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Bakgrunn
I reguleringsplan for Lohnelier, så står det i rekkefølgekravene at gang-/sykkelvei skal
være ferdig opparbeidet før 2/3 av området bygges ut. Dette er bakteppet for at kommunen
i 2008 meldte oppstart av arbeid med gang-/sykkelvei fra Ormelia til Lohnelier.
Et konsulentfirma ble engasjert til å levere et forslag til reguleringsplan. En del
utfordringer gjorde planarbeidet vanskelig. Man konkluderte med at det måtte gjøres en
større teknisk jobb med prosjektet før man begynte med selve reguleringen.
En gruppe med representanter fra kommunen, Vegvesenet og et konsulentfirma,
utarbeidet et forprosjekt hvor formålet var å komme med forslag til en trase som er mulig
å gjennomføre innenfor en rimelig kostnadskalkyle. Arbeidet med forprosjektet er ferdig
og man mener at et gjennomførbart prosjekt foreligger. Arbeidet med reguleringsplanen er
tatt opp igjen.
I samråd med kommunen, Vegvesenet og konsulentfirma er det utarbeidet et forslag til
reguleringsplan for gang-/sykkelvei.
Det er foretatt en ny melding om oppstart høsten 2011 samtidig som det er utarbeidet et
planprogram.

Planens formål
Formålet med planarbeidet er å regulere gang-/sykkelvei på nordsiden av eksisterende
fylkesvei. Gang-/sykkelveien blir en fortsettelse av gang-/sykkelveien som i dag stopper
ved Ormelia. Gjennom arbeidet er det et mål å redusere antall avkjørsler ut på fylkesveien.
Spesielt ønsker man å fjerne farlige avkjørsler.
Det har tidligere vært snakket om å regulere fylkesveien gjennom Lohnegården til bare et
felt. Dette har vist seg vanskelig å få til rent planteknisk. Selv om man reguler to felt, så er
det fult mulig å bare bygge et felt gjennom Lohnegården. Da unngår man sannsynligvis å
rive huset på GB 69/7 i første omgang.

Innkommende merknader
Agder kollektivtrafikk datert 29.11.2011


Stiller spørsmål til hvorfor planprogrammet ikke har kollektivtrafikk som tema.



Det er busstopp og ruteavganger på strekningen.
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Busstoppenes plassering og utforming må vurderes gjennom planarbeidet.
Trafikkmengde og fartsgrense tilsier at det ikke bør bygges busslommer, men ha stopp
i veibanen og universelt utformede perronger.



Det er viktig at bussrutene kan kjøres på en hensiktsmessig måte både under
anleggsarbeidet og ved ferdig prosjekt.

Vurdering:
Planprogrammet skal inneholde et punkt om kollektivtrafikk.
Det er et busstopp for trafikk mot vest ved Ormelia. For trafikk mot øst, er det foreslått et nytt
busstopp. Dette arealet brukes i dag som parkering for folk som skal bade i Tverråna. Arealet
er i realiteten allerede opparbeidet som et busstopp. Av og påstigning utenom de nevnte stopp
bør skje på signal. Jfr. veileder for kollektivtrafikk, så er det holdeplasstype 1-3 som vil være
aktuell for nevnte strekning.
Hensiktsmessig busskjøring både under anleggsarbeidet og etter ferdigstillelse, må bli på
samme måte som annen trafikk i disse periodene. Der går en del tungtrafikk på nevnte
veistrekning, slik at anleggsarbeidet må ta høyde for dette.

Håkon Lohne datert 14.11.2011
Ber om at grensen for planområdet utvides til å gjelde fra Krogan og fram til E39.


Fra Krogan er det i dag kun fortau, men det ønskes et fysisk skille mellom veien og en
eventuell gang-/sykkelvei.



Fra sør-maskin i Lohnelier og fram til E-39 er det pr. dags dato ikke gang-/sykkelvei.
Trafikken langs denne strekningen vil etter hvert øke som følge av utvidelsen av
Lohnelier industri/næringsområdet. Veistrekningen benyttes både av skoleelever og
arbeidsreisende. Derfor bør området inngå i reguleringsplanen, slik at man kan legge
til rette for en gang-/sykkelvei.



