utformet. Det betyr at det skal bygges med en utforming av god kvalitet der alle 
mennesker uavhengig av funksjonsevne kan ta seg frem. 

Rv 9 i Setesdal er omtalt i NTP 2014 -2023 og i Handlingsprogram 2014 - 2017 med at 
arbeidet med utbedring av delstrekninger skal videreføres både i første fireårsperiode og i 
siste seksårsperiode. I Handlingsprogrammet er rv. 9 Setesdal prioritert med 100 mill. 
kroner i perioden 2014 – 2017 og 510 mill. kroner i perioden 2018 – 2023. I tillegg er det 
foreslått 100 mill. kroner i annen finansiering i perioden 2014 – 2023. 

I Handlingsprogram for fylkesveger i Aust-Agder 2015 – 2017 er prosjektet omtalt som 
følger: 

«Beskrivelse av situasjonen: 

Dette prosjektet er en del av et større prosjekt som har som hovedmål å etablere 
vegbredde nok til gul midtstripe på hele rv. 9 frem til Hovden innen 2023. Dette 
prosjektets formål er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten på rv 9 mellom 
Bjørnarå – Optestøyl i Bykle kommune, ved å utvide vegbredden til 7,5m med gul 
midtstripe, bedre kurvaturen, bedre vegoppbygging og ved å etablere sikkert sideterreng. 
Store deler av den nye vegen som er regulert, går i ny trase. 

Rv.9 hp 08 km 8,8-14,1 
Funksjonsklasse: B, ÅDT: 850 kjt/døgn, 12% lange kjøretøy 
Rv 9 er på denne strekningen både smal og svingete og har stedvis mangelfull 
bæreevne. Parsellen går hovedsakelig i skogsterreng, men med noe bebyggelse i 
begge ender. På nordre del av parsellen er det to smale bruer som knapt gir plass til 
passering for møtende personbiler. Tilstøtende rv 9 i begge ender av parsellen er 
utbedret i senere tid, og har tilfredsstillende standard med gul midtlinje. 

Tiltak: Utbedring av veg, gul stripe, forbedret kurvatur og sideterreng. 

Kommuneplanen for Bykle kommune 2010 – 2022 kommer ikke i konflikt med tiltaket. 
Arealene i planen er avsatt til LNF-område. 
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner for området 

Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i området. 

3.3 Retningslinjer med betydning for planen 

Statlige planretningslinjer jf. PBL § 6-2 erstatter Rikspolitiske retningslinjer (RPR) etter PBL 
1985. RPR som er gitt etter PBL 1985 § 17-11 første ledd, skal gjelde inntil de eventuelt blir 
avløst av nye. 

3.3.1 Statlige planretningslinjer 
Følgende retningslinjer er aktuelle for planarbeidet 

o RPR for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen 
o RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 
o RPR for vernede vassdrag 

3.3.2 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 
Ved planlegging av vegprosjekter skal man forholde seg til Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442/2012) utgitt av miljøverndepartementet. Retningslinjen er 
kun veiledende, og skal legges til grunn av kommunene ved planlegging og behandling av 
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen kan derfor fravikes, men vesentlige 
avvik kan gi grunnlag for innsigelse til planen, blant annet fra Fylkesmannen som er statlig 
fagmyndighet for støy. 

3.3.3 Naturmangfoldloven 
I henhold til naturmangfoldloven (NML) §7 skal prinsippene i NML §§8-12 legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderinger skal fremgå av 
beslutningen. 
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4. Beskrivelse av planområdet 

4.1 Planområdet 

Planområdet ligger sør i Bykle kommune, på grensen mot Valle, i Aust-Agder fylke. 
Bygdene Bjørnarå og Optestøyl ligger henholdsvis lengst sør og lengst nord i planområdet. 
Området strekker seg over ca. 5 km – hovedsakelig nær eksisterende veg. 

Fig.2 Kart over planområdet 
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4.2 Trafikkmengde og fartsgrense 

På eksisterende veg er årsdøgntrafikken (ÅDT) på 850 personbilenheter (PBE). ÅDT varierer 
sterkt gjennom året knyttet til fritidstrafikk. Fartsgrensen er 80 km/t på hele strekningen. 

4.3 Ulykkessituasjon 

Det er registrert få ulykker på strekningen og kun en de siste 10 åra. Ingen ulykker har vært 
alvorlige og det er ingen spesielle steder på strekningen som er spesielt utsatt for ulykker. 

4.4 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er ikke gjort spesielle tiltak i forholdt til trafikksikkerhetstiltak på strekningen, slik den 
ligger i dag. 

4.5 Kollektivtilbud og tilrettelegging for universell utforming 

Det er lagt opp til kantstopp for buss på eksisterende veg. Dette er ikke universelt 
utformet. 

4.6 Grunnforhold og geologi 

Det er tidligere foretatt grunnundersøkelser på en begrenset strekning (profil 1170 – 
1330), ca. 150 m, innenfor planområdet. Ny trasé går gjennom terreng som i 
hovedsak består av fjell med varierende løsmasseoverdekning, samt noen 
myrområder. 

4.7 Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer 
som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor og områder der lokalbefolkningen til 
daglig ferdes til fots eller sykkel. 
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Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan det regnes både naturterreng og 
rekreasjonsareal i tettsteder. (Hb V712 Konsekvensanalyser) 

Parsellen går gjennom de to bygdene: Bjørnarå og Optestøyl. På Bjørnarå er det tre 
gårdsbruk, to av de er bebodd av barnefamilier, mens det siste gårdsbruket ikke har 
fastboende. Her drives det campingplass i perioder. På Optestøyl er det kun en fastboende 
familie.  Utover dette brukes bebyggelsen kun som feriehus. 

Nasjonal sykkelrute 3 følger rv. 9 fra Kristiansand, gjennom Setesdal til Hovden og 
Haukeligrend. På den aktuelle strekningen følger sykkelruta riksvegen, bortsett fra mellom 
pr. 3300 til pr. 4400, der den ligger parallelt med hovedvegen. Denne vegen er viktig å ta 
vare på som en del av tilbudet til lokalbefolkningen og turister. 

På strekningen er det en del skogsbilveger, som fører opp til heiene. Disse er viktige i 
forhold til turisme, jakt og friluftsliv. Viktige utfartsveier er veien på østsiden av riksvegen 
ved Bjørnarå (pr. 675). Denne brukes på utfartsdager av fotturister o.l. På vestsiden ved pr. 
1850 ligger det en skogsbilveg som blir mye brukt for å nå vestsiden av dalen. Ved pr. 
4420 ligger en traktorveg som fører opp på Trydalsheia på østsiden av dalen. I tilknytning 
til sykkelrute 3 er det en badeplass ved Otra, som ligger pent til og blir mye brukt av både 
lokalbefolkningen og turister om sommeren. Denne ligger ved pr. 2950. 

4.8 Landskap 

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er basert på 
fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet tar for seg hvordan landskapet 
oppleves romlig, ut fra omgivelsene. I tillegg skal reiseopplevelse vurderes, dvs. hvordan 
landskapet oppleves sett fra vegen. (Hb V712 Konsekvensanalyser) 

Området ligger i landskapsregion 12: Dal og fjellbygder i Telemark og Aust-Agder. 
Regionen kjennetegnes av store strukturer i grunnfjellet, glattskurte fjellsider med blanke 
bergflater og flåg. Dalbunnen er bred med elveavsetninger og liene er blokkrike morenelier. 
Otra renner gjennom hele Setesdalen og gir karakter til landskapet. 

Den eksisterende riksvegen går gjennom de to bygdene: Bjørnarå og Optestøyl. Her er er 
det noen få gårdsbruk med tilhørende innmark. Arealene er velholdt og slås jevnlig. 
Strekningen i mellom bygdene domineres av skogsterreng og noen større flater med 
myrterreng og innmark. Liene er bevokst av blandingsskog. Landskapet på strekningen er 
karakteristisk for Setesdalen, men forholdsvis vanlig i regionen. 

Reiseopplevelsen på strekningen er fin. Variasjonen mellom arealer med gårdsbruk, 
utsikten til Otra og de bratte fjellene gjør det til en flott strekning. Det midterste partiet er 
mindre variert og domineres av skogsterreng på begge sider av vegen. 
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Fig.3  Landskapet ved Bjørnarå. Foto: Google maps 

4.9 Kulturmiljø 

Kulturminner er deøfinert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet 
kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større 
helhet eller sammenheng. Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste 
kulturminner fra før 1537 og alle stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, samt 
samiske kulturminner eldre enn 100 år. (Hb V712 Konsekvensanalyser) 

De viktigste kulturmiljøene finnes i bygdene Bjørnarå og Optestøyl. Her er det spredt 
gårdsbebyggelse langs vegen. Ikke noe av bebyggelsen er registrert i Askeladden 
kulturminnedatabase. På gnr/bnr 18/2 på Bjørnarå finnes det fire sefrakregistrerte bygg 
(våningshus, stabbur, stolpehus og badstu). Dette innebærer at de er eldre enn 100 år. 
Bygningene vil ikke bli direkte berørt vegutbedringen. 

