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Gjeldende plansituasjon før endring:  
Plannavn: Fv. 415 Selåsvatn – Simonstad 
Vedtatt: 21.03.2019 
Planident: 4217_2018003 
Reguleringsplan planid 4217_2018003 omfatter prosjekt fv. 415 Fiane – Simonstad, parsell: Selåsvatn-
Simonstad. Strekningen ligger øst i Åmli kommune og er ca. 4,8 km lang. Prosjektet går fra Selåsvatn 
(Hovdehei) i øst til Simonstad i nordvest og består av kjøreveg, bru på ca. 25m lengde, kollektivholdeplasser, 
driftsveger, kryss, avkjørsler, kjettingplass/rasteplass og driftsavkjørsler. Reguleringsplan ble vedtatt i Åmli 
kommunestyre 21.mars 2019. Reguleringsplanen dekker tre delstrekninger: delstrekning 1: Hovdehei – 
Myrvang, delstrekning 2: Myrvang – Foløya. delstrekning 3: Foløya – Simonstad. 
 
I vedtatt reguleringsplan er arealene regulert til massedeponi, kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn – 
teknisk anlegg, annen veggrunn – grøntareal, trasé for jernbane, kollektivholdeplass, parkeringsplasser, spredt 
bebyggelse, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og landbruks-, natur- og friluftsformål 
samt reindrift (LNFR). Se tegnforklaring og utklipp arealplankart under.  
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Kart ikke i målestokk 

Gjeldende plansituasjon etter endring: 
Plannavn: Fv. 415 Selåsvatn – Simonstad 
Endringsdokument vedtatt: 
Planident: 4217_2018003 
Kommunens saksnr.: 
Det er ønskelig med mindre endring av vedtatt reguleringsplan Planident: 4217_2018003 Fv. 415 Selåsvatn – 
Simonstad. Bakgrunnen for endringen er ønske om å redusere kostnader og optimalisere løsninger.  
 
I foreslåtte endring av reguleringsplan er arealene regulert til kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn – 
teknisk anlegg, annen veggrunn – grøntareal, trasé for jernbane, kollektivholdeplass, parkeringsplasser, LNFR 
(landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift), kombinert veiareal/LNFR, spredt bebyggelse, bruk og vern 
av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og friluftsområde i sjø og vassdrag. Se tegnforklaring og utklipp 
arealplankart under.  
 

 
 
Foreslåtte endring gir kostnadsbesparelser og vil redusere masseoverskudd, redusere omfang sprengning og 
masseflytting, lette overvannshåndtering, redusere inngrep bekker og myr, ligger bedre tilpasset landskapet og 
medfører ikke negative endringer i forhold til påvirkning på biologisk mangfold sammenliknet med traséen den 
erstatter. Vegstandard er endret fra regulert H2 vegnormal N100 (2014) til Hø1 N100 (2018).  
 
Eksisterende plan er fra 2019. Endringene som er beskrevet vil føre til små endringer i plankart og vil i hovedsak 
berøre arealformål tilknyttet transport som kjøreveg, gang- og sykkelveg og annen veggrunn – grøntareal, samt 
noe arealformål landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). 
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Gjennomgang av endringer: 
Planen er delt inn i tre delstrekninger: delstrekning 1: Hovdehei – Myrvang, delstrekning 2: Myrvang – Foløya. 
delstrekning 3: Foløya – Simonstad. Planområde fra oppstartmelding reguleringsplan vist i grå skravur. For hver 
delstrekning er vedtatt plan og foreslåtte endret plan lagt ved siden av hverandre for å vise endringer. Under 
følger en oppsummering av endringer gjort i arealplankart og tilhørende bestemmelser. Tekniske tegninger er 
justert iht. gitte endringer og har fått ny dato 28.08.2020 på tegninger og i reguleringsbestemmelsene. Antall 
arealplankart er redusert fra 9 til 8 stk.  
 
Delstrekning 1: Hovdefjell – Myrvang 
Regulert veglinje i delstrekning 1 lå tungt i terrenget med tosidige høye skjæringer og høyt masseoverskudd 
(100 000m3). Det var regulert inn deponi for masseoverskuddet i delstrekning 1 som viser seg å komme i 
konflikt med hensyn til bevaring av myr og bekkeløp. Det er sett på en alternativ veglinje som ved tre ulike 
områder blir liggende utenfor reguleringsplan, men innenfor oppmeldt planområde fra oppstartmelding 
reguleringsplan.  
 
Endret plassering er vurdert med hensyn til landskap, overvannshåndtering, massebalanse, geometri, klima og 
naturmangfold. Sammenlignet med vedtatt reguleringsplan vil alternativ veglinje redusere masseoverskuddet, 
redusere omfang sprengning og masseflytting, redusere inngrep i myr, lette overvannshåndtering (redusert 
tosidig skjæring), redusere bekkeløpsendring og ligger bedre tilpasset landskapet. Det er utført supplerende 
undersøkelser og resultatene viser at alternativ linje ikke medfører negative endringer i forhold til påvirkning på 
biologisk mangfold sammenliknet med traséen den erstatter. Rapport naturmangfold vedlegg 5.  
 
Vedtatt reguleringsplan:  

  
 
Forslag til endring av reguleringsplan:   

 
 
Oppsummerte endringer i reguleringsplan, delstreking 1: 
- Reguleringsplan er utvidet mot øst for bedre tilpasning mot eksisterende veg.  
- Privat veg mot Hovdefjell er regulert til plangrense og spesifisert som landbruksbilveg klasse 3 i 

reguleringsbestemmelsene. 
- Eksisterende fv. 415 ved Simonstad er koblet inn mot privat veg mot Hovdefjell og er spesifisert som 

landbruksbilveg klasse 3 i reguleringsbestemmelsene. 
- Parkeringsplasser ved avkjørsel Hovdefjell er endret for bedre plassutnyttelse. 



