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AREALENHETEN

Adresseliste

Deres ref:

Vår ref:
2014/3237 24799/2015

Saksbehandler:
Vibeke Wold Sunde

Arkivkode:
L13

Dato:
22.06.2015

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414
Plan – og miljøutvalget i Søgne kommune vedtok den 17.06.15 å legge reguleringsplanen for
Norddalsheia ut på offentlig ettersyn og høring.
Reguleringsplanen legger til rette for bygging av boliger med tilhørende anlegg på
Norddalsheia. Realisering av planen forutsetter ny atkomstvei nord for Norddalsheia. Denne
er ikke regulert i denne planen, men ligger inne i planforslaget for områdereguleringen for
Kjellandsheia syd.
Det bes i høringen spesielt om innspill til byggeområde B11 med tilhørende atkomstvei,
parkering og lekeplass.
Fullstendig planforslag og saksframlegg kan leses og lastes ned på kommunens hjemmeside
www.sogne.kommune.no under fanen «Kommunale planer» og «Planarbeid og
kunngjøringer». Trykt eksemplar er også tilgjengelig for gjennomlesning i
biblioteket på Søgne rådhus.
Frist for å gi innspill:
Merknader og innspill til planen kan sendes skriftlig til Søgne kommune, pb. 1051, 4682
Søgne innen 26. august 2015. Innspill kan også sendes på e-post til
postmottak@sogne.kommune.no.
Det gjøres oppmerksom på at fra 1. juli, trer endringer i byggesaksforskriften i kraft.
Endringene omfatter blant annet at det ikke vil være krav om nabovarsling når tiltaket er i
samsvar med en reguleringsplan, som er så detaljert at naboer og gjenboere kunne vurdert
konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser ved planbehandlingen.
Med hilsen

Vibeke Wold Sunde
Arealplanlegger
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§1
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FORMÅL MED PLANEN

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg, samt sikre
rekreasjonsområder og friområder innenfor planområdet.
Området er regulert til følgende formål og hensynssoner:

§2



BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)
o Boligbebyggelse, B1 – B14
o Garasjeanlegg, f_GAR1 og f_GAR2
o Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_KTA1
o Lekeplass, o_LEK1 - o_LEK3



SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)
o Kjøreveg, o_KV1 - o_KV3 og f_KV1 - f_KV2
o Fortau
o Annen veggrunn – tekniske anlegg
o Parkeringsplasser (på grunnen), o_PP1 - o_PP3 og f_PP1 – f_PP2



GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)
o Friområde, o_FO1 – o_FO3



HENSYNSSONER (pbl § 12-6)
o Sikringssoner, frisikt



BESTEMMELSER (pbl § 12-7)
o Bestemmelsesområde, anlegg- og riggområde, - #1

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 Grønnstrukturanlegg
Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor denne planen, skal
friområdet «o_FO312» i områdeplanen «Kjellandsheia Syd, PlanID 201219» være
opparbeidet som vist i grønnstrukturplan for Kjellandsheia datert 14.11.2014.
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2.2 Nærmiljøanlegg og kvartalslekeplasser
a) Deler av området o_NM301 i områdeplanen «Kjellandsheia Syd, PlanID 201219» skal være
opparbeidet som kvartalslekeplass før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter
innenfor denne planen.
b) Område «o_LEK1» skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse til mer enn
5 boenheter i område «B1, B2, B3, B6, B8 og B9».
c) Område «o_LEK2» skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse til mer enn
5 boenheter i område «B4, B5, B7 og B10».
d) Område o_LEK3 skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 4
boenheter i område B11, B12 og B13.
e) Område «o_FO3» skal være ferdig opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse til mer enn
10 boenheter i område «B6-B10».
2.3 Veganlegg
a) Samleveg med gang- og sykkelveg fra Leireveien (fv. 204) til nytt kryss planområde skal
være etablert som vist i områdeplanen «Kjellandsheia Syd, PlanID 201219» før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse i boligområde «B1-B10».
b) Fortau mellom fv. 204 og boligområde «B312» i områdeplanen «Kjellandsheia Syd, PlanID
201219» og gangforbindelse forbi boligområde «B312» i områdeplanen «Kjellandsheia Syd,
PlanID 201219» skal være etablert før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor
planområdet.
c) Offentlige veger, fortau og gjesteparkeringsplasser skal være etablert som vist i denne planen
før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i boligområde «B1-B10».
d) Veg «f_KV1» skal være etablert som vist i denne planen før det gis igangsettingstillatelse til
bebyggelse i boligområde «B11 og B14».
e) Nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veganlegg skal være etablert før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor planområdet.
2.4 Støytiltak
Støysikringstiltak må være gjennomført før det gis brukstillatelse for berørte boliger.
2.5 Høyspenningsanlegg
Høyspentlinje som går gjennom planområdet skal legges i bakken før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse i boligområde «B1-B10».

§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1 Generelt
Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler, telekommunikasjon og vann- og
avløpsledninger gjennom friområdene.
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3.2 Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger, anlegg og vei
Atkomstveier, fellesveier, fortau og andre veitekniske anlegg skal prosjekteres og anlegges
iht. standard som fremgår av planbeskrivelsen. Der planbeskrivelsen ikke sier noe om
standard skal Statens vegvesen håndbok N100 legges til grunn.
3.3 Krav om utomhusplan
Ved søknad om tiltak innenfor områder regulert til friområde og lek, skal det utarbeides en
utomhusplan som skal godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise:
1. Terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder.
2. Vegetasjon/enkelttrær og andre elementer som skal bevares.
3. Ny beplantning.
4. Utforming og møblering av lekearealer.
5. Plassering og utforming av turveier.
6. Ras- og fallsikring.
7. Andre relevante tiltak for tilrettelegging for bruk av områdene; benker, badeplasser,
grillplasser mm.

3.4 Teknisk planer
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal foreligge godkjente tekniske
planer.

§4

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)

4.1 Boligbebyggelse, generelt
a) Plassering og utforming av alle bygningsmessige tiltak (også garasje) skal være vist på
søknad om igangsettingstillatelse selv om disse arbeidene skal utføres på et senere tidspunkt.
I søknaden skal det vises biloppstillingsplasser, terrasser, murer og eventuelle andre
terrenginngrep på den enkelte tomt. Plantegningen skal utdypes ved hjelp av snitt/profiler som
viser forholdet til tilgrensende veier og eiendommer dersom det er nødvendig.
b) Betegnelsen «TLG (topp laveste gulv)» angir laveste tillatte gulvhøyde.
c) Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen innenfor hvert delfelt med
hensyn til fasader, takform, farger og materialbruk.
d) Bygg skal ha matte, ikke reflekterende taktekkingsmaterialer.
e) 50 % av boenhetene skal ha universelt utformet atkomst.
f) Det tillates etablert inntil 29 sekundærleilighet i tilknytning til eneboligene innenfor områdene
B2, B3, B4, B6 og B7.
2
g) Sekundærleiligheter skal maksimalt utgjøre 60 m bruksareal og tilhøre hovedenheten.
h) Murer skal være av naturstein.
i) Det tillates etablert murer med høyde inntil 2,0 meter for terrengbearbeiding.
j) Boligen skal oppføres innenfor byggegrense. Andre tiltak tillates utenfor byggegrense.
k) Garasje tillates oppført utenfor byggegrensen inntil 1 meter fra grense mot privat
naboeiendom. Langs veg tillates garasjen oppført inntil 2 meter fra formålsgrense for veg
dersom den står parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra formålsgrense for veg dersom den
står vinkelrett på vegen.
l) Det skal etableres 2 biloppstillingsplasser for hver boenhet, hvorav 1 biloppstillingsplass skal
være garasje. I tillegg skal det etableres 1 biloppstillingsplass for hver sekundærleilighet.
2
m) Uteoppholdsareal pr. boenhet skal minimum være 80 m .
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4.2 Boligbebyggelse, B1-1 og B1-2
a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 tomannsbolig per regulert tomt.
Takform: Saltak med takhelning 20-40 grader.
BYA = 35% pr. regulert tomt.
2
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m per boenhet. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5 meter og
gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjen. Kvist/ark/takløft på garasjen tillates ikke.

4.3 Boligbebyggelse, B2-1
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Boligen skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
2
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m . Det tillates mønehøyde på inntil 5,5 meter og
gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjen. Kvist/ark/takløft på garasjen tillates ikke.

4.4 Boligbebyggelse, B2-2
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med 1 sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Boligene skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan.
BYA = 35% pr. regulert tomt.
2
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m per regulert tomt. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5
meter og gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjene. Kvist/ark/takløft på garasjene tillates
ikke.

4.5 Boligbebyggelse, B3
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med en sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Boligene skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
2
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m per regulert tomt. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5
meter og gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjene. Kvist/ark/takløft på garasjene tillates
ikke.

4.6 Boligbebyggelse, B4-1 og B4-2
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig med en sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Saltak i «B4-1» med takhelning 20-40 grader og flatt tak i «B4-2».
Boligene skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
2
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m per regulert tomt. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5
meter og gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjene. Kvist/ark/takløft på garasjene tillates
ikke.

4.7 Boligbebyggelse, B5
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 tomannsbolig per regulert tomt.
Taktype: flatt tak.
Boligene skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
B5 skal bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og arkitektonisk uttrykk.
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f)

2

Det tillates 1 garasje på inntil 50 m per boenhet. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5 meter og
gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjene. Kvist/ark/takløft på garasjene tillates ikke.

4.8 Boligbebyggelse, B6
a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 enebolig med en sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Flatt tak.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
2
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m per regulert tomt. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5
meter og gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjene. Kvist/ark/takløft på garasjene tillates
ikke.