Ved Trydal er det registrert et automatisk fredet kulturminne – en kullgrop, men denne 
ligger i god avstand til det planlagte tiltaket. 

Det ble gjennomført arkeologiske registreringer 10.11.2015 og det ble ikke funnet noe. 

4.10 Naturmangfold 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) 
og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) 
knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (nml) som 
biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt 
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. (Hb V712 Konsekvensanalyser) 
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Kunnskapen (j.f NML § 8 kunnskapsgrunnlaget) om naturmangfoldet på den aktuelle 
strekningen baserer seg på vurderinger på vegbilder og ortofoto, søk i databaser og 
oversiktsbefaringer i området. Det meste av strekningen går gjennom furu- og 
blandingsskoger av fattig karakter (lyngskog) sterkt dominert av furu. Stedvis er det små 
myrstrenger. Noe kulturlandskap finnes ved Bjørnarå og Optestøyl. Dette er dominert av 
grasproduksjon, og med lite potensial for rik botanikk. En kjent naturtypelokalitet i 
området ligger oppunder den bratte skrenten på Bjørnaråfjellet (www.naturbase.no, 
tilgang 25.05.2016). Her er det registrert rik edelløvskog. Denne har ikke nærføring til den 
planlagte veiutbedringen. I artskart ligger ingen kjente forekomster med betydning for 
planarbeidet (www.artsdatabanken.no, tilgang 25.05.2016). 

Den aktuelle strekningen ligger forholdsvis nær Njadarheim verneområde, som er et restfelt 
i et ellers tungt vannkraftutbygget område (NVE ATLAS, 02.06.2016). Verneområdet er en 
del av Otravassdraget. 

Trydalsbekken og tilligende myrområder har nærføring til eksisterende veg og er i dag 
utsatt for avrenning fra vegarealene. Bekken antas å huse en lokal fiskestamme. Det er 
egnede funksjonsområder for fiske i det vegnære bekkeavsnittet. Trydalsbekken inngår i to 
vannforekomster «Optestøylbekken» id. 021-1224-R og «Optestøylbekken bekkefelt» id. 
021-1227-R. For begge angis det risiko for å ikke nå miljømål innen 2021, med sur nedbør 
som primære påvirkningsfaktor. 

Det er registrert noen mindre forekomster av hagelupin ved Optestøyl, men de registrerte 
forekomstene ligger utenfor planområdet. 

4.11 Naturressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 
ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet 
omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et 
ressursperspektiv. (Hb V712 Konsekvensanalyser) 

Området domineres av skogkledde arealer. På kartene fra skog og landskap er arealene i 
planområdet dominert av skog med lav, middels og høy bonitet. I tilknytning til 
gårdsbrukene på Bjørnarå og Optestøyl er det registrert innmarksbeite og noe fulldyrka 
jord. Det er innslag av mindre myrområder på strekningen. 

Utmarksarealene brukes til jakt, fiske og beiteområder for sau sommerstid. Det ligger et 
mindre sandtak ved pr. 3910. 

Eksisterende veg følger Otravassdraget, opp til Optestøylbekken/Trydalsbekken. Vassdraget 
er en viktig naturressurs i området og er blant annet kraftig utbygd med vannkraftverk. 
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Fig. 4: Normalprofil 

5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt utforming av tiltaket 

Rv.9 Bjørnarå – Optestøyl planlegges som Nasjonal hovedveg med to kjørefelt. 

Iht. Håndbok N100 dimensjoneres vegen som standard klasse H2. H2 baserer seg på ÅDT 
under 4000 og fartsgrense 80 km/t. I utgangspunktet har denne en vegbredde på 8,5 m, 
men i kostbart/sårbart terreng kan vegbredden reduseres til 7,5 m når ÅDT er under 1500. 
Dette gjøres for alle prosjektene langs Rv.9. 

Fig.5 Eks. på oppgradert adkomstveg 

Maks stigningsforhold på 6 % er brukt på en mindre del 
av den regulerte linja. 

Det er lagt opp til flere felles adkomstveger på 
strekningen, de fleste eksisterende opprettholdes, noen 
flyttes på grunn av endret sideterreng, og noen nye 
kommer til ved sammenslåing av enkeltavkjørsler der 
dette faller naturlig for å bedre trafikksikkerheten og 
fordi avstanden mellom dem er forholdvis liten. 
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Etter at anlegget er ferdig vil det bli foretatt oppmåling av nye grenser mot ny veg. 

Reguleringsplanen foreslår å etablere 2 nye busslommer på hver side av vegen mellom de 
to bebodde gårdsbrukene på Bjørnarå. Busslommene blir universelt utformet. 

Det planlegges å gjennomføre grunnundersøkelser i løpet av 2016. 

5.2 Planlagt arealbruk 

En reguleringsplan er et detaljert kart som viser arealdisponeringen med tilhørende 
reguleringsbestemmelser. Reguleringsbestemmelsene følger reguleringsplankartet og 
supplerer de arealformålene og hensynssonene som er vist på kartet. 

En vedtatt reguleringsplan er bindende for fremtidig arealbruk i området. Vedtatt 
reguleringsplan er grunnlag for grunnerverv. 

Det er ikke lagt inn byggegrense i reguleringsplanen, men denne vil være ihht. Veglovens 
§29 annet ledd, der det ikke er bestemt i reguleringsplanen. 

I reguleringsplankartet markeres eierforhold enten med f_ , o_ eller ingen markering. 

f_ betyr felles for flere eiendommer. 

o_ betyr offentlig, og markeres på all veggrunn som Statens vegvesen erverver, innbefatter 
vegareal, sideterreng, avkjørsler, siktsoner, bussholdeplass, m.m. 

Når det er privat eie, markeres ikke dette med tegn foran formålet. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Områder regulert til arealformålene i tegnforklaringen under og som er påført eierform 
offentlig (vist på plankartet med o_) skal erverves, dersom det ikke er offentlig fra før. 

Midlertidig anleggs- og riggområde 

Områdene med skravur for midlertidig anleggs- og riggområde kan i anleggsperioden 
benyttes til virksomhet som er nødvendig i forbindelse med anleggsdriften, for 
eksempel anleggsveger, riggplass, mellomlagring av materialer, masser mm. Arealene 
skal istandsettes og tilbakeføres til underliggende formål etter avslutta anleggsperiode. 
Dette arealet skal ikke erverves, men grunneierne får en kompensasjon for bruken 
under anleggsdriften. 
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Omlegging av Trydalsbekken 
Ved profil 4850 – 4960 er det nødvendig å legge om Trydalsbekken over en kort 
strekning. Dagens bekkegeometri er sannsyligvis resultat av en tidligere endring av 
bekkeløpet. 
Forutsetningene for prosjektering av nytt bekkeløp er omtalt i kap. 6. 
Reguleringsbestemmelsene slår fast at bekkeomleggingen skal skje på bakgrunn av 
faglig rådgivning. Tiltakshaver legger til grunn at planbehandlingen overflødiggjør en 
egen konsesjonssøknad, jf. vannressurslovens §20. 
 

5.3 Oversikt endringsforslag 
I følgende matrise er samtlige endringsforslag listet opp med henvisning til grunneiere, begrunnelse og 
planfaglig vurdering av konsekvenser. 
 

Endring* 
nr. 

Teikning** 
nr. 

Eigedom 
Eigar/gjenbuar 

Endring Grunngjeving, 
planfaglege 
konsekvensar 

1 R001 18/1 
Thor K. Lunden 

Avkøyring flyttast frå 
pr.nr. 250 til pr.nr. 203 
vs (venstre side). 
Arealformål i regulert 
avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg, medan areal i 
ny avkøyring endrast frå 
annan veggrunn – 
tekniske anlegg til 
køyreveg. 

På grunn av 
høgdeforskjell mellom ny 
og gammal rv. 9 var 
endringa nødvendig for å 
sikre krav til 
stigningsforhold i 
avkøyringa. 

2 R001 18/1 
Thor K. Lunden 

Avkøyringa flyttast frå 
pr.nr. 600 til 560 vs. 
Arealformål i regulert 
avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. Symbol for 

Endringa var nødvendig 
for å sikre tilstrekkeleg 
sikt i avkøyringa. 
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avkjørsel – både inn og 
utkjøring flyttast til frå 
regulert avkøyring til ny 
avkøyring. 

3 R001 18/2 
Torgeir 
Bjørnarå 

Avkøyringa flyttast frå 
pr.nr. 820 til 835 hs 
(høgre side). 
Arealformål i regulert 
avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg og LNFR-areal, 
medan areal i ny 
avkøyring endrast frå 
annan veggrunn – 
tekniske anlegg og 
LNFR-areal til køyreveg. 
Areal regulert til fortau 
flyttast tilsvarande 
nordover. 

På grunn av 
høgdeforskjell var 
endringa nødvendig for å 
kople saman ny 
avkøyring med 
eksisteranse veg og 
samtidig sikre krav til 
stigningsforhold i 
avkøyringa. 

