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Fra Kristiansand til Haukeli (RV9 + E134)

MULIGHETSSTUDIENS FORMÅL
Belyse muligheter og interesse for utvikling av Setesdalsveien som konsept og attraksjon for økt 
synlighet, økt besøk og økt inntjening langs reiseruten. Dette enten som Nasjonal Turistveg eller 
som annen hensiktsmessig kategori, benevnelse og organisering. 



TILTAK OG METODE
1. Innhentet sekundærdata om marked, produkt og organisering av tilsvarende tilbud og prosjekter. 
2. Gjennomgang av regionale og nasjonale planer/strategier for næringsutvikling og reiseliv.  
3. Kartlagt viktigste attraksjoner (natur, kultur, aktivitet etc.) langs reiseruten. 
4. Dybdeintervju med 8 nøkkelvirksomheter/-personer. 
5. Møte med Nasjonale Turistveger på Lillehammer.  
6. Jevnlig avsjekk med prosjekteier.  
7. Sluttrapport med tydelige anbefalinger for veien videre.  
8. Presentasjon for styret i Setesdal Regionråd.

INTERVJUER/MØTER 
Reidar Fuglestad, Midt-Agder Friluftsråd, Mineralparken, Destinasjon Hovden, Visit Setesdal, 
Hovden Alpin, Hovden Fjellstoge, Setesdalsmuseet, Troll Aktiv, Nasjonale Turistveger/Statens 
Vegvesen. 



Fornye og forbedre Setesdalsveien som konsept, attraksjon og foretrukket reiserute 
Sikre arbeidsplasser, utvikling og lønnsomhet gjennom økt besøk og omsetning  
Offentlig og privat samarbeid går sammen i et felles løft 
Bli en del av Nasjonale Turistveger! 
Alternativt, starte en ny kategori: Nasjonale Opplevelsesveier (samarbeid Telemark) 
Setesdalskulturen på listen over UNESCO-arv 
Setesdalen, et bærekraftig reisemål 
Gul stripe til Hovden 

HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ?



LITT FAKTA SETESDALSVEIEN

238 km lang, fra  
Kristiansand til  
Haukeligrend

Veien til fjordene, 
avstikkere til 

Lysefjord, Jøsenfjorden 
og Saudal

Gul stripe 
Ingen bompenger 

Mange ladestasjoner
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NASJONALE TURISTVEGER

2005

Prøveprosjekt 18 strekninger  
blir utvalgt

Nasjonale turistveger  
blir ansett som 

komplett 



Vi i Innovasjon Norge har 
pekt ut en klar retning for 

profileringen av norsk reiseliv 
framover. Dette med et mål 

om å skape trafikk i hele 
Norge, hele året.

Bente Bratland Holm  
Direktør Reiseliv, Innovasjon Norge

NASJONALE  
TURISTVEGER
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Bærekraftig reiseliv er å skape et reiseliv og en 
reiselivsnæring som tar vare på behovene til 
menneskene som er ute og reiser i dag, uten å 
skade og ødelegge fremtidige generasjoners 
muligheter til å reise å se og oppleve det samme.

Verdensorganisasjonen for turisme, UNWTO, og 
Innovasjon Norge har plukket ut tre hovedområder 
når det gjelder bærekraftig reiseliv: 

• Å bevare natur, kultur og miljø 

• Å styrke de sosiale verdiene 

• Å sørge for økonomisk levedyktighet

https://vimeo.com/238354954
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Det er Vegdirektoratet som avgjør type skilt og plassering 

Mål om jevnlige symbolskilt langs reiseruten og bauta ved 
«inngangsportene» til alle kommunene. 

SKILTING/MERKESTEINER
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‣ Nytt mulighetsstudie (MAF, februar, 2019). 

‣ Elven følger RV9 nesten hele veien fra Kristiansand. 

‣ Kartlegging av eksisterende og nye tiltak som kan øke 
Otras verdi for friluftsliv og rekreasjon. 

‣ Mål om at friluftslivmulighetene langs elven utvikles til 
det beste for reiseliv og næringsutvikling. 

OTRA ELVEPARK



Via Valle 

Ringvirkningsanalyse 

Bygdeturismekampanjen 

Målbilde for Setesdal 2020  

Strategi for kulturminner 

Nasjonale sykkelrute #3

ANNET



NATUR



KULTUR



AKTIVITETER



BARNEFAMILIER 

INTERESSER:  
Tid sammen 
som familie 

Opplevelser på 
barnas 

premisser. 

LOKALBEFOLKNING 

INTERESSER:  
Lokalhistorie 
Friluft, natur, 

kultur 
Opptatt av gode 

opplevelser 
Gjerne sammen 

med venner 

INTERNASJONALT 

INTERESSER:  
Engasjerte og 

aktive.  
Spesielt opptatt 
av kultur, gjerne 

noe nytt og 
annerledes.  
God mat & 

drikke 
Bruker god tid.