4.9 Boligbebyggelse, B7
a)
b)
c)
d)

Det tillates 1 enebolig med en sekundærleilighet per regulert tomt.
Taktype: Flatt tak.
BYA = 40% pr. regulert tomt.
2
Det tillates 1 garasje på inntil 50 m per regulert tomt. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5
meter og gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjene. Kvist/ark/takløft på garasjene tillates
ikke.

4.10 Boligbebyggelse, B8
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Det tillates 9 eneboliger i kjede. Kjedene kan ha ulike antall boenheter.
Taktype: Flatt tak.
Boligene skal ha alle hovedfunksjonene på inngangsplan.
BYA = 45% pr. regulert tomt.
Det tillates gesimshøyde 7 meter over TLG.
Område «B8» skal planlegges og bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og
arkitektonisk uttrykk.
g) Parkering for «B8» skal løses innenfor områdene «f_PP1 og f_GAR1».
4.11 Boligbebyggelse, B9
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Det tillates 1 firemannsbolig per regulert tomt.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader eller pulttak med takhelning 7-20 grader.
Det tillates ikke kvister/arker på taket.
BYA = 45% pr. regulert tomt.
Områdene «B9 og B10» skal planlegges og bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og
arkitektonisk uttrykk.
2
Det tillates 1 garasje på inntil 30 m per boenhet. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5 meter og
gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjene. Kvist/ark/takløft på garasjene tillates ikke.

4.12 Boligbebyggelse, B10
a)
b)
c)
d)

Det tillates inntil 8 eneboliger i kjede. Kjedene kan ha ulike antall boenheter.
Taktype: Flatt tak.
BYA = 50% pr. regulert tomt.
Områdene «B9 og B10» skal planlegges og bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og
arkitektonisk uttrykk.
2
e) Det tillates 1 garasje på inntil 30 m per boenhet. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5 meter og
gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjene. Kvist/ark/takløft på garasjene tillates ikke.
4.13 Boligbebyggelse, B11
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a)
b)
c)
d)

Det tillates 3 tomannsboliger i kjede.
Taktype: Flatt tak.
BYA = 45% pr. regulert tomt.
Område «B11» skal planlegges og bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og
arkitektonisk uttrykk.
e) Parkering for B11 skal løses innenfor områdene f_PP2 og f_GAR2».
f) Det skal etableres heis/rampe fra parkeringsnivå til inngangsnivå 1.etasje bolig.
4.14 Boligbebyggelse, B12
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Det tillates småhus / lavblokk med 4 boenheter.
Taktype: Flatt tak.
To av boenhetene skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan.
BYA = 50% pr. regulert tomt.
2
I øverste etasje tillates 40 m BRA. Resterende areal kan benyttes som takterrasse.
Område «B12» skal planlegges og bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og
arkitektonisk uttrykk.
g) Det tillates bebyggelse inntil 2 meter fra eiendomsgrense mot nord dersom brannkrav for
sikring av bebyggelse på egen tomt og for nærmeste bebyggelse på område «B11» ivaretas.
h) Støyskjerming mot vei etableres som vist i plankart.
2
i) Det tillates 1 garasje på inntil 50 m per boenhet. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5 meter og
gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjene. Kvist/ark/takløft på garasjene tillates ikke.
4.15 Boligbebyggelse, B13
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Det tillates småhus / lavblokk med 4 boenheter.
Taktype: Flatt tak.
To av boenhetene skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan.
BYA = 50% pr. regulert tomt.
2
I øverste etasje tillates 40 m BRA. Resterende areal kan benyttes som takterrasse.
Område «B13» skal planlegges og bygges under ett og ha lik farge, materialbruk og
arkitektonisk uttrykk.
g) Støyskjerming mot vei etableres som vist i plankart.
2
h) Det tillates én garasje på inntil 50 m per boenhet. Det tillates mønehøyde på inntil 5,5 meter
og gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjene. Kvist/ark/takløft på garasjene tillates ikke.
4.16 Boligbebyggelse, B14
a)
b)
c)
d)
e)

Det tillates 1 enebolig.
Taktype: Saltak med takhelning 20-40 grader.
Boligen skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan.
BYA = 40 % pr. regulert tomt.
2
Det tillates én garasje på inntil 50 m . Det tillates mønehøyde på inntil 5,5 meter og
gesimshøyde inntil 3,7 meter for garasjen. Kvist/ark/takløft på garasjen tillates ikke.

4.17 Garasjeanlegg, f_GAR1
a) Det tillates felles garasjeanlegg for boligområde «B8» med inntil 9 plasser.
b) Bygningstype: Garasje med flatt tak
c) Det tillates å bygge ut til tomtegrense.
4.18 Garasjeanlegg, f_GAR2
a) Det tillates felles garasjeanlegg for boligområde «B11».
b) Bygningstype: Garasje med flatt tak
DETALJREGULERING NORDDALSHEIA - BESTEMMELSER

Side 6

c) Det tillates boder med pulttak/flatt tak over garasjeplanet.
4.19 Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_KTA1
Område «o_KTA» er regulert til trafo. Bygg kan oppføres med mønehøyde inntil 4 meter og
gesimshøyde inntil 3 meter. På taket skal det være sedumdekke.
4.20 Lekeplass, o_LEK1, o_LEK2 og o_LEK3
a) Områdene «o_LEK1, o_LEK2 og o_LEK3» er offentlige og skal opparbeides som
sandlekeplasser.
b) Områdene skal gjerdes mot trafikkareal.

§5

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)

5.1 Kjøreveg, o_KV1 - o_KV3
Områdene er offentlige.
5.2 Kjøreveg f_KV1 og f_KV2
Område «f_KV1 og f_KV2» er felles privat veg. Vegene er felles for tilstøtende og
bakenforliggende eiendommer.

5.3 Fortau
Området er offentlig fortau.
5.4 Annen veggrunn
a) Områdene skal benyttes til grøfte- og sideareal, snøopplag, siktsone, skjæringer- og
fyllingsutslag, murer, sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, rekkverk o.l.
b) Fylling/skjæring kan anlegges på tilstøtende formål.
c) Det er ikke tillatt med parkering.
d) Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som er høyere
enn 0,5 meter over tilstøtende veibane.
e) Skjæring- og fyllingsskråninger skal dekkes med jord.
5.5 Parkeringsplasser (på grunnen), o_PP1 - o_PP3 og f_PP1 - f_PP2
a) Områdene «o_PP1, o_PP2 og o_PP3» er offentlige og regulert til gjesteparkeringsplasser.
b) Området «f_PP1» er regulert til felles parkering for boligområde «B8» og området «f_PP2» er
regulert til felles parkering for boligområde «B11».

§6

GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)

6.1 Friområde, o_FO1 – o_FO3
a) Områdene «o_FO1, o_FO2 og o_FO3» er offentlige.
b) I områdene «o_FO1 og o_FO2» kan det etableres stier som følger terrenget.
DETALJREGULERING NORDDALSHEIA - BESTEMMELSER

Side 7

c) I området «o_FO3» skal det opparbeides stier og aktivitetstilbud. Tiltakene skal tilpasses
eksisterende terreng.
d) Før det kan gis igangsettingstillatelse for «o_FO3» skal det foreligge en godkjent
utomhusplan for opparbeidelse. Eventuelle sikringstiltak skal fremgå av utomhusplanen.

§7

HENSYNSSONER (pbl § 12-6)

7.1

Sikringssone, H140

Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som
er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane.

§8

BESTEMMELSER (pbl § 12-7)

8.1

Båndleggingssone - Bestemmelsesområde, Juridiske flater, linjer og punkt
a) Området «#1» tillates benyttet til midlertidig rigg- og anleggsområde.
b) Området «#1» kan fylles opp slik at nytt terreng er tilpasset eksisterende terreng på en
naturlig måte. Det skal unngås å skape nye høye skrenter som krever sikring
c) Området «#1» skal dekkes med jord og revegeteres med naturlig vegetasjon når tiltaket er
ferdig.

ViaNova Kristiansand 08-10-2014
EFL
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1 Sammendrag
ViaNova Kristiansand AS har i samarbeid med Rambøll Norge AS på vegne av Kjellandsheia
AS, utarbeidet detaljregulering Norddalsheia for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune.
Detaljplanen er basert på områdeplanen Kjellandsheia Syd.
Detaljregulering Norddalsheia har følgende hovedmål:
 Skape et godt og attraktivt boligområde.
 Varierte bygningstyper
 Sør- og vestvendte tomter
 Regulere et sentralt stort grøntområde.
Planområdet omfatter 83 nye boliger.
I områdeplanen er hele planområdet regulert til «boligbebyggelse» og «friområde». Atkomst
til planområdet er i fra vest ved den nye rundkjøringen.
Planområdet er regulert med en atkomstveg som rundsløyfe rundt åsryggen, med tilhørende
boligtomter på hver side. Det er ikke regulert boligtomter på nordsiden av åsryggen. Sentralt
i midten er det regulert et stort grøntområde som har god tilgjengelighet fra boligtomter og
vegen.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i februar 2013.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I bestemmelsene til områdeplanen for Kjellandsheia Syd, kreves det detaljregulering som
viser tomtedeling, utnyttelsesgrad, antall boenheter etc innenfor hvert delfelt.
Detaljplanen tilrettelegger i hovedsak nye arealer til boligområder, infrastruktur og
rekreasjonsområder.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
 Kjellandsheia AS, Pb. 983, 4682 Søgne.
Tiltakshavers kontaktperson er Ole Johan Bueklev.
Rådgivende ingeniørfirma:
 ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Anita Wiberg Gjelsten.
Prosjektmedarbeidere: Tore A. Nilsen, Even F. Lorentsen, Øyvind Haugen,
Asbjørn Eide og Marry Sjøvold.
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Rambøll Norge AS, Pb. 116, 4662 Kristiansand
Prosjektmedarbeider Hanne Alnæs.