Det ønskes fartsreduserende tiltak på strekningen Krogan-Lohne. Her er det i dag
ingen slike tiltak og farten på strekningen er høy.

Vurdering:
Planområdet går i fra Ormelia og vestover. Krogan er ikke en del av planområdet. Man har
forståelse for at et fortau ikke er den mest ideelle løsningen, men det er bedre enn ingenting.
Det vil sannsynligvis gå lang tid før det kommer noe som helst på strekningen OrmeliaLohnelier. Dette er også et kostnadsspørsmål.
I reguleringsplan for Lohnelier er det et rekkefølgekrav som sier at gang-/sykkelvei fra
Ormelia til Lohnelier skal være ferdig før 2/3 av området er bygd ut. Administrasjonen har
forholdt seg til dette. Slik situasjonen er i dag, kan det gå mange år før man kan få penger til å
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finansiere prosjektet. Forutsetningene for tildeling av penger til blant annet gang-/sykkelveier
har nylig endret seg. Slik situasjonen er nå, er det større fokus på behov og nedslagsfelt for et
gang-/sykkelvei prosjekt enn hva som har vært tilfelle tidligere. En gang-/sykkelvei på Lohne
vil stort sett ha en lokal betydning og slik sett kan det bli vanskelig å få penger til prosjektet
basert på de endrete forutsetningene. Derfor mener administrasjonen at man bør ha fokus på
de området hvor det bor flest folk og det ikke eksisterer noen form for gang-/sykkelvei eller
fortau i dag.
Høy hastighet på en vei må meldes Vegvesenet og Politiet. Det løser vi ikke gjennom
reguleringssaken nå.

Fylkesmannen datert 09.11.2011
Det er en rekke registreringer i naturdatabasen og artsdatabanken. Viktig at disse interessene
blir godt ivaretatt gjennom planarbeidet.
Utover dette vises det til følgende interesser eller forhold som må hensyntas i planarbeidet.
Det gjelder , barn- og unge, vassdragsbeltet, utfylling/mudring og støy.
ROS-analyse må utarbeides.
Vurdering:
Registreringene som er gjort i forhold til biologisk mangfold vil bli hensyntatt gjennom
konsekvensutredningen. Det er hentet inn ekstern kompetanse som skal vurdere
naturreservatet opp i mot gang-/sykkelveien, samt konsekvensene til de andre registreringene.
Barn og unge.
Reguleringsplanen vil trafikksikkerhetsmessig bli en stor forbedring i forhold til dagens
situasjon. Antall avkjørsler skal reduseres. Gang-/sykkelveien ligger på den siden av veien
hvor de fleste bor. Mann unngår derfor at skolebarn må krysse veien.
Vassdragsbeltet er vurdert. Se NVE.
Utfylling/mudring skal hensyntas i forbindelse med prosjekteringen. Det er etter
administrasjonens syn ikke nødvendig med ytterligere tiltak i reguleringsplanen.
Støy er det sagt noe om under konsekvensutredningen.

Arvid Andersen datert 28.11.2011


Mener det beste alternativet er at gang-/sykkelveien legges på nordsiden og i kanten av
dagens fylkesvei trasee. Fylkesveien må da forskyves mot sør.
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Gang-/sykkelveien må bygges på en slik måte at den gir best mulig sikkerhet og minst
mulig inngrep i private tomter osv.



Mener enveiskjøring gjennom ”Lohnegarden” vil være et godt tiltak for å redusere
farten.