4 R001 18/2 
Torgeir 
Bjørnarå 

Avkøyring pr.nr. 1085 
er erstatta med ny 
lastelomme for 
tømmerbil pr.nr. 
1035-1110 hs. 
Arealformål i regulert 
avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. Symbol for 
avkjørsel – både inn og 
utkjøring er fjerna. 

Endringa er gjort for å 
oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar (sikre 
tilkomst til skogsareal). 

5 R001 og 
R002 

18/2 
Torgeir 
Bjørnarå 

Ny lastelomme for 
tømmerbil pr. nr. 
1235-1310 vs. 
Endringa medfører 
ingen endring i 
arealformål. 

Endringa er gjort for å 
oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar (sikre 
tilkomst til skogsareal). 

6 R002 17/4 
Torleiv T. 
Stavenes 

Avkøyring pr.nr. 1340 
er erstatta med ny 
lastelomme pr. nr. 
1330-1405 h.s. 
Arealformål i regulert 
avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. Symbol for 
avkjørsel – både inn og 
utkjøring er fjerna. 

Endringa er gjort for å 
oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar (sikre 
tilkomst til skogsareal). 

7 R002 18/2 
Torgeir 
Bjørnarå 

Lastelomme pr. nr. 1800 
fjernast (funksjonen 
overførast til lastelomma 
på pr. nr. 1330-1405 
hs.). Arealformål i 
regulert lastelomme 
endrast frå køyreveg til 
annan veggrunn – 
tekniske anlegg. 
Symbol for avkjørsel – 
både inn og utkjøring er 
fjerna. 

Endringa er gjort etter 
avtale med grunneigar 
pga. dårlege siktforhold i 
kurva. 

8 R002 18/2 
Torgeir 
Bjørnarå 

Avkøyring pr. nr. 1850 vs. 
er utvida i breidda med ca. 
8 m mot nord og er 
forlenga ut til planens 

Endringa er gjort for å 
tilfredsstille krav til 
avkøyringa. 
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avgrensing. 
Arealformål for det 
aktuelle området er 
endra frå annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg til køyreveg. 

9 R003 17/4 
Torleiv T. 
Stavenes og 
17/8 
Angerd 
Mosdøl 

Felles avkøyring flyttast 
frå pr.nr. 2950 til pr.nr. 
3030 vs. 
Arealformål i regulert 
avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg, medan areal i ny 
avkøyring endrast frå 
annan veggrunn – 
tekniske anlegg til 
køyreveg. Symbol for 
avkjørsel – både inn og 
utkjøring er fjerna. 

På grunn av 
høgdeforskjell var 
endringa nødvendig for å 
sikre krav til 
stigningsforhold og ei 
betre utforming av 
avkøyringa. 

10 R003 17/4 Torleiv 
T. Stavenes, 
17/25 Ken 
Roger Trydal, 
17/3 Kari 
Trydal 

Det er lagt inn veg 
pr.nr.3020-3300 vs. som 
skal nyttast som 
kombinert sykkelrute 3 
og driftsveg. 
Arealformål endrast frå 
annan veggrunn – 
tekniske anlegg til 
kombinerte formål for 
samferdselsanlegg 
og/eller teknisk 
infrastrukturtrasear 

I den vedtekne 
reguleringsplanen byrja 
sykkelrute 3 først ved 
pr.nr. 3300. Vegen er nå 
forlenga sørover, noko 
som har ein positiv 
konsekvens for natur- og 
friluftsinteresser. 

11 R003 17/4 
Torleiv T. 
Stavenes 

Avkøyring profil 3080 hs. 
er erstatta med 
lastelomme for 
tømmerbil. Arealformål i 
regulert avkøyring endrast 
frå køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. 
Symbol for avkjørsel – 
både inn og utkjøring er 
fjerna. 

Endringa er gjort for å 
oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar (sikre 
tilkomst til skogsareal). 

12 R003 17/25 
Ken Roger 
Trydal 

Regulert avkøyring 
pr.nr. 3460 h.s. er 
utvida med ca. 10 
meter i breidde. 
Avkøyrsla er også 
forlenga fram til 
kanten av dagens 
riksveg. 
Arealformål for det 
aktuelle området er 
endra frå annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg til køyreveg. 

Endringa er gjort for å 
tilfredsstille krav til 
utforming for tømmerbil. 

13 R003 17/5 
Ken Roger 
Trydal 

Avkøyring profil 3910 
hs. er erstatta med 
lastelomme for 
tømmerbil pr.nr. 3840 
– 3910 hs. 
Arealformål i regulert 

Endringa er gjort for å 
oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar. 
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avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. Symbol for 
avkjørsel – både inn og 
utkjøring er flytta om lag 
10 meter sørover. 

14 R003 17/25 
Ken Roger 
Trydal 

Sykkelrute 3 flyttast 
nærare rv.9 på 
strekninga pr.nr. 
3810-3940. 
Regulert område til 
kombinerte formål for 
samferdselsanlegg 
og/eller teknisk 
infrastrukturtrasear 
flyttast tilsvarande. 

Endringa frigjev meir 
areal på nedsida mot 
elva. 

15 R004 17/3 
Kari Trydal og 
17/22 
Halvard 
Bjørnarå 

Regulert avkøyring 
pr.nr. 4160 flyttast til 
pr.nr. 4168 hs. 
Symbol for avkjørsel – 
både inn og utkjøring er 
flytta tilsvarande. 
Arealformål i regulert 
avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. 

Endringa er gjort for å 
etablere ei felles 
avkøyring for 
eigedommane og slik 
oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar. 

16 R004 17/3 
Kari Trydal 

Avkøyring profil 4182 
vs. flyttast til pr.nr. 
4175. 
Regulert område for 
køyreveg flyttast 
tilsvarande. Symbol for 
avkjørsel – både inn og 
utkjøring er fjerna. 

Endringa er gjort for å 
betre treffe eksisterande 
veg/avkøyring. 

17 R004 17/23 
Sigrid Trydal 

Avkøyringa 4420 hs. er 
utvida til å bli 6 meter 
breiare. 
Arealformål for det 
aktuelle området er 
endra frå annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg til køyreveg. 

Endringa er gjort for å 
tilfredsstille krav til 
utforming av avkøyringa. 

18 R004 17/1 
Knut 
Drengson 
Trydal 

Avkøyring pr.nr. 4470 
vs. er flytta til pr.nr. 

4580. Symbol for 

avkjørsel – både inn og 
utkjøring er flytta 

tilsvarande. 
Arealformål i regulert 
avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. 

Endringa er gjort for å 
oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar. 

19 R004 17/1 
Knut 
Drengson 
Trydal 

Vegens sideområde 
pr.nr. 4480 – 4710 v.s. 
er utvida. 
Arealformål endrast frå 
LNFR til annan 
veggrunn – tekniske 

Endringa er gjort som 
følgje av behov for uttak 
av ekstra fjellmassar på 
grunn av grunnutskifting 
fleire stader på parsellen. 
Mesteparten av området 
kor det skal hentast ut 
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anlegg. ekstra massar frå ligg 
innanfor område regulert 
til annan veggrunn, men 
for å sikre ei jamn 
linjeføring på skjeringa er 
det behov for å gå noko 
utanfor arealformål for 
annan veggrunn då 
eksisterande 
formålsgrense har 
varierande avstand frå 
vegen. 
Inngrep i sideterrenget vil 
bli noko større, men det 
vert tilbakefylt med 
lausmassar for å sikre ei 
jamn og naturskjønn 
jordskråning. Inngrepet 
vil dessutan sikre 
landbruksinteresser ved å 
etablere driftsveg 
gjennom den delen av 
vegens  sideområde som 
vert utvida, og tiltaket 
reknast derfor å ha 
positive konsekvensar for 
landbruket. 

20 R004 17/1 
Knut 
Drengson 
Trydal 

Utforminga av 
lastelomme for 
tømmerbil pr.nr. 4555 
- 4630 vs. endrast. 
Arealformål i regulert 
lastelomme endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. Symbol for 
avkjørsel – både inn og 
utkjøring er flytta til ny 
plassering av traktorveg 
pr.nr. 4580. 

Endringa er gjort for å 
oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar. 

21 R004 17/1 
Knut 
Drengson 
Trydal 

Avkøyring er flytta frå 
profil 4520 hs til 4580 
hs. 
Symbol for avkjørsel – 
både inn og utkjøring er 
flytta tilsvarande. 
Arealformål i regulert 
avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. 

Avkøyring flyttast etter 
avtale med grunneigar 
pga. dårlege 
grunnforhold i området. 

22 R004 17/1 
Knut 
Drengson 
Trydal 

Avkøyring er flytta frå 
profil 4758 hs til 4685 
hs. 
Symbol for avkjørsel – 
både inn og utkjøring er 
flytta tilsvarande. 
Arealformål i regulert 
avkøyring endrast frå 
køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. 

Avkøyring flyttast etter 
avtale med grunneigar 
pga. myrlendt terreng i 
området kor den 
regulerte avkøyringa var 
plassert. 