Planforslaget viser ny kommunal veg, parkeringsplass og lekeplasser som er offentlige. Dette
innebærer at en del tidligere private arealer, nå blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Administrasjonen i Søgne kommune fremmet den 09.01.2013 saksfremlegg til Plan- og
miljøutvalget, i forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Våreheia-Oftenes.
I vedtaket gir Søgne kommune Kjellandsheia AS tillatelse til å utarbeide
områdereguleringsplan for Våreheia-Oftenes, hvor området utvides til også å omfatte hele
«B4 og B11».
Denne detaljplanen følger opp vedtak som er fattet i overordnet planprosess.

2.4 Utbyggingsavtaler
Det er foreløpig ikke utarbeidet utbyggingsavtale. Prosessen med utbyggingsavtale mellom
tiltakshaver og Søgne kommune går parallelt med detaljplanen, og kan tidligst godkjennes
samtidig med at områdeplanen godkjennes i kommunestyret.

2.5 Utredninger
Det er ikke behov for utredninger i detaljplanen. Det er tidligere gjennomført
utredninger/konsekvensutredninger i kommunedelplanen for Kjellandsheia, og i områdeplan
er det utført utredninger, temaplaner og formingsveileder.

2.6 Vedlegg










Plankart
Bestemmelser
ROS
Tekniske planer for veg
Støyrapport
Plan for grønnstruktur
Formingsveileder Kjellandsheia
Mottatte merknader
Oppstartsvarsel (brev og annonse)
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3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
 Kommunen og utbygger:
I tillegg til oppstartsmøte, har Søgne kommune utarbeidet et grunnlagsdokument (sist
revidert 30.09.2013) som beskriver rammene og medvirkningsprosessen mellom utbyggerne
og Søgne kommune. I dette dokumentet er det beskrevet føringer for samferdsel og vei, VA,
grønnstruktur, bebyggelse, prosess og innlevering av planforslag.
Det har vært gjennomført møter mellom Søgne kommune og utbygger av planområdet.
 Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeid, med områderegulering og detaljregulering. Det
ble annonsert i avisene Fædrelandsvennen den 05.02.2013, og Søgne- og Songdalen
Budstikke den 06.02.2013 samt brev til berørte parter den 04.02.2013.
Planområdet ble utvidet og det var nødvendig med nytt varsel vedrørende utvidelsen. Det
ble annonsert i avisene Fædrelandsvennen den 21.02.2013, og Søgne- og Songdalen
Budstikke den 20.02.2013 samt brev til berørte parter den 19.02.2013.
Grunneierliste ble oversendt av Søgne kommune.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
 Kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia:
I bestemmelsene og retningslinjene er det stilt rekkefølgebestemmelser for etablering av
tilførselsveier til E39 og etablering av nytt kryss til E39 på Kjelland.
For byggeområdene er det satt plankrav om utarbeidelse av områderegulering. Det er også
gitt føringer for detaljeringsgraden i boligområdene, minste høyde over havet, universell
utforming, parkering, lekeområder, anbefalt fordeling av boligtyper, småbåthavn mm.
 Områdeplan Kjellandsheia Syd:
I reguleringsbestemmelsene er det krav om godkjent detaljplan før det kan gis tillatelse til
tiltak. Formingsveileder og grønnstrukturplan for Kjellandsheia gjelder.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Det er ingen reguleringsplaner innenfor avgrensingen til detaljreguleringsplanen som blir
berørt.
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4.3 Tilgrensende planer
Følgende reguleringsplaner er tilgrensende til områdeplanen:
 Oftenes gnr/bnr 31/24 (ID 20090506).
Området følger planavgrensningen.
 Oftenes gnr/bnr 31/16 m.fl. (ID 20041216-1).
Området følger planavgrensningen.
 Gang og sykkelveg Oftenes (ID 20070621-1).
Området følger planavgrensningen.

Figur 1, Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner. Planområdet er vist med rød
markering.

4.4 Temaplaner
Følgende temaplaner er utarbeidet:
 Støyrapport, 20.05.2014. ViaNova Kristiansand AS
 Arkeologiske registreringer. Gnr 30, 31 og 70. Søgne kommune. Fylkeskonservatoren,
Vest-Agder fylkeskommune, 16.12.2013.
 Plan for grønnstruktur Kjellandsheia, 16.05.2014. Rambøll AS
 Formingsveileder Kjellandsheia, 16.05.2014. Rambøll AS
I forbindelse med kommunedelplanen ble det utarbeidet en konsekvensvurdering av
Landbruk, Skogbruk, Friluftsliv, Kulturminner, Kulturminner under vann, Kulturmiljø,
Naturmiljø og Landskap. Denne vurderingen er lagt til grunn i arbeidet med detaljplanen.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Miljøverndepartementets retningslinje grenseverdier for støy, T-1442.
Vannressursloven.
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
 Beliggenhet
Planområdet ligger i Søgne kommune, ca. 4,5 km sørvest for kommunesenteret Tangvall.

Figur 2, Oversiktskart av planområdet.

Figur 3, Ortofoto av planområdet
 Avgrensning og størrelse på planområdet
Området er på totalt ca. 75 da. Det utgjør en hei med en skråning mot et dyrka areal i nord. I
øst går avgrensningen langs Leireveien, i sør mot eksisterende boligbebyggelse ved
Leireveien og i vest av et næringsområde og boligbebyggelse.
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er for det meste dekket av skog. Område grenser mot boligbebyggelse i sør,
samt Leireveien som er fylkesveg.

5.3 Stedets karakter
Planområdet består av naturarealer med skog. Det er ingen eksisterende bebyggelse
innenfor planområdet.

5.4 Landskap
Området er en typisk sørlandsk hei som er småkupert med gode utsiktsforhold mot
Søgneskjærgården Området ligger solrikt til. Det er et lokalt mildt kystklima med varmekjære
treslag. Området er vindutsatt på de høyereliggende arealene. Det er ingen spesielle forhold
angående estetiske og kulturelle verdier som utpeker seg.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Fylkeskonservator v/ Ghattas Sayej m.fl. har utført en arkeologisk befaring og registrering
med påfølgende rapport. Dette ble gjennomført i perioden 21.10 – 16.12 2013 for
områdeplanen Kjellandsheia Syd. Undersøkelsene er hjemlet i kulturminneloven § 9. Det er
ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
Det vises i sin helhet til vedlagt rapport (Arkeologiske registreringer, gnr 30, 31 og 70).

5.6 Naturverdier
Det er ikke registrert spesielle verdifulle naturtyper eller arter som er rødlistet eller
svartlistet innenfor planområdet. I databasen «skog og landskap» er det ikke registrert
spesielle verdifulle naturelement innenfor planområdet.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Naturområdene benyttes i litt grad til nærrekreasjon som turgåing.

5.8 Landbruk og kulturlandskap
Det er noen steingjerder, men ellers ingen registrerte kulturlandskapselementer i
planområdet.

5.9 Trafikkforhold
 Vegsystem
For å komme til området, kjører man av fra E39 i Lundekrysset, og følger fv. 204 ned
Leiredalen til Ausviga. Vegbredden på eks fv. 204 er ca. 6,5m.
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Figur 6, Område ved atkomstveg og ny rundkjøring fra Leireveien,
deler av boligområde i venstre bakkant.
 Trafikkmengde
Trafikkmengden i 2012 er ca. 1000 ÅDT, hvorav 10 % er tungtrafikk.
Skiltet hastighet på fv. 204 i området er 30/50 km/t de første 300 meter fra E39, 70 km/t i
Leiredalen til Ausviga og 50 km/t videre mot Trysfjorden.
 Ulykkessituasjon
Nedenfor vises 10 registrerte trafikkulykker på strekningen i perioden 2000-2013. Av disse
var en ulykke uten personskade, 7 var lettere skadde og 2 alvorlig skadde. En av ulykkene var
sykkelulykke, de andre bilulykker.

Figur 7, Registrerte trafikkulykker på strekningen i perioden 2000-2013.
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 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er atskilt gang- og sykkelveg i området. Kryssing av fv. 204 skjer i plan.
 Kollektivtilbud
I dag går det bussrute langs Leiredalen og ned til Ausviga.

5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Det ligger en privat skole på Oftenes. Området benyttes ikke i undervisningssammenheng.

5.11 Sosial infrastruktur
 Skolekapasitet
I år 2009 ble det utarbeidet en skolebruksplan for Søgne kommune. Prognosene er
utarbeidet i samarbeid med rådmannens stab i Kristiansand kommune. Eksisterende
barneskole (Lunde skole) vil få stor økning i årene framover og vil ikke ha kapasitet til å møte
dette i eksisterende lokaler. Lunde skole er vedtatt omregulert med utvidelse, men saken er
satt på vent i påvente av planleggingen av E39.
Mulige løsninger er utvidelse av Lunde skole, eller ny skole vest i bygda (Kjellandsheia).
Det er utarbeidet plan for å bedre kapasiteten for Lunde skole. I områdeplan Kjellandsheia
Syd er det regulert areal til offentlige formål til skole og barnehage.
 Barnehagedekning
Innenfor planområdet er det ingen barnehager. Det ligger private barnehager i boligfeltene i
nærheten. Det utløses ikke behov for etablering av barnehage innenfor planområdet.

5.12 Universell tilgjengelighet
Området er i dag ikke opparbeidet, og således ikke tilrettelagt med universell utforming.