Vurdering:
Gang-/sykkelveien er lagt på nordsiden og fylkesveien vil bli flyttet tilsvarende mot sør.
Gang-/sykkelveien vil bli bygd etter de forskrifter og retningslinjer som gjelder. Selvfølgelig
vil trafikksikkerhet være et viktig punkt. Man unngår i stor grad å gå inn i private hager.
Gjennom reguleringsplanen regulerer man to-felts kjørebane i tillegg til gang-/sykkelveien.
Gjennom Lohnegården kan det bli aktuelt å bygge et felt i forhold til å kunne unngå at
bolighus må rives. Samtidig vil et felt gjennom Lohnegården kunne bli et fartsreduserende
tiltak. Støymessig er man litt mer betenkt i forhold til et felts kjørebane. Dette har med tyngre
kjøretøyer som får en oppbremsing og akselrasjon.
NVE 30.11.2011


Det ser ut som om gang-/sykkelveien vil krysse og ha nærføring med vassdrag. I
planforslaget bør det gjøres en konkret vurdering og byggeavstand mot vassdrag.



Man bør vurdere eventuelle tiltak i vassdraget i forbindelse med vannressursloven.



Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser og planen må ta hensyn til dette.



Dersom det er kvikkleire i området, er det viktig at områdestabiliteten vurderes.

Vurdering:
Dagens fylkesvei ligger nord for Lohnetjønna. Lohnetjønna er et våtmarksområde med ei
tjønn som har tilsig fra bekken ”Dåsåna”. Vannet renner videre i ”Lundeelva” som til slutt
ender i sjøen. Store deler av området er i ferd med å gro igjen. Lohnetjønna ligger på ca. kote
1. Hastigheten på vannet videre nedover er forholdsvis lav, noe gjengroing kan tyde på.
Gang-/sykkelveien vil bli bygd i utgangspunktet på dagens trase for fylkesvei. Langs store
deler av strekningen vil det bli bygd ny fylkesvei i sørlig retning. Det vil si at fylkesveien vil
komme noe nærmere Lohnetjønna enn dagens fylkesvei. Ny vei vil bli bygd med samme
høyde som dagens vei, ca kote 5. Som nevnt under konsekvensutredningen, så har
administrasjonen utarbeidet et eget flomsonekart. Flomhøyden er satt på kote 6. Det er kun
helt i starten av planområdet at veien vil ligge under denne koten. Det er ikke snakk om ny
bebyggelse i reguleringsplanen. Bygging av vei i forhold til flom, er en teknisk utfordring
som etter administrasjonens syn er fult gjennomførbar.
I forhold til vannresurssloven, kan man ikke se behovet for å gjennomføre tiltak.
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Flom er vurdert. Det er et område i starten av planområdet som ligger under kote 6 som er den
foreløpige flomhøyden administrasjonen har satt. Administrasjonen anser flom som et
forholdsvis lite problem. Det er heller ingen store bekkeløp som krysser fylkesveien. Området
nord for fylkesveien inneholder ingen store vann, bare mindre tjønner og bekkeløp.
Erosjon
Man oppfatter ikke erosjon som noe stort problem. Det er snakk om noe dyrka jord eller deler
av et våtmarksområde som vil gå med til veibygging. Ellers vil naturlig terreng ikke bli berørt.
Det er lite høydeforskjeller i området slik at vannet aldri vil få noen stor hastighet. Det er
store skogområdet nord for fylkesveien som vil være viktig for stabiliteten i jorda, samtidig
som absorberer mye vann.
Skred anses ikke som et problem. Skrednett.no er sjekket.
Det er ikke grunnlag for å tro at det er kvikkleire i grunnen. Jfr tidligere prøveboringer, så er
det mye leirholdig masse, men denne vurderes som fast. Selv om det er våtmarksområdet i
nærheten, er leiren forholdsvis fast. Fast grunn får man i varierende dybder, men sjeldent
dypere enn 6 meter. På et punkt ble det målt 11 meter før man treffer fast grunn.
Torkjell Tofte datert 30.11.2011


Ønsker at gang-/sykkelveien bør utvides til også gjelde fra Sør Maskin og fram til
busslomme på E39 (avkjøringen til Lohnelier).



Dette er en strekning som allerede i dag brukes av arbeidsreisende i Lohnelier, det er
grunn til å anta at denne trafikken vil øke som følge av en utvidelse i Lohnelier.