- Avkjørsel til Hovde gård er justert i forhold til ny trase, regulert som felles kjøreveg og spesifisert som 
avkjørsel til eiendom i bestemmelsene.   

- Sørliggende privat veg er justert i forhold til ny trase og spesifisert som landbruksbilveg klasse 3 i 
reguleringsbestemmelsene.  

- Reguleringsplan er utvidet mot sør for bedre tilpasning mot fv. 412 mot Nelaug.  
- Kryss mot eksisterende fv. 415 Hovde er flyttet nærmere kryss fv. 412 mot Nelaug. 
- Massedeponi er erstattet med arealformål LNFR.  
- Kollektivholdeplass ved kryss fv. 412 er detaljert i ny plan.  Bestemmelsesområde #B1, #B2 og #B3 er tatt 

ut av arealplankart og reguleringsbestemmelser.  
- Gang- og sykkelveg fra eksisterende fv. 415 (Hovde) til kollektivholdeplass ny fv. 415 er fjernet og erstattet 

med arealformål spredt bebyggelse og LNFR. Bestemmelse knyttet til arealformål gang- og sykkelveg er 
fjernet fra reguleringsbestemmelsene.  

- Gang- og sykkelveg er regulert inn ved kollektivholdeplass sør for ny fv. 415.  
- Områder ved Myrvang er regulert fra arealformål Kjøreveg og LNFR til arealformål kombinert 

veiareal/LNFR. Dette for å tilrettelegge for kobling mellom eksisterende fv. 415 og ny veg dersom 
delstrekning 2 bygges ut før delstrekning 1. Arealplankart R009 utgår. Tilkobling delstrekning 2 mot 
eksisterende veg vist i gult i utklipp under.   

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delstrekning 2: Myrvang-Foløya 
Regulert veglinje har en noe kostnadskrevende løsning i form av bred bru og krapp kurvatur. Det er sett på en 
alternativ veglinje over Nelaug med økt horisontalkurvatur. Ved å øke horisontalkurve over Nelaug vil en kunne 
redusere brubredde med 4m. Dette gir reduksjon i kostnad i prosjektet og samtidig bedre kjøreopplevelse. 
Endring er innenfor regulerte arealer og medfører minimale endringer av vedtatt reguleringsplan. Veglinje er 
justert i høyden for bedre tilpasning til terreng og forbedret massebalanse.  
 
Vedtatt reguleringsplan:                                                     Forslag til endring av reguleringsplan: 

    
 
Oppsummerte endringer i reguleringsplan, delstrekning 2: 
- Justering av faresone høyspent slik at den ligger lik kommuneplan i Åmli kommune. 
- Regulert privat kjørevei til plangrense og spesifisert vei som landbruksbilveg klasse 3 i 

reguleringsbestemmelsene. Tidligere arealformål LNFR.  
- Mindre justering for tilpasning fyllingsutslag veg i form av annen veggrunn over arealformål LNFR og 

arealformål LNFR over arealformål annen veggrunn.  
- Økning av horisontalkurve ved krysning av Nelaugvannet for å øke kjørekomfort og redusere bredde bru. 
- Veglinje er justert i høyden for å tilpasse terrengformasjoner, minimere inngrep Libujønn, redusere skjæring 

øst for Nelaug og redusere høyde fylling øst for Foløya.  
 
 



Delstrekning 3: Foløya-Simonstad 
Vedtatt reguleringsplan viser en omfattende ensidig løsning for kollektivholdeplass ut over standard løsning i 
vegnormaler. En endring av løsning til standard tosidig busslomme vil kunne gi reduserte kostnader i prosjektet, 
men vil gi krysning av myke trafikanter i plan over veg med fartsgrense 80 km/t. Agder kollektivtransport 
(AKT) har gitt tilbakemelding om at de ønsker at ensidig kollektivholdeplass beholdes, men at standard på 
kollektivholdeplass kan reduseres. Forslag til endring viser en ensidig løsning flyttet til kryss eksisterende fv. 
415 mot Storbrua.  
 
En økning i kurve over Nelaug gjør at påfølgende vegkurve med tilhørende kollektivholdeplass og gang- og 
sykkelveg ved Gjerustadkilen blir liggende utenfor regulert område, men innenfor oppmeldt planområde fra 
oppstart arbeid reguleringsplan.  
 
Vedtatt reguleringsplan: 

 
 
Forslag til endring av reguleringsplan: 

 
 
Oppsummerte endringer i reguleringsplan, delstrekning 3: 
- Justering av faresone høyspent slik at den ligger lik kommuneplan i Åmli kommune. 
- Fv. 415 flyttet mot nord ved krysning av Gjerustadkilen.  
- Ensidig kollektivholdeplass nord for fv. 415 har endret form og er flyttet mot kryss eksisterende fv. 415.  
- Lengre strekk av eksisterende fv. 415 ligger igjen som kombinert adkomstveg og kjettingplass. 
- Planområdet utvidet mot nord. Arealformål annen veggrunn erstatter arealformål LNFR og Bruk og vern av 

sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V).  
- Planområdet utvides mot vest for bedre tilpasning mot eksisterende fv. 415 i vest. Arealformål annen 

veggrunn erstatter arealformål LNFR.  
- Gang- og sykkelveg ved Simonstad var i vedtatt reguleringsplan regulert som annen veggrunn. I forslag til 

endring er gang- og sykkelveg regulert til arealformål SGS Gang-/sykkelveg.  
 

Gjerustadkilen 

Gjerustadkilen 