5.13 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
I planområdet vest for Leiredalen er det ingen vann eller spillvannsledninger. Det går en
vannledning (VL280) i selve Leiredalen langs fv 104 og en vannledning (VL225) krysser
utløpet av Lundeelva og går inn til Ausviga. Ledningene møtes i området kryss Leireveien x
Ausviga. Det er etablert høydebasseng på Leireheia på 6000 m3.
Avløp fra Oftenes går i pumpeledning via Ausviga pumpestasjon og krysser utløpet av
Lundeelva videre mot Høllen renseanlegg.
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 Overvann
Det er ingen overvannsledninger i planområdet. Planområdet er en åsrygg, og eksisterende
avrenning er i alle himmelretninger.
 Trafo
Agder Energi nett AS (AEN) har en nettstasjon sørvest for planområdet. Kapasiteten på
eksisterende anlegg er begrenset, og forsterkninger må påregnes.
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
AEN har en 22 kV linje som følger Leiredalen, og med fordelingslinje på halvøya Oftenes. Det
er etablert en del lavspent. Noen av disse må erstattes eller bygges om.
Det eksisterer ikke alternativ energikilde i planområdet.

5.14 Grunnforhold
 Stabilitetsforhold
Planområdet består av bart fjell med stedvis tynt dekke (NGU).

Figur 8, Løsmassekart fra NGU.
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5.15 Støyforhold
I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Kjellandsheia Syd, Søgne kommune, er det
foretatt beregning av støy fra eksisterende vegtrafikk og eksisterende forhold. Beregningen
er utført etter T-1442. Det er utarbeidet egen rapport for detaljplanen som vedlegges.

5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
 Rasfare
I h.h.t. NGU sitt skredatlas, er det ikke registrert fare for jord/steinskred eller snøskred.
 Flomfare
Det er ingen flomfare i selve planområdet.
 Vind
Det er ikke registrert spesielle vanskelige vindforhold i planområdet.
 Støy
Det er ingen industri eller annen støyskapende virksomhet innenfor planområdet. Det skal
utarbeides støyanalyse for å kartlegge eventuell trafikkstøy.
 Forurensing i grunnen
Under Miljødirektoratets side om grunnforurensning, er det ikke registrert noen forhold
innenfor planområdet.

5.17 Næring
Per Klungland AS, maskinentreprenør og Reino Klungland, landbruk, grenser til området i
vest.

6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, samferdsel og rekreasjon. Dette er i samsvar
med områdeplan Kjellandsheia Syd.
I områdeplanen er det regulert ny fv. 204 trasé nord for denne detaljplanen. Det blir nye
rundkjøringer på fv. 204 både nordvest og nordøst for detaljplanen. Hovedatkomsten til
feltet blir fra ny rundkjøring nordvest for planområdet.
Sentralt i planområdet ligger et stort felles uteoppholdsareal, med lett atkomst fra nord, øst,
sør og vest To sandlekeplasser er tilknyttet fellesarealet. Rundt grøntområdet er det regulert
boligtomter, og boligområdene ligger også på begge sider av den nye kommunale
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rundsløyfe-vegen. Boligtypen er en blanding av eneboliger og flermannsboliger. Skråningene
i øst/sørøst og vest/sørvest reguleres som friluftsformål og blir en buffer mellom boligene.
Eksisterende høyspentlinje i luftspenn som går sørvest-nordøst gjennom det nye
boligområdet, skal fjernes. Nye linjer legges som kabel i bakken.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
 Boligbebyggelse
Alle boliger er regulert til boligformål. Det er i planen regulert for 83 boenheter og mulighet
for inntil 29 utleie/sekundærleiligheter. Alle boligene har nærhet til rekreasjonsområder.
Tilgjengelighet, lys og sol er viktige elementer i forhold til områdenes beliggenhet.
Det er forskjell på BYA i kommuneplanen og detaljplanen. Kommuneplanen legger opp til
maks BYA =40 %, mens i detaljplanen varierer BYA fra 35 % - 50 % innenfor delfeltene. Dette
skyldes at i kommuneplanen er det totale området inkludert grønnstruktur og
trafikkområder, mens i detaljplanen er arealene med grønnstruktur og trafikkområder holdt
utenfor beregningen.
Innenfor det totale arealet i detaljplanen er BYA = 28 % hvis man regner med boligformål,
lekearealer og vegarealer, slik det er gjort i kommuneplanen.
 Garasjeanlegg for boligbebyggelse
I tilknytning til boligområde «B8» og «B11» er det regulert felles garasjeområde.
 Øvrige kommunaltekniske anlegg
Området er regulert til trafo, i forbindelse med strømtilførsel i planområdet. Trafoen skal
tilpasses terrenget og ha sedumdekke på taket.
 Uteoppholdsareal
Sentralt i planområdet er det regulert et stort felles grøntområde. Dette forbinder to av
lekeplassene som er regulert vest og øst i planområdet. Det skal utarbeides utomhusplan for
hele området, som viser disponeringen av arealet.
 Lekeplass
I tilknytning til felles uteoppholdsareal er det regulert tre sandlekeplasser. To av
lekeplassene ligger sentralt plassert og har forbindelse gjennom det felles
uteoppholdsarealet. Dette gir en trafikksikker forbindelse for barn.
 Veg
Vegen «o_KV1» er kommunal veg og går i en sløyfe. Vegen ligger sentralt i planområdet og
ligger godt i terrenget uten for stor eksponering.
Vegen «o_KV2» går inn til boligområdet «B8». Det er regulert snuhammer i enden i vegen.
Vegen «o_KV3» går inn til boligområdet «B1» og deler av «B2». Det er regulert snuhammer i
enden i vegen.
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 Kjøreveg
Boligområdene «B11, B12, B13 og B14» er regulert med felles privat veg «f_KV1 og f_KV2»
ut til fylkesveg fv. 204 Leirevegen.

Figur 10, Eksiterende private felles kjøreveger fra Leirevegen.
 Fortau
Langs hele den kommunale vegen «o_KV1» er det regulert fortau. Dette gir sikker atkomst
for myke trafikanter til og fra boligområdet, skole, barnehage og til fritidsaktiviteter.
 Annet veggrunn – teknisk anlegg
Arealene omfatter nødvendig sideareal til vegene slik som rekkverksrom, grøft,
skråning/skjæring mm. Inne i selve boligfeltet er det avsatt 1m på hver side av kjørevegen.
 Parkering
I planområdet er det regulert 3 områder for gjesteparkering, og 2 områder med felles privat
parkering.
Område «o_PP1» er regulert sentralt i søndre del i planområdet.
Område «o_PP2» er regulert sentralt i nordre del i planområdet.
Område «o_PP3» er regulert som langsgående parkeringsplasser i starten av
hovedatkomstvegen inn i området.
I tilknytning til boligområdet «B8» er det regulert felles privat parkering «f_PP1» med
parkeringsplasser på bakken. I tilknytning til boligområdet «B11» er det regulert felles privat
parkering «f_PP2» med parkeringsplasser på bakken.
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 Friområde
Områdene «o_FO1, o_FO2 og o_FO3» er regulert til friområde som buffer mellom nye
boligområder og tilstøtende planområder. Område «o_FO3» er felles uteområde og skal
tilrettelegges med stier og aktivitetstilbud.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
 Bebyggelsens plassering
Boligene må plasseres innenfor byggegrense. Det tillates etablert terrasser, murer, garasje,
gjerder og boder utenfor byggegrense.
 Bebyggelsens høyde og utforming
Reguleringsplanen oppgir høyde laveste gulv «TLG». Noen steder vil dette være høyden for
underetasjen. Dette vil gjelde for en del av tomtene i «B4-1» og tomtene i «B4-2». Inngang
til disse vil da være i 1.etasje. Det vil også være behov for underetasje for enkelte andre
tomter i «B3, B6, B12 og B13», men de har da inngang i underetasjen.
Grunnmur skal ikke være høyere enn 50 cm over gjennomsnittlig planert terreng.
Murer på boligtomter som vender ut mot veg skal utformes i naturstein. Murer skal ikke
være høyere enn 2 meter.
Det er variasjon på boligene med saltak, flatt tak eller pulttak. Det skal bygges i en og to
etasjer og noen må ha underetasje for å få en best mulig terrengtilpasning. Det er søkt å
tilpasse alle bygg til terrenget på tilstøtende arealer på best mulig måte.
 Grad av utnytting
Her brukes benevnelsene bebygd areal, BYA.
 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det blir bygget ulike typer boliger i de ulike delfeltene slik at det kan romme en blanding av
store og små familier og enslige. Det blir 30 eneboligtomter med en fordeling på tomter med
størrelse på 550-1200 m2, men de fleste er på 600-700 m2. I tillegg er det 17 kjedete
eneboliger og 6 boenheter i kjedete tomannsboliger på noe mindre tomter, 14 boenheter i
tomannsboliger, 8 boenheter i firemannsboliger og 8 boenheter i flermannsbolig.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Boligene ligger solrikt til og flere har utsikt. Det sammenhengende felles uteoppholdsareal
ligger som et naturområde og danner en buffersone mellom delfeltene. Det skaper
muligheter for snarveier og trygger forholdene for barn. Det er god tilgjengelighet til
omkringliggende naturområdet i nord hvor det blir opparbeidet aktivitetsområder og gode
turmuligheter for alle. Den sjø-nære beliggenheten med bade- og turmuligheter og
småbåthavn for lett å komme ut i skjærgården er en god kvalitet i området.
Det legges opp til en variasjon av boligtyper slik at man kan bli boende i samme område selv
om familiestatusen skulle endres.
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6.5 Parkering
 Antall parkeringsplasser
Det skal avsettes 2 parkeringsplass pr. boenhet med mulighet for minst en garasjeplass pr.
boenhet på egen tomt eller i fellesanlegg. Der hvor det er sekundærleilighet, skal det i tillegg
avsettes 1 parkeringsplass på boligtomta.
Det skal i tillegg avsettes ¼ gjesteparkeringsplass pr boenhet på offentlig parkeringsplass.
Det må etableres minst 5 % HC-plasser på parkeringsområdene.
For feltet er det det regulert 83 boenheter og mulighet for inntil 29 sekundærenheter. Dvs at
krav til gjesteparkeringsplasser er 28 plasser.
 Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg
I området etableres det 3 offentlige gjesteparkeringsplasser. Parkeringsplass «o_PP1» er det
regulert areal til 16 parkerings-plasser hvorav en er HC-plass. Parkeringsplass «o_PP2» i
nordøst er det regulert areal til 11 parkeringsplasser hvorav 1 er HC-plass. I tillegg reguleres
det 4 langsgående parkeringsplasser i starten av hovedatkomstvegen, «o_PP3». Totalt er det
da regulert inn 31 parkeringsplasser hvorav 2 er HC-plasser.
Parkeringsplassene ligger sentralt i feltet og i tilknytning til lek og friområdet.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende kommunale normaler og
vegvesenet sine håndbøker.
I planområdet reguleres en ny kommunal veg. Den nye vegen tilkobles i nordvest til ny
rundkjøring på fremtidig fylkesveg. Herfra kan det kjøres på fremtidig ny samlevegen mot
nord til E39 eller øst til Leirevegen.