Vurdering:
Se vurdering under Håkon Lohne.
Trafikken vil sannsynligvis øke ved en utvidelse av Lohnelier. Ved bygging av en gang/sykkelvei som planlagt med ny fylkesvei på deler av strekningen, vil kunne tillate høyere
trafikk enn hva tilfellet er i dag.

Konsekvensutredning
Naturmangfold
Det er registrert følgende lokaliteter i forbindelse med biologisk mangfold.
Fuktenger
Verdi: Svært viktig.
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Lokaliteten ligger som en forlengelse av Lohnetjønn naturreservat mot øst og grenser opp til
eksisterende fylkesvei rett sør for avkjørselen til Ormelia boligområdet. Tidligere ble dette
området nyttet som beitemark, men dette er opphørt. Engene ligger i dag brakk og er blitt
betydelig våtere ettersom området har sunket og påvirkes av vannoppstuving i Lundeelva ved
flom og høy vannstand i Tverråna.
Gammel fattig edellauvskog.
Lokaliteten omfatter bekkedalen bak Ormeliløa. Her er et lite parti med grove, mosedekte
eiketrær og ellers noe furu, rogn og osp, samt svartor langs bekken.
Stor gamle eiketrær
På høyre side av den gamle veien som går til Tag, så står det et gammelt eiketre som er nesten
en meter i diameter. Treet har et godt utviklet forgreining og har som landskapselement en fin
form selv om det står i skogkanten.
Artsrik veikant
Veikanten er forholdsvis urterik med mørkkongslys som den mest iøynefallende arten i
blomstringstiden. Vegetasjonen står på begge sider av veien.
Naturreservat Lohnetjønn
Området er et viktig våtmarksområdet for fugl og en viktig hekkelokalitet. Lohnebekken er en
av de få elver der det ennå er en god aure- og sjøaurebestand.
Vurdering:
Søgne Kommune har engasjert Agder Naturmuseum til å gjøre en vurdering av biologisk
mangfold. Det foreligger en rapport vedrørende biologisk mangfold datert 1 november.
Konkusjonen er at inngrepet for gang-/sykkelveien ikke har store konsekvenser for biologisk
mangfold. I biologisk mangfold inngår også naturreservatet. Vedrørende naturreservatet sier
rapporten at gang-/sykkelveien isolert sett ikke har store konsekvenser, men den samlede
belastning av flere mindre tiltak gjør at verdiene i naturreservatet og våtmarksområdet blir
redusert. Agder Naturmuseum mener at en restaurering av naturreservatet vil gi veldig gode
effekter.
Artsrik veikant vil bli berørt som følge av gang-/sykkelvei, men dette er greit å løse ved at
man legger massen som blir gravd opp i dette området tilbake igjen.
Gammel fattig lauvskog. Slik avgrensingen på denne lokaliteten er vist, så kommer gang/sykkelveien i konflikt med denne lokaliteten. Lokaliteten kommer også i konflikt med dagens
trase for fylkesvei. Man antar derfor at avgrensingen av lokaliteten er noe grov. Gang/sykkelveien kommer ikke lenger nord enn dagens trase for fylkesvei.
Lokaliteten store gamle eiketrær blir ikke berørt av gang-/sykkelvei.
Kulturminner
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Det er ikke registrert kulturminner i området. Det er gjennomført en arkeologisk registrering
høsten 2012. Rapporten konkluderer med at det ikke er registrert kulturminner i området.
Fylkeskonservatoren har derfor ingen merknader til planforslaget.
Trafikksikkerhet