23 R004 17/1 Ny avkøyring pr.nr. 4800 Endringa er gjort for å 
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Knut 
Drengson 
Trydal 

vs. Symbol for avkjørsel – 
både inn og utkjøring er 
lagt til i planen. 

oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar. 

24 R004 17/19 
Åsmund T. 
Trydal 

Ny avkøyring pr.nr. 5000 
vs. 
Symbol for avkjørsel – 
både inn og utkjøring er 
lagt til i planen. 
Areal regulert til annan 
veggrunn – grøntareal 
endrast til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg. 

Endringa er gjort for å 
oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar. 

25 R004 17/19 
Åsmund T. 
Trydal 

Snuhammer på 
avkøyring pr. nr. 5055 
h.s utgår, og arealformål 
endrast frå køyreveg til 
LNFR. 

Endringa er gjort for å 
oppfylle ønske/krav frå 
grunneigar. 

26 R001- 
R004 

18/2 
Torgeir 
Bjørnarå, 
17/4 
Torleiv T. 
Stavenes, 
17/5 
Ken Roger 
Trydal, 
17/3 
Kari Trydal og 
17/1 
Knut 
Drengson 
Trydal 

Skråningsutslag kjem 
utanfor arealformål for 
annan veggrunn (SVT). 
Dette medfører behov for 
endring av arealformål 
frå LNFR til annan 
veggrunn (SVT). Gjeld for 
følgande profil: 

- 780-815 v.s. 
- 1170-1400 v.s. 
- 1340-1355 h.s. 
- 1535–1570 h.s. 
- 2350-2410 h.s. 
- 3060-3120 h.s. 
- 3710-3810 h.s. 
- 3845-3895 h.s. 
- 3940–4000 h.s. 
- 4245-4270 h.s. 
- 4500-4780 v.s. 

Endringane er 
nødvendige for å sikre 
skråningsutslaget og 
kunne bygge opp vegen. 
Grunnundersøkingar har 
medført behov for 
djupare masseutskifting 
på nokre stadar enn 
tidlegare antatt, noko 
som har medført større 
skråningsutslag enn kva 
som kjem fram av 
vedteken 
reguleringsplan. 
Endringane vil etter vår 
oppfatning ikkje ha 
nokre planfaglege 
konsekvensar fordi ingen 
skråningsutslag kjem 
utanfor planens 
avgrensing, dei vil ikkje 
bli negative konsekvensar 
for viktige områder for 
natur- og friluftsliv, og 
alle fyllingar og 
lausmasseskjeringar vert 
sette i stand og 
revegetert etter 
anleggsslutt. 

27 R001- 
R004 

 Symbol for avkøyrsel – 
både inn og utkjøring er 
fjerna frå planen på 
følgjande stader: 

- Profil 90 hs. 
- Profil 250 vs. 
- Profil 575 hs. 
- Profil 675 hs. 
- Profil 820 hs. 
- Profil 1020 vs. 
- Profil 1160 vs. 
- Profil 1850 vs. 
- Profil 3460 hs. 
- Profil 4180 vs. 
- Profil 4390 vs. 
- Profil 4415 hs. 

I den vedtekne 
reguleringsplanen var 
avkøyringar markert med 
avkøyrselssymbol i tillegg 
til å vere regulert til 
køyreveg. Det er berre 
krav til at avkøyringane 
skal markerast på ein av 
måtane. Det er dermed 
funnen meir 
hensiktsmessig at større 
avkøyringar og 
avkøyringar til bustader 
som skal førast inn på 
eksisterande veger visast 
med skravur for 
køyreveg, medan mindre 
avkøyringar til driftsvegar 
og liknande markerast 
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- Profil 4960 hs. 
- Profil 5065 hs. 
- Profil 5115 vs. 

med symbol for avkøyrsel 
for å ha moglegheit til å 
gjere nødvendig 
tilpassing mot terrenget. 

28 R001- 
R004 

 Arealformål er endra frå 

køyreveg til annan 
veggrunn – tekniske 
anlegg på følgjande 

stader: 

- Profil 600 vs. 
- Profil 820 vs. 
- Profil 1085 hs. 
- Profil 1340 hs. 
- Profil 1760-1820 

hs. 

- Profil 2950 vs. 
- Profil 3080 hs. 
- Profil 3910 hs. 
- Profil 4160 hs. 
- Profil 4490 vs. 
- Profil 4520 hs. 
- Profil 4570- 

4630 vs. 
- Profil 4760 hs. 
- Profil 5130 hs. 

I den vedtekne 
reguleringsplanen var 
avkøyringar markert med 
avkøyrselssymbol i tillegg 
til å vere regulert til 
køyreveg. Det er berre 
krav til at avkøyringane 
skal markerast på ein av 
måtane. Det er dermed 
funnen meir 
hensiktsmessig at større 
avkøyringar og 
avkøyringar til bustader 
som skal førast inn på 
eksisterande veger visast 
med skravur for køyreveg, 
medan mindre 
avkøyringar til driftsvegar 
og liknande markerast 
med symbol for avkøyrsel 
for å ha moglegheit til å 
gjere nødvendig 
tilpassing mot terrenget. 
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6. Virkninger av planforslaget 
6.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
Nei Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred?  Ingen registrerte 
hendelser på 
eksisterende veg.. 

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk stabilt)?  Uavklart. Området skal 
undersøkes i løpet av 
2016. 

Er området utsatt for springflo/flom? X Ikke sjønært område 
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?  Det kan knyttes 

usikkerhet til fremtidige 
klimaendringer* 

Er det radon i grunnen?  Ikke aktuelt 
Annet (angi)? X  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 
risiko for området? 
- hendelser på veg X  
- hendelser på jernbane X  
- hendelser på sjø/vann X  
- hendelser i luften (flyaktivitet) X  
Vil drenering av området føre til oversvømmelse i 
nedenforliggende områder? 

X  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre 
risiko for området? 
- utslipp av giftige gasser/væsker X  
- utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker X  
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? 
- elektrisitet (kraftlinjer) X  
- teletjenester X  
- vannforsyning X  
- renovasjon/spillvann X  
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området? 
- påvirkes området av magnetiske felt fra linjer X  
- er det spesiell klatrefare i forbindelse med linjer X  
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området? 
- til skole/barnehage X  
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.) X  
- til forretning etc. X  
- til busstopp X  
Brannberedskap: 
- omfatter området spesielt farlige anlegg? X  
- har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Ikke kjent 

- har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?  Ja 
Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet? 

- gruver: åpne sjakter, steintipper etc. X  
- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. X  
- industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering X  
- annet (angi) X  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for 
usikker is? 

X  

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 
(stup)? 

X  

Annet (angi)? X  
Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger: 
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål X  
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten X Ingen kjente 
- annet (angi)? X  

Annet    
Tabell 2: ROS analyse
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Er området utsatt for snø- eller steinskred? 

Det blir høye skjæringer på over 20 m i prosjektet. I disse områdene kan det være mulig 
fare for steinsprang og evt. is-/steinfall. Eventuelle nødvendige tiltak blir vurdert i 
byggeplanen. 

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk stabilt)? 

Området skal undersøkes i 2016. 

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? 

Nasjonal sykkelrute 3 langs Trydalsbekken ligger i et område med potensiell flomfare. Her 
vil vi ta hensyn til høyde på sykkelvegen i forhold til bekken for å motvirke oversvømmelse, 
og materialbruk i oppbyggingen for å motvirke erosjon. Ellers vil det bli lagt stor vekt på 
utforming og kapasitet for overvannssystemet og stabilitet i vegskråninger. Ny veg vil bli 
planlagt med tilstrekkelig bæreevne. Når det gjelder eventuelle endringer i vinterforhold, er 
dette et tema som er vanskelig å forutsi, men det antas at det i hovedsak vil angå 
brøyteberedskapen. 

På Optestøyl ligger ny rv.9 på to bruer over Trydalsbekken/Optestøylbekken. Bruene vil bli 
dimensjonert i forhold til 200-års flom ihht. Håndbok N200. Nytt omlagt 
bekkeløp profil 4850 - 4960, skal dimensjoneres ihht. beregnet vannmengde 200 års 
flom.

6.2 Støy 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T- 
1442/2012) er lagt til grunn ved planleggingen. Det er foretatt støyberegninger for hele 
strekningen, både for dagens situasjon (2016) og for planlagt situasjon fremskrevet med 
forventa trafikkmengde i år 2036. 

Det er 8 boliger/fritidsboliger nær rv. 9 som kan påvirkes av planen. Beregninger viser at 5 
boliger vil få forbedrete støyforhold etter utbedring av rv. 9. Støyforholdene på de 
resterende  3 boliger vil være omtrent uendret. 

6.3 Nærmiljø- og friluftsliv 

Ny rv.9 vil i stor grad følge dagens trasé. 

Gårdene på Bjørnarå får busstopp på begge sider av vegen. Busstoppene blir universelt 
utformet og lett tilgjengelige fra de to gårdene som er bebodd. 