Primært: Norske bilister i Sør-Norge 

Sekundært:  Internasjonale reisende  
(fergetrafikk til Oslo, Sandefjord, Larvik, Kristiansand) 
Spesielt tyske og nederlandske reisende med bil/bobil

NEDSLAGSFELT



Andre vi lar oss inspirere av
Nasjonale Turistveger 

Ekonmuseum (Sverige) 

Margerittruten (Danmark)  

Romantische Strasse (Tyskland) 

Garden Route (Sør Afrika) 

Den Gyldne Omvei 

Route 1 (California) 

Up Norway 

Hurtigruten 

Fruktbygda 

Telemarksvegen



Gjennomgående med bauta/profil og skilt/infotavler  
Fortrinnsvis ved vann, elv, utsikt 
Enkle lekeapparater, fiskeplasser, låste skap/app etc. 
Ladestasjoner i samarbeid med SVV og fylket 
Kreative installasjoner (treskjæring, kunst etc.) 
Årlig nyhet på en av rasteplassene 
AR-teknologi ved utvalgte rasteplasser 

RASTEPLASSER

Honnevje: Årets rasteplass (NAF)



Utvidet virkelighet er en teknologi som 
kombinerer data fra den fysiske verden med 
virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk 
og lyd. Man får et ekstra lag av informasjon. 
Den ekstra informasjonen vil typisk ikke erstatte 
virkeligheten, men kan utvide den på en eller 
flere måter. 

AUGMENTED REALITY



INNSPILL 

DYBDEINTERVJUER



Næringsaktører, 
reiselivet og det 

offentlige må VILLE 
satse!

Må finne et unikt 
og helhetlig konsept 
som skiller seg ut fra 

andre 
reiselivskonsepter.

INNSPILL 

DYBDEINTERVJUER
Sykkel og vandring 

er svært viktige 
aktiviteter å løfte 

frem. 

Det spesielle er 
Setesdalskulturen. 

Bør utvikle en egen 
logo og profil. 

Vindmøllepark vil 
være drepende for 

reiselivet.

Deltakere må alltid 
evne å prestere/levere 

ovenfor de reisende. 

Bør ha et 
«triggerkonsept» som 

får folk til å reise. 

Synliggjør 
kraftverkene for 

europeere.

Må ha en dedikert 
person som kan ta 

ansvar for prosjektet. 

Setesdal må bli mer 
tilgjengelig 

(åpningstider)

Mange gode 
festivaler på 
sommerstid.

Viktig å løfte frem 
alle aktiviteter og 
muligheter langs 

Otra.

Fordel at det er høy 
standard på veiene og 

ingen bompenger.

Ta med Brokke-
Suleskar som del av 

opplevelsen.



Et samlet ønske om å arbeide videre med Setesdalsveien som reiselivskonsept 
Setesdalsveien har potensial for å fornye og forbedre seg som reiselivskonsept

KONKLUSJON OG ANBEFALING

VEKST - Reiselivsnæringen er en viktig og synlig del av verdiskapningen for Setesdal. 

STYRKE - Veien til fjordene og har en sterk posisjon innen natur og kultur. 

KULTURTURISME - Lønnsomt, bærekraftig og et stort potensial. 
BÆREKRAFTIGE REISEMÅL - Bygg videre på Setesdal som bærekraftig reisemål.  
FRILUFTSMULIGHETER -Samhandling med Otra elvepark og løft frem Nasjonal sykkelrute #3. 
NYSKAPING - Ikke Nasjonal turistvei i dag, men kan med Telemark starte en ny kategori nasjonalt.  
KRAFTKONSENTRASJON - Fordel med hovedaktiviteter fra Evje til Hovden.  
DELTAKELSE - Identifisere «bjellesauer» som VIL og som drar med de andre.



Organisering av forprosjekt samt forankring med interne målgrupper  
Markedanalyse, inkludert studieturer 
Konseptutvikling, herunder visuelle skisser 
Forretningsplan med forslag til organisering, drifts- og forretningsmodell samt marketingmiks 
Strategi for ekstern- og internkommunikasjon samt plan for nasjonal lansering 
Definere hvilke målinger som skal gjennomføres for å sikre en målrettet utvikling 
Møter/innsalg/forankring gjennom hele prosessen 
Inngå forpliktende samarbeidsavtaler med aktuelle deltakere/aktører 
Intern forankring, stolthet og motivasjon 
Sluttrapport med forslag til veien videre (hovedprosjekt) 

Finansiering:  
Setesdal regionråd, Fylkekommune(r), kommuner, SVV, Innovasjon Norge 

NESTE FASE: FORPROSJEKT



Setesdal er allerede et sterkt og godt innarbeidet merkenavn 
Hovedveien til fjordene 
Unik natur og kultur 

Setesdal Regionråd, Visit Setesdalen og Destinasjon Hovden som sentrale pådrivere 
Regionplan Agder 2030 (Agder fylkeskommune) 
Et godt interkommunalt samarbeid 
Immateriell UNESCO-arv ikke langt unna 

Bærekraftig reiseliv er i vinden og en viktig merkevare for norsk turisme 
Setesdalsmuseet er garantist for å formidle historie og kultur langs hele strekningen

HVORFOR VI VIL LYKKES