6.7 Trafikkløsning
 Kjøreatkomst
Boligområdene «B1 – B10» tilknyttes ny regulert rundkjøring i nordvest og ny trase for fv 204
østover til ny regulert rundkjøring i områdeplan Ausviga.
Boligområde «B11 og B14» får atkomst via felles privat veg til eksisterende boliger. To
eksisterende kryss stenges og et nytt kryss etableres. Dette gir bedre trafikale forhold og
bedre siktforhold. Krysset er dimensjonert slik at personbil har alle 4 svingbevegelser, mens
lastebil har begrensning til to svingbevegelser.
Boligområdene «B12 og B13» får felles atkomst fra Leirevegen med felles private veger.
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 Utforming av veger
Vegene er dimensjonert etter grunnlagsdokumentet til områdeplanen utarbeidet av Søgne
kommune.
Kommunal veg «o_KV1» er regulert som A2-veg med kjørevegbredde 5,75 meter og med
fortausbredde 2,75 meter. Maksimal stigning på vegen i området er 7% over en kort
strekning.
Kommunal veg «o_KV2 og o_KV3» er regulert som A1-veg med kjørevegbredde 5,0 meter.
Maksimal stigning på vegen i området er 3%.

Figur 11, typisk tverrsnitt av ny kommunal veg.
 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det reguleres eget fortau langs den kommunale vegen med bredde 2,75 meter. Maksimal
stigning 7 % over en kort strekning i starten. Kryssing av kommunal veg vil være i plan.
I tillegg er det lagt opp til turstier sørvestover i friluftsområdet, som kan benyttes som
snarveier i området.
 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Det er felles adkomstvei til boligene med regulert vegformål med totalt 5,5 meter bredde.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Foruten ny kommunal veg, parkeringsplasser, lekeplasser og trafo, er det ikke planlagt andre
offentlige anlegg i planområdet.
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6.9 Miljøoppfølging
Ca. 200 meter fra planområdet vil det bli etablert et returpunkt for sortering av avfall som
plast, metall og klær langs hovedatkomstveien i områdeplanen. Plan for avfallshåndtering i
Søgne kommune skal følges.

6.10 Universell utforming
TEK 10 skal følges.
50 % av boenhetene skal ha universelt utformet atkomst samt ha tilgjengelighet til alle
hovedfunksjoner på inngangsplan. Det er i planen regulert inn krav til universelt utforming
for eneboligene i felt B2, B3, B4 og B14, 2-manns bolig i felt B5, kjedede enebolig i felt B8 og
2 av boenhetene i flermannsbolig i felt B12 og B13, totalt utgjør dette ca 50%.
Lekeplassene skal være universelt utformet. Avvik fra stigningskrav kan tillates på korte
strekninger for å unngå store terrenginngrep.

6.11 Uteoppholdsareal
•
Privat og felles uteoppholdsareal
Det skal avsettes minimum 80 m2 privat uteoppholdsareal pr. boenhet.
Det skal avsettes minimum 25 m2 fellesareal pr boenhet til lekeplasser. Areal brattere enn
1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan inngå i lekeareal.
•
Lekeplasser
Det blir to lekeplasser som ligger sentralt i forhold til boligtomtene. De ligger solrikt til og
inntil et større felles uteoppholdsareal. Det skal søkes bevart noe eksisterende terreng og
trær på lekeplassene. I tillegg blir det en lekeplass i sør som vil ligge sentralt for feltene B11B13. Sandlekeplassene er på ca. 560 m2, 250 m2 og 180 m2 som er større enn kravet på
100 m2. Gjennomsnittlig blir det 28 boenheter pr. lekeplass, hvorav kravet til kommunen er
maks 30 boenheter pr lekeplass. I tillegg kan det store felles uteoppholdsarealet som er på
over 6000 m2 benyttes til fri lek.
•
Kvartalslekeplasser
Krav til kvartalslekeplass dekkes gjennom nærmiljøanlegget som ligger ca. 500 meter fra
feltet. Nærmiljøparken er regulert som eget formål i områdereguleringen og blir etablert
med ballbaner, ballbinger og andre aktivitetstilbud. Område «o_FO3» vil bli opparbeidet
med aktivitetstilbud og kan benyttes som kvartalslekeplass, men uten krav til ballbane.
Arealet skal ha et naturpreg.
•
Offentlige friområder
Det er 4 offentlige friområder innenfor planområdet. Område «o_FO1 og o_FO2» danner en
buffer mellom eksisterende boliger og nye boliger og skal være et rekreasjonsområde. Det
kan etableres stier i området.
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Området «o_FO3» ligger på det høyeste punktet innenfor planområdet. Det skal fjernes så
lite vegetasjon som mulig for å begrense silhuettvirkningen av bebyggelsen. Området ligger
som en buffer mellom delområdene og skal samtidig fungere som et aktivitetsområde for
allmenheten og beboerne med hinderløype, gapahuk, grillplass, bord og benker o. lign. Stier
som snarveier mellom delfeltene og lekeplassene kan etableres med enkel rydding og
grusdekke. Alle tiltak skal tilpasses eksisterende terreng i størst mulig grad.
•
Turveier
Det er ingen offentlige turveier innenfor planområdet.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Det er ingen landbruksarealer innenfor planområdet.

6.13 Kollektivtilbud
I detaljreguleringsplanen er det ikke tilrettelagt for kollektiv. I overordnet områdeplanen er
det tilrettelagt satsing på kollektivtilbudet. Nærmeste bussholdeplass ligger rett ved den nye
regulerte rundkjøringen i nordvest, hvor det er bussholdeplass på begge sider av
hovedvegen. Tilrettelegging for bruk av buss fremmer miljøet.

6.14 Kulturminner
Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator har gjennomført befaring i planområdet.
Det er ikke registrert automatiske fredete kulturminner innenfor planområdet.
Detaljplanen er dermed ikke i konflikt i forhold til kulturminner.

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
 Vann
Hovedvannforsyningen vil komme fra eksisterende høydebasseng på Leireheia. Den
regulerte bebyggelsen ligger lavere enn kote +40 slik at det trengs ikke å etablere
trykkøkning.
Hovedvannledningene i området skal dimensjoneres for å kunne tilfredsstille krav til
brannvann på 20/50 l/s.
Utbyggingen av området kan foregå etappevis så lenge krav til vanntrykk og brannvannsdekning blir tilfredsstilt.
 Avløp
Spillvann føres i hovedsak til ny pumpestasjon ved rundkjøring i kryss med Ausviga. Avløpet
vil deretter bli pumpet over Lundeelva og videre mot Høllen renseanlegg (Solta).
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Enkelte boliger sør i planområdet (B11, B12, B13 og B14) vil få avløp til Oftenes
pumpestasjon via selvfallsledning.
Utbyggingen av området kan foregå etappevis, men infrastrukturen må dimensjoneres for
full utbygging. Det må påregnes et bidrag til oppgradering av eksisterende spillvannpumpeledninger og pumpestasjoner videre mot Høllen renseanlegg.
 Overvann
Overvann vil bli ført via ledninger til eksisterende bekkeløp i Leiredalen, øst for planområdet.
Deretter følger åpen bekk til sjø. Det skal tilstrebes å infiltrere/fordrøye overvann lokalt jf.
Norsk Vann sin treleddsstrategi hvor vann opp til 20 mm skal infiltreres lokalt, 20 – 40 mm
fordrøyes lokalt og over dette føres via sikre flomveier.
Utbyggingen av området kan foregå etappevis, men ifm omlegging/lukking av bekker må nye
bekkeløp dimensjoneres for full utbygging.

6.16 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS-analyse av planområdet.
Det er ikke avdekket spesielle emner som krever avbøtende tiltak/løsninger innenfor
planområdet, foruten høyspentlinje og støyforhold.
Infrastruktur.
 Høyspentlinjer.
Gjennom planområdet går det en mindre høyspentlinje som legges i bakken.

Figur 16, Eksisterende høyspentlinje som skal legges som jordkabel.
 Støy.
Ingen planlagt støyfølsom utbygging vil bli liggende i rød sone. Det er kun «B12» og «B13»
som blir liggende i gul sone. Se vedlagt rapport.