Lohneveien er en fylkesvei med hastighet til 50 km/t. Langs deler av strekningen er det
etablert fartsdumper. Det er pr. dato ikke etablert verken fortau eller gang-/sykkelvei langs
strekningen. Flere bolighus og eiendommer ligger svært nær veien, noe som resulterer i dårlig
sikt enkelte plasser. En gang-/sykkelvei vil helt klart bedre trafikksikkerheten langs med veien
og for boligene som er tilknyttet fylkesveien. En GS på nordsiden vil ikke kreve kryssing for
barn til og fra skolen, da de fleste bolighus ligger på nordsiden. Det har også vært et mål og
prøve å få avviklet noen eksisterende avkjørsler og samle disse i større og bedre regulerte
avkjørsler. Planforslaget vil derfor føre til en bedring i trafikksikkerheten.
Teknisk infrastruktur
Der ligger en del ledninger i grunnen, både fiberkabler, vann- og kloakk, samt strøm.
Sistnevnte er stort sett gjennom luftspenn. Det er gjort en liten vurdering rundt flytting av en
trafokiosk på GB 69/119. Trafokiosken står i dag i en stolpe på samme eiendom, men skal
legges i bakken som en vanlig trafokiosk. Vegvesenet har vært inne i bildet. Konklusjonen er
at masten på nordsiden av veien flyttes noe i linjeretning, slik at masten ikke vil komme i
konflikt med gang-/sykkelveien.
Kollektivtilbud
Der går to busser på ettermiddagen langs Lohneveien. Det foreslås etablert en busslomme på
sørsiden av fylkesveien ved avkjørsel til Ormelia. Området brukes dag til parkering for
badende i Tverråna. Utover dette har man ikke laget flere busstopp.
Barn og unge
Bygging av gang-/sykkelvei vil bedre trafikksikkerheten betraktelig for barn og unge.
Risiko og sårbarhet
Transport av farlig gods
Det er ingen bedrifter i Lohnelier industriområder som representerer noe fare med tanke på
farlig gods.
Grunnforhold
Det er stedvis dårlige grunnforhold på strekningen. Førstegang reguleringsplanen var oppe til
vurdering, så ble det foretatt grunnboringer for å få et bilde om grunnforholdene langs
strekningen.
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I området med naturreservatet, ligger fast grunn et sted mellom 3,5 meter til 4,5 meter.
Grunnen ellers består av torv og sandig grunn.
Fra Torfinn Lohne og fram til Gjertsen er det mye sandig torv, fast grunn ligger et sted
mellom 2 og 5 meter. På et punkt som er målt noe lenger sør, får man fast grunn først etter 11
meter. Ellers består området av noe leirholdig masse, men det er ingen ting som tyder på at
leiren er løs.
På siste strekket mot Ormelia går det stort sett i fast lagret sand/leire. Fast grunn ligger fra 3 –
5 meter, mens siste borrepunkt rett sør avkjørselen til Ormelia, så er fast grunn registrert på 9
meter.
Kraftledninger
Det går en ???? kw gjennom deler av området. Høyspenten krysser fylkesveien ved Stølen.
Det jobbes for tiden med å legge en trafokiosk i bakken. Kiosken står i dag i masten.
Støy
Det er ikke gjort støymålinger på strekningen. For de fleste bolighus, vil støyforholdene
bedres ved at det blir lengre avstand mellom kjøreveien og bolighuset da gang- og
sykkelveien vil komme i mellom. For enkelte hus på sørsiden av gang-/sykkelveien, så
kjøreveien komme nærmere enn dagens trase. Mange vil nok oppleve støyen som ligger ca.
200 meter lenger syd som et større støyproblem enn Lohneveien.