Viktige avkjøringer til skogsbilveger opprettholdes/utbedres i forbindelse med tiltaket og 
tilgjengeligheten til hei og utmarksområdene blir som i dag. 

Nasjonal sykkelrute 3 må på et mindre strekk legges om pga. et parti med større fyllinger 
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på ny rv.9, men funksjonen opprettholdes og den nye vegen skal tilpasses omgivelsene i 
best mulig grad. Påkoblingen mellom rv.9 og nasjonal sykkelrute 3 opprettholdes og 
utbedres, slik at forholdene for syklistene blir tilsvarende det som er tilbudet i dag. 
Samtidig vil ny rv.9 med større bredde, gjøre forholdene bedre for syklister. 

Forholdene for rekreasjon/friluftsliv og nærmiljøer endres i liten grad. 

6.4 Landskap 

Ny veg vil i stor grad følge dagens trase’, men med slakere kurvatur og strengere krav til 
stigningsforhold vil den nye vegen gi en del større inngrep i landskapet. 

Rett etter at vegen krysser kommunegrensa til Bykle, blir det en stor skjæring på høyre side 
som strekker seg over 300 m. På det høyeste blir denne skjæringen ca.20 m og den vil virke 
dominerende i landskapet. Den er lagt med hellning10:1 for at inngrepet ikke skal bli større 
enn nødvendig, og det betyr at skjæringen blir forholdsvis bratt. Eksisterende rv.9 vil 
her bli liggende utenfor venstre side av ny veg. Asfalten skal fjernes og vegen vil bli 
benyttet av grunneierne i området til velteplass. Terrenget mellom ny og gammel veg 
slakes ut og revegeteres. 

 

Fig.6: Skjæring ved Bjørnarå 

Gjennom Bjørnarå blir vegen liggende på omtrent samme høyde som i dag, slik at 
breddeutvidelsen og nye busslommer vil være de mest merkbare forskjellene fra dagens 
situasjon. Ved gnr/bnr 18/2 er det en kolle med en del større enkelttrær nær vegen som 
grunneier har hatt stor interesse av å beholde. Så langt det lar seg gjøre blir dette tatt 
hensyn til. 
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Fig.7: Kolle med vegetasjon ved gnr/bnr 18/2 

Mellom pr. 1100 og 1420 blir vegen liggende på en mindre fylling. Skråningsutslagene kan 
se store ut på profilene, men følger stort sett dagens vegfyllinger og vil i liten grad påvirke 
landskapet når vegetasjonen igjen blir etablert etter noen år. 

Fra pr. 1430 til 1760 ligger vegen noe lavere enn rv. 9 og vil skjære seg inn i terrenget 
under den eksisterende riksvegen. Det vil bli noen mindre skjæringer på denne
strekningen, men sårene i landskapet er ikke betydelig større enn de som en kan se langs 
den eksisterende vegen. Det blir også en del fyllinger, men de vil i stor grad følge dagens 
vegfyllinger, slik at resultatet av inngrepet vil etter at det har kommet opp vegetasjon ikke 
bli veldig merkbar. 

Ved profil 1830 til 2240 blir det et parti med en stor fjellskjæring. Vegen skjærer seg inn i 
terrenget på høyre side av dagens rv.9 og på det høyeste vil disse skjæringene bli 13-15 m 
høye. Skjæringene er her planlagt med skråningshellning 3,5:1. 
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Fig.8: Fjellskjæring/masseuttak profil 1830-2240 

På strekningen profil 2240 - 2950 følger vegen hovedsakelig eksisterende veg i 
horisontaltraseen med utretting av vertikaltraseen. Ny trasé vil ligge som ei rettstrekning 
med vekselvis fylling på venstre side og fjellskjæring på høyre side. Skjæringene er opp til 
10 m høye på korter partier. 

På strekningen profil 2950 - 3600 ligger vegen stort sett på fylling. På store deler av 
strekningen er fyllingen tosidig. På det meste ligger vegen 5 m over eksisterende veg. Her 
vil det bli viktig å slake ut skråningene på hver side av vegen og få til gode avslutninger 
mot eksisterende terreng. 

Strekningen profil 3600 - 4560 er av varierende karakter. Vegen ligger vekselvis på fylling 
og skjæring, og dels på eksisterende veg. På det meste er skjæringene på denne 
strekningen 10 m. Fyllingsskråningene er forholdsvis store, men følger helningen på det 
eksisterende terrenget som er gamle vegfyllinger, og vil i mindre grad enn skjæringene bli 
merkbare inngrep i landskapet 

Siste del av strekningen går gjennom bygda Optestøyl. Her følger vegen i hovedsak dagens 
veg. Det er først og fremst breddeutvidelsen som utgjør forskjellen fra dagens situasjon. 
Mellom profil 4850 og 4970 vil eksisterende bekkeløp legges om. Den nye bekken skal få 
de samme kvalitetene og funksjonene som dagens bekkeløp. 
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Fig.9: Omlegging av bekkeløp profil 4850-4970 

Der den gamle vegen ligger utenfor ny veglinje skal asfalten fjernes. På de fleste av disse 
lommene vil også arealene tilbakeføres til naturterreng. 

Reiseopplevelsen vil bli noe endret i forhold til dagens situasjon, mest pga. høye 
skjæringer, stivere kurvatur og bredere veg. Endringene vil samtidig 
gi bedre kjørekomfort og en reiseopplevelse preget av større trygghet og enklere 
fremkommelighet. 

For å unngå eller redusere mulige negative konsekvenser for landskapsbildet og 
reiseopplevelsen, er følgende mål satt for det videre arbeidet: 

 Utarbeide rigg- og marksikringsplan for å bevisstgjøre entreprenør på viktige 
enkelttrær og kantsoner, der inngrep ikke skal skje. 

 I forkant av anleggsfasen må det beskrives hvordan naturlig revegetering skal 
foregå. Raskest mulig reetablering av vegetasjon og evt. såing er viktig. 

 Omlegging av Trydalsbekken skal detaljeres i snitt og plan i samarbeid med 
fagperson innen vannmiljø/biologi. 
I byggeplanfase skal det benyttes grøntfaglig og landskapsfaglig kompetanse for å 
sikre at hensynet til estetikk blir fulgt opp og ivaretatt. 

6.5 Kulturmiljø 

Det er ingen kjente kulturminner som vil gå tapt ved bygging av ny veg. Konsekvensene av 
planforslaget har ikke noe omfang i forhold til temaet. Ved funn av eldre tids kulturminner 
i byggeperioden skal anlegget stoppes og kulturminnevernmyndighetene kontaktes 
umiddelbart. 

6.6 Naturmangfold 

Ved vurdering av naturmangfold skal man finne ut hvilket naturmangfold som kan påvirkes 
av beslutningen, hvilken tilstand dette naturmangfoldet har og hvilke effekter beslutningen 
vil ha på naturmangfoldet. Vurderingen av disse tre spørsmålene utgjør til sammen 
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kunnskapsgrunnlaget (NML § 8). 

Det er registrert én naturtypelokalitet i området (oppunder Bjørnaråfjellet), men 
forekomsten er ikke berørt av tiltaket. Utover dette har området et naturmangfold som er 
typisk og vanlig i området og regionen for øvrig (se 4.10). Inngrepet er mest omfattende 
gjennom skogsmark. Berørte skogtyper har ikke særlig viktige elementer og skogtyper for 
naturmangfold, og planvirkningen er ubetydelig. Gjennom kulturlandskapet er inngrepet 
knyttet sterkt til dagens vei, med små utvidelser ut i drivbar mark. Også her er det vurdert 
at potensialet for verdifullt naturmangfold er lite. 

Trydalsbekken må legges om over en kort strekning, jf. reguleringsplan- og bestemmelser. 
Omlegging av Trydalsbekken skal gjøres så skånsomt som mulig. Nytt bekkeløp skal få en 
utforming tilsvarende det eksisterende bekkeløpet. Bunnmassene har stedvis grusfraksjoner 
som er egnet som gyte- og oppvekstområder for fisk. Dette tas av og brukes i det nye 
bekkeløpet. Reetablering av kantsoner med stedegen vegetasjon må vektlegges, jf. også 
Vannressurslovens §11. Nytt bekkeløp skal ha slak helning og tilpasses det eksisterende 
bekkeløpet i begge ender. Oppbygging av bekkeløpet må gjøres i samarbeid mellom 
miljøfaglig og vannfaglig kompetanse. Omleggingen gjelder en strekning på 120 m og 
myrområdene rundt vil nødvendigvis berøres noe av inngrepet. 

Det er gjennomført søk i relvante databaser (artskart, naturbase, vassdragatlas, vann-nett) - 
se kap. 4.10. Kunnskapen om naturmangfoldet i området vurderes som godt egnet i en 
plansak av denne typen. Kunnskapen om tiltakets påvirkning er også god, da sonen for det 
fysiske tiltaket er godt kjent og framkommer av tegninger. En gjennomgang av nml §§4 og 
5 (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer og arter) er særlig relevant for truede 
arter og naturtyper, og dessuten ved særlig omfattende inngrep. I dette tilfellet ansees en 
slik gjennomgang som unødvendig. 