6.17 Rekkefølgebestemmelser
Det stilles krav om opparbeidelse av lekeplass og uteoppholdsareal. Det vises til
reguleringsbestemmelsene.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Forslaget til detaljplan følger områdeplan for Kjellandsheia Syd.

7.2 Landskap/bebyggelse
Området er småkupert med mindre heier og dalsøkk. For å kunne bebygge et slikt område,
er det nødvendig å gjøre inngrep i terrenget. Det er søkt å gjøre det så hensynsfullt som
mulig. Området vil få helt annen karakter som følge av at det endres fra et naturområde til
et tett utbygd område. Det er søkt å unngå å skyte ned de høyeste toppene slik at
silhuettlinjen ikke brytes. Bebyggelse og veier er lagt slik at det skal tilpasses på en best
mulig måte i terrenget. Det er likevel gjort nødvendige grep for at det skal være mulig å
framføre adkomsten i feltet, samt at noen mindre søkk og daler blir fylt igjen. Enkelte av
tomtene må bygge med underetasje for å ta opp terrenghøyder.

Figur 17, lengdesnitt fra nord til sør midt gjennom planområdet, som viser terreng og
boliger.

For felt «B11» ligger parkeringsplass/garasjeanlegg lavere enn boligene. Dette fordi
atkomstvegen opp til parkeringsområdet ikke kan ha større stigning. Atkomst fra
parkeringsplass til boligene kan løses med heis, rampe eller trapp. Detaljprosjekteringen vil
avklare hvordan dette skal løses.
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Figur 18, Skisse som viser plan og snitt ved felt B11

7.3 Stedets karakter
Stedets karakter vil endres fra naturområde til et tett utbygg område med grønne drag og
rekreasjonsområder.

7.4 Estetikk
Det er utarbeidet en formingsveileder for grønnstrukturområder bebyggelse og utendørs
møblering. Formingsveileder er godkjent av Søgne kommune og skal legges til grunn for
videre planlegging/prosjektering og for opparbeidelse av arealer og anlegg.
Formingsveilederens anbefalinger mht. design/utforming, estetikk, utstyr, materialvalg,
terrengbehandling mv. skal være retningsgivende for anleggenes standard/kvalitet og
funksjonskrav.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdier
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø, og planforslaget gir dermed heller ingen
påvirkning/konsekvens.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet.
 Naturverdier
Det er ingen registrerte naturverdier innenfor planområdet.
 Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiell verdifull naturverdi, fugler eller planeter i artsdatabanken.
 Verdifull vegetasjon
Det er ikke registrert spesiell verdifull vegetasjon i artsdatabanken.
 Viltinteresser
Det er ikke registrert spesielle viltinteresser, og planforslaget medfører ikke konsekvenser
for natur og miljø.
 Økologiske funksjoner osv
Det er ikke registrert noen spesielle økologiske funksjoner i planområdet.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Detaljreguleringen ivaretar rekreasjonsinteressene på en god måte. Det er regulert felles
uteoppholdsarealer, lekeplasser og friluftsområder innenfor planområdet. Det er tilrettelagt
for en snarvei fra hovedveien gjennom feltet mot eksisterende boligbebyggelse sør for feltet.
I umiddelbar nærhet blir det både landlige naturområder med et nett av turveier og stier og
sjø-nære områder tilrettelagt for friluftsliv som styrker den politiske målsettingen om
folkehelse. Tilgangen til og kvaliteten på rekreasjonsområdene er svært god.
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7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med felles uteoppholdsareal, sandlekeplass og friluftsområder i
detaljreguleringen.

7.9 Trafikkforhold
 Vegforhold
Infrastrukturen gir sikre og gode forhold for både kjørende og gående i området.
 Trafikkøkning/reduksjon
Det er planlagt 83 nye boliger. Av disse vil 68 benytte ny regulert fylkesveg i tilstøtende
området mot nord, og 15 vil benytte eksisterende vegstruktur (Leirevegen).
 Kollektivtilbud
Det vil ikke bli kollektivkjøring i detaljplanområde. Men når Kjellandsheia Syd er ferdig
utbygd, vil bussene kunne kjøre langs nye fv 204. Nord for detaljplanen er det regulert inn
dobbeltsidig busstopp for 3 busser samtidig ved skolen langs nye fv 204.

7.10 Barns interesser
Barns interesser i planområdet blir ivaretatt på en god måte, med sandlekeplasser,
uteoppholdsareal, fortau langs adkomstveien, snarveier internt og ut av feltet.
I umiddelbar nærhet av planområdet blir det etablert både skole, barnehage og
nærmiljøanlegg. Det blir trafikksikre løsninger med separate gang- og sykkelveger på de mest
trafikkerte vegene. Det tilrettelegges for et stinett mellom delfeltene slik at barn kan ferdes
på snarveier gjennom området. Hele naturområde vest for bebyggelsen blir tilgjengelig både
sommer og vinter, og i de sjø-nære friområdene legges det til rette for bruk.
Nærmiljøanlegget er åpent for alle og byr på mange muligheter for fysisk aktivitet og sosiale
møteplasser.

7.11 Sosial infrastruktur
 Skolekapasitet
Søgne kommune har gjennomført en utredning i forhold til kapasitet og behov for utvidelse
av eksisterende skoler eller bygge ny skole.
Ved utbygging av boligområdene i de 3 områdeplanene Leireheia, Ausviga og Kjellandsheia
Syd, vil behov for etablering av ny skole øke. Størrelse og tidspunkt for denne utbyggingen
må vedtas av Søgne kommune.
 Barnehagekapasitet
Det er regulert inn totalt 3 barnehager i områdeplanene Leireheia, Ausviga og Kjellandsheia
Syd. Ved utbygging av boligområdene vil behov for etablering av nye barnehager øke.
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7.12 Universell tilgjengelighet
Boligområdet vil få gode forhold for alle beboere. Bebyggelsen skal tilfredsstille kravene i
TEK10, 50 % av boenhetene skal være universelt utformet og lekeplassene blir universelt
utformet.
Adkomsten til feltet er noe bratt (stigning 1:14) på en strekning på ca. 60 meter, men ellers
stort sett slakere enn 1:20.

7.13 Energibehov - energiforbruk
Energibehov for boligområdene er i hovedsak strøm og vedfyring. Nye boliger skal kunne
klare seg med mindre energibruk, og nye boliger skal kunne bruke fornybar energi til
oppvarming. Transport for lengre avstander er med bil og buss. Transport for kortere
avstander er med sykkel.

7.14 ROS
Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket
spesielle virkninger/konsekvenser i forbindelse med planforslaget. Det vises til analysen som
vedlegg til plan.

7.15 Teknisk infrastruktur
 Vann og avløp
Hovedgrepene for vann- og avløpsledninger følger hovedplaner for vann og avløp i
områdeplanen.
 Overvann
Den planlagte utbyggingen medfører økt avrenning til eksisterende bekker. Den videre
bearbeiding av disse er for øvrig beskrevet i områdeplanen.

7.16 Drift og vedlikehold
Planområdet omfatter kommunal veg, med vegskulder og annen veggrunn (grøft) for
snøopplag. Langs den kommunale vegen i nord, er det regulert et bredt areal med annen
veggrunn som også egner seg for snøopplag. I forbindelse med kryss og parkeringsplasser
kan snøopplag skje som vist i figuren nedenfor.
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Figur 19, oversikt snøopplag

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Detaljplanen Norddalsheia vil tilføre markedet tomter som vil være attraktive både for
personer som både bor i Søgne og som vurderer å flytte til Søgne.
Økonomisk vil nye innbyggere gi kommunen vekst, derav økte skatteinntekter, men også økt
tjenestebehov som skole, barnehage osv.
Under utbyggingen vil området gi kommunen inntekter i form av tilkoblingsavgifter og
byggegebyrer.
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8 Innkomne innspill
Det ble varslet felles oppstart av både områdeplan og detaljplan. Merknader som er mottatt
gjelder enkelte geografiske område eller både områdeplan og detaljplan. Nedenfor er det et
sammendrag av merknader, som kun berører detaljplan Norddalsheia.
Merknader fra Agder Energi Nett AS, datert 07.02.2013:
Agder Energi Nett AS skriver at i området er det nettstasjoner, og de er forsynt med 22 kV
jordkabel eller 22 kV linje. Det er ikke tillatt med innretninger nærmere jordkabelens
senterlinje enn 2 meter. Det er byggeforbudssone på 15 meter, dvs 7,5 meter fra senter av
22 kV linjen. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger må påregnes.
Tiltakshavers kommentar:
Eksisterende høyspentlinje gjennom planområdet legges i bakken.
Merknader fra NVE, datert 18.02.2013:
 Høyspentlinjer, hensynssoner
Tiltakshavers kommentar:
Eksisterende høyspentlinje gjennom planområdet legges i bakken.
Merknader (nr.2) fra Agder Energi Nett AS, datert 27.02.2013:
 Regulere nettstasjoner i plan
 Feltet må forsynes med ny høyspentkabel på sørsiden av Leire sekundærstasjon
Tiltakshavers kommentar:
Plan for El-forsyning må utarbeides av Agder Energi Nett før utbygging starter.

Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert mottatt 15.03.2013:
 Det vises til Naturmangfoldloven § 8-12
 Barn og unge, funksjonshemmede
 Folkehelse (nærrundløyper)
 Eventuell forurensning
 Grenseverdi for støy
 ROS, hensynssoner ved fare, risiko eller sårbarhet
Tiltakshavers kommentar:
Det er gjennomført vurderinger rundt Naturmangfoldloven. Barn og unge,
funksjonshemmede er vurdert i forhold til oppvekst, atkomst, sikkerhet og rekreasjon. Det er
ikke oppdaget forurensing i planområdet. Støyrapport og ROS-analyse utarbeides.

Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, datert mottatt 22.03.2013:
 Nødvendig med ytterligere utredninger.
 Skolevei, sykkelparkering langs nåværende trase, snarveger for gang og sykkel.
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God grønnkorridorer og stier lokalt, ses i sammenheng med møteplasser/lekeplasser
og løypenett, samt gode forbindelseslinjer fra boligområdene til turstier.
Beskrivelse for barn og unges interesser i planleggingen. Gode, attraktive, solrike og
trygge lekeområder. Opparbeidelse tas i rekkefølgebestemmelser. Snarveger bør
kartlegges og opprettholdes.
Sol-/skygge-analyse.
G/s-veg, fortau, interne atkomster, felles uteareal, lekeplasser; prinsipp om universell
utforming. Et visst antall boenheter bør tilrettelegges for bevegelseshemmede.
Det må gjennomføres arkeologisk registrering i planområdet.

Tiltakshavers kommentar:
Det er gjennomført diverse utredninger.
Det skal reguleres gode forhold for myke trafikanter ifm skoleveg, snarveger og turveger.
Det legges vekt på god rekreasjonsområder, med stier/turveger for sommer og
vinteraktivitet, og atkomst til bakenforliggende turområder mot nord.
Det er regulert fortau langs kommunal veg i boligområdet.
Det er generelt kort avstand mellom planlagte nye boligområder og rekreasjonsområder.
Hele planområdet er godt tilrettelagt for oppvekst og leveområde, og område for lek,
opphold og rekreasjon er tatt vare på i planen.
Parkeringsløsninger er vist i detaljplanen.
Det gis føringer for uteoppholdsareal og universell utforming.
Det er gjennomført arkeologisk registrering i planområdet.

9 Avsluttende kommentar
Føringene gitt i områdeplanen Kjellandsheia Syd er videreført i detaljplanen Norddalsheia
(tidligere benevnt som B305). Det er gjennomført god kartlegging og befaring i planområdet
som gir grunnlag for videre god planlegging av boligtomtene, veg og grøntområder.
Det er ikke avduket konfliktområder. ROS-analyse er utført, og støyrapport er utarbeidet.
Den mindre høyspentledningen som i dag går gjennom boligområdet, skal fjernes og legges
som kabel i bakken. Det er ikke registrert automatiske fredete fornminner i planområdet.
Grønnstrukturplanen og formingsveileder fra områdeplanene Leireheia, Ausviga og
Kjellandsheia Syd skal følges.
Hovedformålet med detaljplanen er tilrettelegging for nye boliger, som vil gi gode oppvekst
og bokvaliteter. Området har nærhet til sjø og skog, samt kort avstand til E39 som ligger
nord for planområdet. Korte avstander internt i området gir muligheter til egen forflytning
for gående og syklende. I tilstøtende planområde mot nord er det tilrettelagt for
busskommunikasjon. Universell atkomst er nøkkelord ved prosjektering av nye veger og
områder for bebyggelse.
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Det er en god balanse mellom boligformål og rekreasjonsområder, samt nødvendig
infrastruktur. Nord for planområdet er det store rekreasjonsområdene tilknyttet
Kjellandsvannet og Uffortjønna.
Det er ingen landbruksarealer som går tapt.
Detaljplan Norddalsheia vil gi Søgne kommune gode, attraktive og kvalitetsrike boligtomter.

Detaljplan for Norddalsheia, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS

Side 29

Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

L13
2014/3237 -19569/2015
Vibeke Wold Sunde
05.06.2015

Saksframlegg
Førstegangsbehandling - detaljregulering for Norddalsheia - Plan
ID 20114
Utv.saksnr
99/15

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
17.06.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Norddalsheia – plan ID 201414 ut på offentlig ettersyn og høring.
Det bes i høringen spesielt om innspill til byggeområde B11 med tilhørende atkomstvei,
parkering og lekeplass.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 17.06.2015
Behandling:
Kommunalsjef Tofte presiserte at ikke siste plankart lå ved saksfremlegget. Utvalget ga sin tilslutning
til at oppdatert kart legges ved offentlig ettersyn og høring.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Norddalsheia –
plan ID 201414 ut på offentlig ettersyn og høring.
Det bes i høringen spesielt om innspill til byggeområde B11 med tilhørende atkomstvei, parkering og
lekeplass.

Bakgrunn for saken:
Vianova AS fremmer på vegne av Kjellandsheia AS forslag til detaljregulering for
Norddalsheia. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med
tilhørende anlegg. Planen er detaljregulering av delområde B 105 i områdeplanen for
Kjellandsheia syd, som nylig er lagt ut på offentlig ettersyn.

Planavgrensningen er vist med blå stiplet linje. Forslag til områderegulering for Kjellandsheia syd ligger transparent over
flyfoto som viser dagens situasjon.

Planprosess:
Melding om oppstart av planarbeid ble varslet sammen med oppstarten av planarbeidet for
områdereguleringen for Kjellandsheia syd i februar 2013. Av innspillene som kom inn var det
5 som omhandlet detaljreguleringen for Norddalsheia. Merknadene er oppsummert og
kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen.
Det har vært flere møter og god dialog mellom tiltakshaver og kommunen i planprosessen.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 - 3).
Planforslaget legger til rette for 83 nye boliger. Det er åpnet opp for sekundærleiligheter i 29 av
boligene. Bebyggelsen er fordelt på 47 eneboliger, 10 tomannsboliger og 4 firemannsboliger.
Boligene er foreslått med en blanding av flatt tak og saltak med takvinkel mellom 20 og 40
grader. I felt B8 er det også åpnet opp for pulttak med helning på 7 til 20 grader. Utnyttelsen av
tomtene er satt fra 35 % BYA til 50 % BYA. Planforslaget legger til rette for både frittliggende
boliger og boliger i kjede. Ca. 50 % av boligene skal tilfredsstille kravene til tilgjengelig
boenhet med alle hovedfunksjoner på inngangsplan.
De fleste boligene ligger oppe på Norddalsheia med atkomst via ny vei inn dalen på nordsida
av Norddalsheia. Atkomstveien ligger utenfor planområdet og inngår i områdeplanen for

Kjellandsheia syd. Veien inne i boligfeltet er foreslått regulert som en sløyfe med langsgående
fortau på den ene siden. I tillegg er det regulert inn noen nye boliger med atkomst fra
Leireveien i sør. For feltene B8 og B11 er det foreslått felles parkeringsanlegg til
boligområdene, mens det for de øvrige feltene er stilt krav om parkering på egen tomt. I tillegg
er det foreslått 3 områder med gjesteparkering.
Sentralt i boligfeltet på Norddalsheia er det regulert inn et større grøntområde med lekeplasser i
hver ende og friområde i midten. Friområdet skal opparbeides med stier, grillplass, hinderløype
mm. Til boligene langs Leireveien er det regulert inn en lekeplass øst for B11. Det er satt
rekkefølgekrav om opparbeidelse av del av o_NM301 i områdeplanen for Kjellandsheia syd til
kvartalslekeplass innen det gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor
planområdet.
For ytterligere beskrivelse av planen vises det til planbeskrivelsen.
Administrasjonens vurdering:
Bebyggelse, terreng og estetikk
Reguleringsplanen legger til rette for en variert boligbebyggelse. De fleste boligene ligger på et
høydedrag med gode solforhold. Snittene i vedlegg 4 og 5 viser planlagte terrengarbeider og
bebyggelsens plassering i terrenget. Bebyggelsen vil bli liggende på ulike høyder i terrenget,
med topp laveste gulv fra kote 19 til 30,5 for bebyggelsen på Norddalsheia.
Administrasjonen er skeptisk til hvordan den helhetlige kvaliteten til område B11 vil bli.
Område B11 ligger på et eget nivå i terrenget mellom planlagt bebyggelse oppe på
Norddalsheia og planlagt bebyggelse langs Leireveien. Parkering til område B11 er løst som et
felles parkeringsanlegg med bakkeparkering og garasjer. Parkeringsarealene vil bli liggende på
kote 16, mens boligene i B11 vil bli liggende med laveste gulv på kote 20. Høydeforskjellen på
fire meter gjør at det må installeres heis eller etableres rampe for å sikre tilfredsstillende
atkomst til boligene. Parkeringsplassen er foreslått opparbeidet fram til eiendomsgrensen for
eksisterende boliger i Leireveien 278 og 276. Plasseringen av vei og parkering tar i liten grad
hensyn til eksisterende bebyggelse.
Atkomstveien blir til dels bratt og smal og høydeforskjellen mellom parkeringen og boligene
gir utfordringer med tanke på tilgjengeligheten mellom områdene. Innenfor B11 er det tenkt 3
kjedede tomannsboliger, hvor gangatkomsten må løses innenfor området. Arealet som gjenstår
til uteopphold er innenfor minimumskravet, men vi stiller spørsmål med hvordan kvaliteten vil
bli. Vi har hatt en diskusjon med utbygger knyttet til om området bør tas med i planen. Etter
utbyggers ønske ligger området inne i planforslaget som fremmes utlagt til offentlig ettersyn.
Det bes i høringen spesielt om innspill til område B11 med tilhørende atkomstvei.
Universell utforming
Ca. 50 % av boligene skal ha tilgjengelig boenhet. Det framgår av bestemmelsene hvilke
boliger som skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan. Det er lagt til rette for en
handicapparkering på hver av parkeringsplassene o_PP1 og o_PP2.
Vei
Atkomstveien fra Leireveien til boligområdene B1 – B10 er innarbeidet i forslag til
områdeplanen for Kjellandsheia syd. Veien videre inn i boligfeltet (o_KV1) er regulert med en
asfaltert kjørebredde på 5,5 meter og med et langsgående fortau på 2,5 meter. Stigningen på
veien vil være brattest i nordvest, hvor den får ca. 7 % helning. Profil over for veiene vises i
vedlegg 6 og 7. Det er stilt rekkefølgekrav om at veier, fortau og parkeringsplasser skal være
ferdig opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse.