Flom
Administrasjonen i Søgne Kommune har satt en flomgrense i forhold til Lundeelva. Denne
ligger på kote 6. Kote 6 vil berøre GS rett etter avkjørselen til Ormelia boligområdet og i
området ved naturreservatet. Disse områdene ligger lavere enn kote 6. Veien må bygges på en
slik måte at man tar høyde for flom. Reguleringsplanen legger ikke opp til andre formål enn
kjørevei og gang-/sykkelvei.
Elvavsetninger
Det er gjort et søk på NVE sine karttjenester. Disse viser middels stor risiko for erosjon for et
området vest for Gjertsen.
Samfunnsmessige konsekvenser
De samfunnsmessige konsekvensene anses som positive. En gang-/sykkelvei vil bedre
trafikksikkerheten betraktelig. Gang-/sykkelveien vil gi mer luft mellom veien og
bebyggelsen på Lohneveien. Fylkesveien vil flere plasser få en ny trasse og slik sett bli bygd
på nytt. Hele prosjektet vil sannsynligvis bedre området som helhet.

10

Konklusjon på konsekvensutredningen.
Planforslaget vil få mindre konsekvenser i forhold til biologisk mangfold. Gjennom rapporten
er det foreslått en restaurering av naturreservatet og at denne restaureringen vil få store
positive konsekvenser for naturreservatet og våtmarksområdet. Administrasjonen mener det er
feil å linke en restaurering av naturreservatet opp til gang-/sykkelveiprosjektet. Dette fordi det
er sannsynlig at det vil kunne gå mange år før det blir bygd en gang-/sykkelvei.
Administrasjonen vil gå i dialog med Fylkesmannens miljøvernavdeling om en avklaring av
en eventuell restaurering av naturreservatet.
Grunnforhold kan være en utfordring i forbindelse med prosjektet, spesielt i forhold til
bygging av ny fylkesvei. Dette må det tas høyde for i forbindelse med prosjektering.
Utover dette vil ikke gang-/sykkelveien få store konsekvenser for natur, miljø og samfunn. En
gang-/sykkelvei bedrer forholdene ut i fra dagens situasjon. Det forventes ikke at trafikken vil
som følge av ny gang-/sykkelvei.

Ørum 02.11.2012
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Bestemmelser – Områdereguleringsplan for gang-/sykkelvei Ormelia Lohnelier.

§1

Formål
1. Bebyggelse og anlegg.
Industri
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg
Kjøreveg
Gang-/sykkelveg
Annen veggrunn – grøntareal
Holdeplass/plattform
3. Landbruks- natur og friluftsområder
Landbruksformål
Spredt boligbebyggelse

§2

Generelt

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innenfor planområdet
skal arealet disponeres til følgende formål, jfr. plan- og bygningslovens § 12-5.
§3

Rekkefølgekrav

Byggeplan skal godkjennes av Statens Vegvesen før det gis igangsettingstillatelse.
§4

Fellesbestemmelser

Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder bestemmelsene i plan- og
bygningsloven og bygningsvedtektene i Søgne kommune.
Etter at reguleringsplan og bestemmelser er gjort gjeldende er det ikke tillatt å opprette
privatrettslig avtaler som strider mot plan og bestemmelser.
Innen rammen av plan- og bygningsloven og kommunens vedtekter til denne kan
kommunen gjøre unntak fra disse bestemmelsene når særlige grunner foreligger.
§5

Bebyggelse og anlegg

Industri
Området skal benyttes som midlertidig anlegg og riggområde under byggeprosessen. Området
skal istandsettes etter endt arbeid.

§5

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg, gang/sykkelveg, annen veggrunn/grøntareal.
I områdene skal det anlegges kjøreveger, gang- og sykkelveger, gangveg/fortau,
trafikkdelere, grøfter, skråninger, murer og annet vegareal som vist i planen.
Avkjørsler fra fylkesveg skal utformes og vedlikeholdes i henhold til vegnormaler for
Statens vegvesen og forskrifter til veglovens § 43.
Holdeplass/plattform
Skal utarbeides i tråd med gjeldende normer.
§6

Hensynssoner

Frisiktsone ved veg
Areal innen frisiktsoner skal holdes fri for vegetasjon eller innretninger som er høyere
enn 0,5 meter over tilstøtende vegareal.
Private veier kan anlegges og vedlikeholdes med plassering som vist på planen.
Midlertidig riggområdet
Midlertidige riggområder tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring
av veganlegget, herunder midlertidige bygninger (brakker) og anlegg, lagring m.m. Når
områdene tas i bruk skal de sikres på forsvarlig måte og det skal etableres rutiner som
hindrer avrenning av olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer i grunnen.
I løpet av første sommerhalvår etter at vegen er ferdigbygd og åpnet, skal alle aktuelle
områder tilbakeføres til sitt etterbruksformål som beskrevet på plankart. Utbygger har ansvar
for gjennomføring.
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Lohneveien
Forslag til reguleringsplan
Gang- og sykkelvei