I og med at det ikke er sannsynlig med planvirkning på verdifullt naturmangfold, legger 
tiltakshaver til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger av §§ 9 -12. 

Tiltaket endrer ikke forurensningssituasjonen for vannforekomstene i veiens nedslagsfelt. 
Rv 9 har lav trafikk, og nærliggende vannforekomster er i hovedsak påvirket av faktorer 
som ikke er relevante å vurdere i dette prosjektet (se 4.10). Fysisk påvirkning av bekken i 
form av bekkeomlegging vil følges opp faglig, slik at bekken ikke vil framstå i dårligere 
fysisk tilstand etter bygging. Tiltaket vurderes på dette grunnlag ikke å være i motstrid mot 
vannforskriftens §12. 

Miljøoppfølging vil beskrives i plan for ytre miljø (YM-plan, jf. generelle 
reguleringsbestemmelser, bokstav c). Her vil det bl.a. stilles krav til at fremmede arter 
kartlegges og håndtering beskrives i arbeidsbeskrivelser som følger entreprenørens 
konkurransegrunnlag. Det er kjent noen forekomster av fremmede arter i nærheten av 
anlegget (hagelupin/sandlupin). Tiltak for å hindre massetransport og forurensning fra 
maskiner, rigg- og anleggsområde er også en del av YM-planen. 

Totalt vurderes planvirkningen som ubetydelig. Kunnskapen er generelt god og det er ikke 
vesentlige usikkerheter som hefter ved beslutningsgrunnlaget. 
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Avbøtende tiltak, miljømål og videre arbeid: 

§ 11 (Kostnadene ved miljøforingelse skal bæres av tiltakshaver) og § 12 (miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder) peker på miljøoppfølging i prosjektet. Følgende miljømål er 
viktige å følge opp i YM-planen: 

Forhindre spredning av fremmede skadelige arter. Kartlegging gjennomføres og 
tiltak iverksettes ved behov. 

Enkeltelementer med biologisk verdi (f.eks trær) kartlegges og merkes før rydding. 

Rigg- og marksikringsplan sikrer riktig bruk av masser, slik at næringsfattige masser 
i størst mulig grad brukes der vegen går gjennom skogsmark. 

Naturlig revegetering skal velges som metode for tilbakeføring til naturterreng. 

Nærføring til Trydalsbekken med bekkeomlegging prosjekteres vha biologisk 
kompetanse. . 

6.7 Naturressurser 

Vegtraseen berører omtrent 80 daa skogsarealer med lav, middels og høy bonitet. Dyrket 
mark berøres i liten grad – ca 1 daa blir berørt av tiltaket. 
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7. Videre planarbeid 

Etter at reguleringsplanen er vedtatt i kommunen er det behov for yttligere detaljering og 
planlegging. Nedenfor er det kort beskrevet videre planarbeid. 

7.1 Grunnerverv 

Etter vedtatt reguleringsplan starter grunnervervsprosessen. Vedtatt reguleringsplan gir 
Vegvesenet rett til å erverve nødvendig areal til å få gjennomført veganlegget. 

Grunnerverv kan i prinsippet ordnes på tre ulike måter: 

1. Det inngås en avtale om avståelsen (kjøpekontrakt) 
2. Det inngås en avtale om at erstatningen skal fastsettes ved skjønn 

(arbeidstillatelse) 

3. Areal og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og erstatningen 

blir fastsatt ved skjønn 

1) Avtale 

Dersom det gjennom forhandlinger o p p n å s enighet med Vegvesenet om alle 
forhold ved  avståelsen,  skjer  grunnervervet etter  alternativ A.  Avtalen  innebærer  at 
g r u n n e i e r godtar at Vegvesenet kan sette i gang anleggsarbeidet til et avtalt 
tidspunkt, og at d e t e r o p p n å d d enighet med Vegvesenet om erstatningssum. 
Med til avtalen hører en beskrivelse av det Vegvesenet erverver og hvordan 
erstatningen skal utbetales. Andre spesielle forhold eller forutsetninger som det  
er enighet om, hører også med til avtalen. En slik avtale kalles som regel en 
kjøpekontrakt. 

2) Arbeidstillatelse og avtaleskjønn 

Dersom det oppnås enighet med Vegvesenet om selve avståelsen, men ikke  om   
størrelsen på erstatningen, kan grunnervervet skje etter alternativ B. Dette innebærer at 
grunneier godtar at Vegvesenet kan sette i gang anleggsarbeidet på et avtalt tidspunkt, 
men at erstatningen skal fastsettes ved skjønn på samme måte som ved ekspropriasjon.   
En slik avtale kalles ofte arbeidstillatelse. Skjønnet kalles    avtaleskjønn. 

Et skjønn er en domstolsbehandling der erstatningen blir fastsatt av skjønnsretten. Denne 
består av en dommer og to eller fire skjønnsmenn (lekfolk). Disse må befare eiendommen 
og vurdere verdien ut fra gjeldende erstatningsregler. 
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3) Ekspropriasjon 

Dersom grunneieren ikke godtar selve avståelsen og vil motsette seg at grunnervervet skjer 
på den måten Vegvesenet har behov for, vil grunnervervet skje etter alternativ C, det  
vil si ved ekspropriasjon. Vegvesenet vil da gjøre vedtak om ekspropriasjon, og 
erstatningen vil bli fastsatt ved ekspropriasjonsskjønn. 

 

7.2 Plan for ytre miljø, YM-plan 

Miljøoppfølging vil skje på bakgrunn av plan for ytre miljø, et dokument som skal følge 
prosjektet fra prosjektering til entreprise. YM-planen må være klar ved utsendelse av 
konkurransegrunnlaget og skal ligge som vedlegg til dette. 

7.3 Tekniske planer 

Det skal utarbeides tekniske planer før byggestart. Tekniske planer inneholder opplysninger 
som er nødvendige for gjennomføring av anlegget. Disse består i detaljtegninger for veg 
og konstruksjoner, samt beregning av mengder og arealer. En del av de tekniske planene 
legges som regel ut til gjennomsyn på internett i forbindelse med planhøringen. Dette 
gjelder i hovedsak C-tegninger (plan og profil av vegen), f-tegninger (typiske snitt av 
vegen), og tverrprofiler. 
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8.  Innkomne merknader 
 

8.1  Merknader til oppstart av planarbeidet 
 
Sammendrag av innkomne merknader og vegvesenets kommentarer til disse: 

Merknad fra Agder Energi Nett AS (AEN), datert 12.11.2015. Kartvedlegg. 

AEN har anlegg innenfor planområdet, ei 22kV linje høyspent, og ei 230V linje lavspent. 

Videre bemerkes at trasé for nye anlegg og eventuelt areal til nettstasjon må gjøres i samråd med 
AEN. Det anbefales å ta kontakt med AEN så tidlig som mulig etter at reguleringsplanen er klar, og 
før utbygging for å unngå konflikter mellom anleggene. 

Vegvesenets kommentarer: 

Merknader tas til etterretning og følges opp i reguleringsfasen. 
 
 
Merknad fra Otra Kraft, datert 10.12.2015. 

Otra Kraft har utført rettspålagte tiltak for tømmertransport på den aktuelle vegstrekningen, i 
hovedsak velteplasser, skogsbilveger/stikkveger og avkjørsler. Vegvesenet tilføres ansvaret for å følge 
opp nedfelte rettigheter til den enkelte grunneier/rettighetshaver. 

Vegvesenets kommentarer: 

Merknader tas til etterretning og følges opp i reguleringsfasen. 

Merknad fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 17.06.2015. 

NVE har gitt en generell uttalelse om at på grunn av stor saksmengde vil saker som ligger inn under 
deres kompetanseområde, bare vil bli kommentert dersom en mulig problemstilling, så som flom 
eller skred, er beskrevet i vår henvendelse til dem. 

Vegvesenets kommentarer: 

Merknader tas til etterretning, og saken vil bli fulgt opp i reguleringsplanen/byggeplanen dersom vi 
skulle få ny kjennskap om mulige problemstillinger som ligger inn under NVEs kompetanseområde. 
 
 
Merknad fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 17.06.2015. 

NVE har gitt en generell uttalelse om at på grunn av stor saksmengde vil saker som ligger inn under 
deres kompetanseområde, bare vil bli kommentert dersom en mulig problemstilling, så som flom 
eller skred, er beskrevet i vår henvendelse til dem. 

Vegvesenets kommentarer: 

Merknader tas til etterretning, og saken vil bli fulgt opp i reguleringsplanen/byggeplanen dersom vi 
skulle få ny kjennskap om mulige problemstillinger som ligger inn under NVEs kompetanseområde. 
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Merknad fra Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen, datert 23.11.2015 
(med kopi til Bykle kommune og Aust-Agder fylkeskommune). 

Miljøvernavdelingen forventer at den nasjonale sykkelveien i området bevares. 

De er innforstått med at edellauvskogen oppunder Bjørnaråfjellet ikke berøres av vegarbeidet. 
 
 
Miljøvernavdelingen ønsker i utgangspunktet at vegen ikke legges ut i Trydalsbekken, og at 
eksisterende myrområder bevares i størst mulig grad. 

Det vises til vannressurslovens § 11 hvor det blant annet står at det langs bredden av vassdrag med 
årssikker vannføring, skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte. 

Inngrep i elva, påvirkning på friluftsliv, plante- og dyreliv, samt påvirkning på registrerte naturtyper 
må omtales i konsekvensutredningen. 

Innspill fra samordnings- og beredskapsavdelingen: 

Klimatilpasning må bli et tema i ROS-analysen med tanke på at endret klima kan påvirke forekomst 
av jord-, stein- og snøskred, flomfare og erosjon, samt endringer i bæreevne og vinterforhold. 

Vegvesenets kommentarer: 

Sykkelvegrute 3 vil i størst mulig grad bli bevart i dagens trasé, men må på noen strekninger legges 
om på grunn av fyllingsutslag fra ny riksveg. 

Det tas sikte på å unngå utfyllinger i Trydalsbekken. Myrområder vil bli bevart i den grad det er 
mulig, både av miljøhensyn og av hensyn til kostnader i tilknytning til selve byggingen. 

Eksisterende rv.9 ligger på fylling i Trydalsbekken på vestsiden av vegen på strekningen profil 4850 
– 4950 ved Optestøyl. 

Her foreslås det en mindre bekkeomlegging lenger vekk fra vegen , 5 – 10 m, for å kunne utvide 
eksisterende veg og for å få opprettet et vegetasjonsbelte mellom ny veg og bekk. 

Klimatilpasning er omtalt i ROS-analysen. 

Nasjonal sykkelrute 3 langs Trydalsbekken ligger i et område med potensiell flomfare. Her vil vi ta 
hensyn til høyde på sykkelvegen i forhold til bekken for å motvirke oversvømmelse, og materialbruk 
i oppbyggingen for å motvirke erosjon. Ellers vil det bli lagt stor vekt på utforming og kapasitet for 
overvannssystemet og stabilitet i vegskråninger. Ny veg vil bli planlagt med tilstrekkelig bæreevne. 
Når det gjelder eventuelle endringer i vinterforhold, er dette et tema som er vanskelig å forutsi, men 
det antas at det i hovedsak vil angå brøyteberedskapen. 

Merknad fra Aust-Agder fylkeskommune, datert 11.12.2015. 

(Direkte avskrift fra merknad.) 

Automatisk fredete kulturminner 

Aust-Agder fylkeskommue har ikke kjennskap til noen automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet. Det ble gjennomført en arkeologisk registrering 10.11.2015, og det ble ikke påvist 
automatisk fredete kulturminner i registreringsområdet. 
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Aust-Agder fylkeskommune minner om aktsomhetsplikten, og denne bør tas inn som et eget punkt 
i reguleringsbestemmelsene (under Generelle bestemmelser). Hvis det under anleggelse av ny rv. 9 
fremkommer gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal arbeidet stanses og melding 
umiddelbart sendes Aust-Agder  fylkeskommune v/seksjon for kulturminnevern, jf. 
kulturminneloven § 8 annet ledd. 

 
Regionale interesser og hensyn 
Den planlagte utbyggingen vil flere steder berøre eldre veifar, og fylkeskommunen 
ber om at sporene etter tidligere generasjoner veifar, så langt som mulig 
bevares. På enkelte strekninger benytter også Nasjonal sykkelrute 3 seg av tidligere 
generasjon kjørevei. Det er derfor viktig at dette tas hensyn til ved valg av ny trasé 
for rv.9. 

Fylkeskommunen gir ellers sine anbefalinger om bruk av nettside for Informasjon om kart- og 
planforskriften, samt bruk av Veileder T-1490, Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og 
bygningsloven. 

Vegvesenets kommentarer: 

Merknader tas til etterretning. 
 
 
Merknad fra Villreinnemnda v/ Jørn Haug, Åseral kommune., datert 11.12.2015. 

Villreinnemnda har ingen merknad. 

Vegvesenets kommentarer: 

Villreinnemndas svar er registrert. 

Merknad fra Torgeir Bjørnarå og Magnhild Bjørnarå., datert 17.11.2015 og 
19.11.2015 vedlagt foto. 

Grunneierne har innvendinger mot nærføringen av vegen forbi eiendommen deres ca. profil 750 
høyre side fordi det her står noen ospetrær som skjermer mot innsyn fra vegen. De ønsker derfor 
vegen utvidet mot andre siden (mot Trydalsbekken). De ønsker videre busstopp i nærheten av 
gården. 

Vegvesenets kommentarer: 

Det er ikke mulig å flytte vegen lengre mot Trydalsbekken i det aktuelle området på grunn av 
linjeføringa som er knyttet opp mot Bjørnarå-brua som skal beholdes uendret. Ved målinger på 
stedet har vi konkludert med at det kan være mulig å unngå inngrep i rotsonen for ospetrærne, og 
at de dermed kan bevares. 

Det planlegges busstopp i nærheten på begge sider av ny veg på strekningen profil 850 – 1000. 

Merknad fra Petra Marie Birkeland og Sigmund Birkeland, datert 09.12.2015. 

De foreslår å flytte vegen mot gammel trasé for å gi plass til g/s-veg mot fjellskjæring ved område 
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nr.1 i kartvedlegget. 

Areal på deres eiendom som er disponibelt for deponering av masser fra veganlegget er merket med 
nr.2 i kartvedlegget. 

Strekning uten sammenhengende Nasjonal sykkelrute 3 er merket med nr.3 i kartvedlegget. 

Nasjonal sykkelrute 3 krysser rv.9 i område merket med nr.4 i kartvedlegget. Det foreslås her 
kryssing om mulig i kulvert under eller i bru over riksvegen. 

Det stilles videre noen spørsmål om sykkelvegen i et større perspektiv og om bruken av den som 
tilkomst til eiendommer og til lokaltrafikk. 

Vegvesenets kommentarer: 

Merknad som gjelder punkt 1 ligger utenfor utenfor planområdet og kan derfor ikke behandles i 
denne forbindelsen. 

Mulig område for deponering av masser, punkt 2, er i utgangspunktet interessant for Vegvesenet. 

Det må imidlertid avklares en rekke forhold før eventuell deponering kan finne sted, så som 
juridiske spørsmål i tilknytning til omdisponering av arealer, miljømessige forhold, områdets 
egnethet i forhold til grunnforhold/stabilitet og hvilke massetyper det vil være aktuelt å deponere. 

Området som mangler sammenhengende sykkelveg merket nr. 3 i kartvedlegget, ligger utenfor 
planområdet og kan derfor ikke behandles i denne forbindelsen. 

Forslag om sikker kryssing av rv.9, nr. 4 i kartvedlegget, vurderes som tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget. 

Biltrafikktallet på strekningen er forholdvis lavt, og siktforholdene blir gode etter vegutbedringen. 
Avkjørslene på hver sin side av riksvegen vil bli forskjøvet i forhold til hverandre slik at det ikke skal 
være mulig å krysse direkte over riksvegen uten å se seg for. Den syklende må følge vegkanten ca. 
20 meter før kryssing kan foretas, noe som medfører at denne vil oppdage biler i begge 
kjøreretninger og finne et sikkert tidspunkt for å foreta kryssingen. Likeså vil bilister få bedre tid til å 
oppdage den syklende og innrette kjøringen sin i forhold til det som skjer. 

Når det gjelder merknader om sykkelvegen i et større perspektiv, så er dette saker som ligger 
utenfor det mandat som mer gitt oss i forbindelse med denne reguleringsplanen, og merknadene 
må derfor rettes til Vegvesenet som en egen sak. 

Merknad fra Thor K. Lunden, datert 06.12.2015, kopi til Bykle kommune 

Lunden bemerker at det går 3 skogsbilveger ut fra rv.9 på Bjørnarå, Ljosåvegen, Stølsvegen og 
Bjørnarådalsvegen. Vegene er markert på kartvedlegg. 

Vegvesenets kommentarer: 

Adkomster til skogsbilvegene fra riksvegen opprettholdes i planforslaget. Adkomst til Stølsvegen må 
imidlertid flyttes ca. 25 meter nordover på grunn av siktforholdene ved Bjørnaråbekken bru. 
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Merknad fra Tom Olav Trydal, Bykle kommune, datert 16.12.2015. 

Trydal håper at gang/sykkelvegen tas hensyn til og opprettholdes. 

Dersom bru over Optestøylbekken skal erstattes med rør, håper han at det gjøres på en slik måte at 
det tas hensyn til fisk og vannlevende organismer. Det vises i denne sammenheng til Vegvesenets 
egen rapport Nr. 459 Frie fiskeveger: Utbedring og vandringshinder for fisk, 

Han mener at veiskråningene bør utformes slik at en får minst mulig skjæringer som er så bratte at 
det et er vanskelig for bl.a. hjortevilt og komme ut av vegen. Han mener også det er negativt for det 
estetiske og visuelle at en får unødvendig høye fjellskjæringer. 

Vegvesenets kommentarer: 

Nasjonal sykkelrute 3 vil bli tatt hensyn til. Det vil imidlertid bli nødvendig med noen mindre 
traseomlegginger der ny riksvegtrasé krever plass. 

Ny veg er planlagt i omtrent samme høyde over Optestøylbekken som i dag, og dette medfører at 
det må bygges ny bru på stedet for å ivareta kravet til lysåpning og flomrisiko/vannhastighet. 

Veiskråningene blir utformet i henhold til standardkrav som gir skråningshelning 1:2 i 
løsmasseskjæringer, og skråningshelning 1:2 evt. 1:1,5 i fyllinger. Fjellskjæringer vil hovedsakelig få 
helning 3,5:1 med løsmassefylling for mykt sideterreng langs den nederste delen av fjellskjæringen 
mot sidegrøfta. Den store skjæringa rett før Bjørnarå er planlagt 10:1. Høye fjellskjæringer er i 
utgangspunktet ikke ønskelig både ut fra estetiske og økonomiske hensyn, men noen ganger er det 
ikke er praktisk mulig å unngå slike dersom krav til en trafikksikker veg skal etterkommes. 
 
 
Merknad fra Åsmund Trydal, Bykle kommune, datert 19.11.2015.Kartvedlegg 

Grunneieren til gnr. 17 bnr. 19 på Optestøyl har en del innspill til oppstartmeldingen: 

(Avskrift fra innspill med henvisning til kartvedlegg.) 

1: Rett bak garasje har jeg septiktank. Fra denne renner overløpsvann ut i drenering, med filter, som 
går nordover og i drensrør under dagens Rv. 9. På tegningen har jeg skissert dette. Filter ender altså 
i grøft sør (punkt 2). Dersom dere skal grave, eller endre, drensrør under rv. 9 er det viktig for meg at 
avsig og filter som nå er lagt fra septiktank ikke blir ødelagt. Om dere gjør noen endringer er det fint 
for meg at dere retter opp igjen slik at dreneringen og filter fra septiktanken fungerer etterpå. 

2: Grøft sør. Dette er en åpen grøft som er lagd for å drenere jordet mellom vei og bekk. Det er fint 
om dersom dere graver opp denne slik at den blir bedre enn i dag. Pass på at vann siger ut i bekk. 3 
meter fra veien og utover jordet må legges i rør og jorden jevnet på toppen slik at en kan kjøre med  
traktor over dette røret. Alternativet er å legge hele grøften i nedgravd dreneringsrør som drenerer 
ut i bekk. 

3: Grøft nord. (ganske gjengrodd åpen grøft). Det er fint om dere graver opp denne slik at den blir 
bedre enn i dag og legger grøften i nedgravd drensrør som drenerer jorden ut i bekken. 

4: Avkjøring ned til jordet bør fikses litt slik at det blir greit å kjøre fra jordet og opp på vei. Er litt 
bratt i dag. 

5: Lage avkjøring fra riksvegen og ned til jordet mellom vei og bekk. 
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6: Det er i dag avkjøring fra rv. 9 litt nord for garasjen. Jeg ønsker at denne avkjøringen skal bestå. 

7: Dagens avstand som jeg har mellom Rv. 9 og garasje er ikke mer enn det som er nødvendig for å 
kunne kjøre greit ut og at en ikke får brøytingen fra veien oppetter garasjeport. Derfor er det svært 
viktig for meg at dere utvider veien mot bekk og ikke mot garasjen. Altså ikke flytte asfaltkant mot 
garasjen. Innkjørsel er i dag asfaltert. Dersom det skjer noe med asfalten i anleggsperioden så håper 
jeg at dere asfalterer den igjen. 

8: Rv. 9 går i dag parallelt med bekken et stykke. Dersom dere utvider veien mot vest, altså vekk fra 
garasjen, så er det nødvendig å flytte bekken mot vest fra garasjen og sør til den nye broen på 
sørsiden av teigen min. For å ikke ta mer dyrket mark på østsiden av rv. 9 sør for huset og utover 
mot bro, så bør hele denne strekningen flyttes mot vest og bekken flyttes litt. Planskisse ser ut til å 
utvide veien på østsiden av riksvegen og ikke på vestsiden. 

Jeg regner med at dere lager gode grøfter langs begge sider av ny rv. og drenerer vannet bort. 
Dersom dere graver opp jord som kan brukes så er det fint om dere planerer den ut på jordene mine 
og ikke kjører det vekk. Det har vært problem med dårlig drenering på jordet mellom riksveg og 
bekk. Her er det ekstra fint om dere legger jord og drenerer det slik at jordet blir fastere. Håper at 
dere tar bort stein, sletter overflaten ut og sår det med gress før anleggsperioden avsluttes. 

Dersom dere har noe grus til overs så har jeg behov for å få gruset veien fra gammel riksvei (nå 
sykkelvei i grus), ned i tunet og videre ned til ny riksveg. Skisse over dette er vedlagt. 

Vegvesenets kommentarer: 

1. Det vil bli tatt hensyn septiktanken og avrenning fra denne i byggefasen. 

2, 3, 4 og 5. Adkomst til jordet ved felles avkjørsel profil 5140 venstre side, vil bli ordnet. 

Når det gjelder framkommelighet på den omtalte jordteigen, så er dette grunneiers ansvar 

bortsett fra i de tilfellene at arbeidet med ny veg skulle redusere tilgjengeligheten. 

6. Det vil bli opprettholdt avkjørsel til huset og garasjen der dagens avkjørsel ligger. 

Vi anser det som unødvendig å anlegge en ekstra avkjørsel til samme område bare 10 meter nord 
for eksisterende boligavkjørsel. Avkjørselen vil derfor ikke opprettholdes. 

7, og 8. Vegutbedringen vil følge eksisterende veg forbi gården med en viss utvidelse mot bekken i 
vest, Som følge av dette foreslås det å flytte bekken noen meter vestover på strekningen fram til 
brua, profil 4850-4950. 

Det vil bli anlagt grøfter med lukket drenering langs ny riksveg som tar hånd om overflatevann. Når 
det gjelder overskuddsmasser fra veganlegget, så vil valgt entreprenør styre det meste av bruken av 
disse, så det anbefales å ta kontakt med entreprenøren hvis man ønsker å gjøre avtaler om 
masseplassering. 

Alle sideområder til vegen som er regulert til annet vegareal eller midlertidig anleggsområde vil bli 
istandsatt etter at vegen er ferdigbygd. 

 

Merknad fra Sameiet Bjørnarådalsveien v/Thor K. Lunden, datert 21.11.2015. 

Det bemerkes at sameiet er registrert i Brønnøysund med "Sameiet Bjørnarådalsveien", og at dette 
brukes i post/mail i ettertid. 
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Vegvesenets kommentarer: 

Merknad tas til etterretning. 

Merknad fra Direktoratet for mineralforvaltning, DMF,datert 26.11.2015 

DMF kan ikke se at foreslått planområde kommer i konflikt med kjente mineralressurser. De har 
derfor ingen merknader til saken på dette stadiet. Det bes om at forslag til reguleringsplan gjøres 
tilgjengelig i sosi-format når det foreligger. 

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, henvises det til hjemmesiden 
på internett, www.dirmin.no. 

Vegvesenets kommentarer: 

Innspill tas til etterretning. 

 
 
Merknad fra Statnett, datert 05.02.2016.Vedlegg Publikasjon nr. 268-2008 og 
kartutsnitt 

(Avskrift fra innspill) 

Statnett viser til tilsendte planprogram og brev om vegutbedring av Rv9 i Bykle kommune. 

Veien krysser der under vår 300 kV ledning L0347.1 Tokke – Førre i mastespenn 129 -130. 

Mastefundamenter og master står i god avstand fra veien og vi regner derfor med at utbedringen 
ikke kommer i konflikt med disse. Imidlertid så krysser strømførende linjer over veien, og dette 
medfører at entreprenører må vise ekstra stor varsomhet ved arbeid i nærhet og under disse. 

Vi tenker da spesielt på fjellsprengning, bruk av kran og andre høye maskiner og utstyr. 

Derfor må prosjektleder og maskinførere ha gjennomgått Statnett sin sikkerhetsopplæring. Det skal 
utarbeides en egen sikkerhetsavtale med Statnett før arbeidene starter opp. 

Legger ved "publikasjon nr. 268 – 2008 Anleggsmaskiner" som vi ber om at blir lagt ved 
anbudsdokumentene. 
 
Dersom det skal sprenges fjell eller stein så må det brukes full dekning. Arbeidet må utføres av 
godkjente skytebaser og etter gjeldene lover og forskrift for slikt arbeide. 

I god tid før arbeidene starter opp ta kontakt med ledningsmester Gregar Haugen tlf. 915 50 414 
eller teamkoordinator Sigbjørn Sirnes tlf. 400 33 765 for å avtale befaring, sikkerhetsgjennomgang 
og utarbeidelse av sikkerhetsavtalen. 

Vegvesenets kommentarer: 

Merknader tas til etterretning. 
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