Til B11 og B14 er det lagt opp til å bruke eksisterende atkomstvei fra Leireveien og føre denne
videre opp mellom boligene i Leireveien 278 og 280. For å gi en bedre kryssløsning er det
foreslått å innsnevre dagens to avkjørsler i området til en felles avkjørsel. Den felles
atkomstveien er på det smaleste i underkant av 3,5 meter og har en stigning på 10 % på det
meste.
Vann og avløp
I arbeidet med områderegulering for Kjellandsheia syd er det gjort vurderinger knyttet til
håndtering av vann og avløp til hele området. Det framgår av utredningene blant annet at det
skal gjøres utbedringer av Uffortjønnbekken for å gi bedre kapasitet til å håndtere overvann.
Ingeniørvesenet er i dialog med tiltakshaver for å avklare hvilke utbedringer som må gjøres og
når utbedringene må gjennomføres. Det arbeides også med detaljene knyttet til
avløpsløsningene for spillvann. Dersom konklusjonen fra utredningene innebefatter løsninger
som får konsekvenser for Norddalsheia, må disse innarbeides i planen før den vedtas.
I reguleringsplanen for Norddalsheia er det planlagt at overvann fra den enkelte tomt skal ledes
i rør med utløp til Uffortjønnbekken nord for Norddalsheia. Det framgår av planbeskrivelsen at
mindre nedbørsmengder skal infiltreres lokalt.
Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet i området (vedlegg 8). Det framgår av
vurderingen at det går en høyspentlinje gjennom planområdet, denne skal legges i bakken før
det kan bygges boliger. Videre er det påpekt at dimensjonering av brannvann må gjøres i
byggeprosessen. Det er laget en overordnet plan for vannforsyning i områdereguleringen for
Kjellandsheia syd. Det framgår av denne at det er mulig å løse tilfredsstillende vannforsyning
til området. Ellers er det ikke avdekket andre risiko- eller sårbarhetsforhold i planområdet.
Støy
I støyrapporten (vedlegg 9) framgår det at boligene i område B12 og B13 vil bli liggende i gul
støysone. For å ivareta kravene knyttet til støy på uteoppholdsarealene er det regulert inn
støyskjerm mot Leireveien. Det er satt krav om at støyskjermen må være opparbeidet før
boligene kan tas i bruk. Dersom det skal være balkonger mot veien i 2. og 3. etasje av boligene
må også disse skjermes mot støy. Ved foreslåtte skjerming vil alle boligene få tilfredsstillende
støyforhold.
Naturmangfold
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken.
Området er satt av til byggeområde i kommunedelplanen for Kjellandsheia, dette er videre
fulgt opp i forslag til områderegulering for Kjellandsheia syd. Det er gjennom disse
planprosessene ikke avdekket naturverdier som bør ivaretas spesielt innenfor planområdet. Det
er ved detaljreguleringen gjort søk i naturbasen til miljødirektoratet og artsdatabankens artskart
uten at det er funnet registreringer av viktige arter eller naturtyper i området. Planområdet
består i stor grad av fjell med et tynt torvdekke over. Vegetasjonen er dominert av bartrær.
Dette er typisk grunnforhold og vegetasjon for de kystnære områdene i kommunen. Kravet til
kunnskap etter naturmangfoldloven § 8, vurderes å være oppfylt. Ut i fra den kunnskapen som
er om området, er det ikke grunnlag for å tro at tiltakene i planen vil føre til skade på truet eller
verdifullt naturmangfold.

Grønnstruktur
Det er i planen innarbeidet tre nye lekeplasser sentralt i boligfeltet. o_LEK1 og 2 har en god
beliggenhet med tilknytning til et større planlagt friområde o_FO3. o_LEK 3 ligger skjermet
fra trafikk, men beliggenheten øst for bebyggelsen i B11 gjør at området vil bli skyggelagt på
ettermiddagen. Det er satt rekkefølgekrav om at lekeplassene skal være opparbeidet før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse i feltene som er knyttet til lekeplassene.
o_FO1 og o_FO2 er grøntområder rundt bebyggelsen på Norddalsheia. Det er åpnet for
mulighet for opparbeidelse av stier, men ellers er det ikke forutsatt opparbeiding av arealene.
Deler av friområde o_FO2 er satt av til midlertidig rigg- og anleggsområde (#1). Riggområdet
vil ha atkomst fra Leireveien. Terrenget i området vil bli endret og skal fylles opp i
anleggsfasen. Etter anleggsperioden skal området revegeteres og inngå i grønnstrukturen.
For å sikre trygg gangvei ned mot sjøen og til skolen på Oftenes, er det satt rekkefølgekrav om
opparbeidelse av gangforbindelse fra Norddalsheia til Leireveien i sør.
Barn og unges interesser
Det er ikke kjennskap til at området benyttes av barn og unge til lek i dag. Innenfor
planområdet vil det bli opparbeidet varierte lekearealer for de minste barna. I tillegg vil det bli
etablert en kvartalslekeplass og på sikt et nærmiljøanlegg nord for Norddalsheia. Dette vil gi en
bedring av forholdene for barn og unge i forhold til det som er i området i dag.
Kulturminner
Ved arkeologisk registering er det ikke funnet automatisk fredede kulturminner innenfor
planområdet.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Kostnader knyttet til opparbeidelse av infrastruktur innenfor planområdet tas av utbygger.
Kommunen ved ingeniørvesenet skal stå for drift av offentlig veier og fortau. Det forutsettes av
lekeplasser driftes av velforeningene som etableres i området.
Arealenhetens anbefaling og konklusjon
Planforslaget er i tråd med føringene som ligger i forslaget til områdeplan for Kjellandsheia
syd. Arealenheten anbefaler at planforslaget legges ut på høring slik det foreligger. Det bes i
høringen spesielt om innspill til byggeområde B11 med tilhørende atkomstvei, parkering og
lekeplass.
Rådmannens merknader
Rådmannen har ingen ytterligere merknader til planforslaget.
Vedlegg
1 Plankart
2 Bestemmelser 02.06.15
3 Beskrivelse-detaljplan-Norddalsheia-29-05-2015
4 U305-1
5 C305-1
6 D305-2
7 D305-1
8 ROS-detaljplan-Norddalsheia
9 Støyrapport-detaljplan-Norddalsheia
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Sammendrag

I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for felt 305 Kjellandsheia Syd, Søgne kommune, er det
foretatt beregning av støy fra vegtrafikk. Beregningen er utført etter T-1442.
Det er forutsatt omfang av utbygging som gitt i områdeplanen for Kjellandsheia syd og tatt hensyn til
nytt vegnett og forventet trafikk. Det er forutsatt at fv 204 syd for kryss Ausvigheia legges om mot vest
fra nevnte kryss.
For felt 305 er adkomstvegen, nytt terreng og bygninger som framkommer av planforslaget lagt inn i
beregningsmodellen.
Bortsett fra områdene B12 og B13, ligger alle planlagte tomter utenfor gul sone. Krav til utendørs
oppholdsplass vil på bakkenivå tilfredsstilles på alle tomtene.
Støy ved fasade vil bli lavere enn Lden 55 dBA i 1. etasje og i de fleste tilfeller også i øverste etasje.
Enkelte steder er støynivået i øverste etasje beregnet til 57 dBA. Med dagens byggemetoder vil en
krav til innestøy være tilfredsstilt.
Ved område B12 og B13 er støy ved fasade mot veg over grenseverdien. I etasjer over bakkeplan
ligger støynivået på 58-59 dBA. Også eventuell uteplasser mot veg vil ligge i gul sone.
Det er foreslått støyskjerming ved område B12 og B13 i form av støttemur og lav skjerm.
Støyen ved fasade i 1. etasje vil reduseres til under grenseverdien og det blir et område foran fasade
mot veg med støy lavere enn grenseverdien.
I 2. og 3. etasje vil støyen bli 57-58 dBA. For balkonger i disse leilighetene må det utføres skjerming
på balkongene for å redusere støyen på utendørs oppholdsplasser.
Kristiansand 20.05.2014
ViaNova Kristiansand AS

Prosjektleder

Kontrollert

Kjellandsheia Syd. Detaljregulering felt 305 – Støy fra vegtrafikk

3

1

INNLEDNING

I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for felt 305 Kjellandsheia Syd, Søgne
kommune, er det foretatt beregning av støy fra vegtrafikk. Beregningen er utført etter T-1442.
Støyberegningene er utført av ViaNova Kristiansand AS.

2

PLANGRUNNLAG

Beregningene er basert på foreliggende digitalt kart. Kartet gir plansituasjonen for eksisterende
bebyggelse og veg samt kotehøyder for terreng.
Kartet danner grunnlag for den digitale beregningsmodellen.
Eventuelle eksisterende bygg og skjermer av betydning for støyen er lagt inn i beregningsmodellen.
Nye samleveier er lagt inn i beregningsmodellen og trafikkstøy fra disse og eksisterende veger er
beregnet.
Områdeplanen er basert på kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia. I forbindelse
med utarbeidelse av områdeplanen, er det prosjektert nye samleveger gjennom området. Det gjelder
veg syd mot nord gjennom Kjellandsheia og veg øst mot vest fra dagens kryss på fv 204 Leireveien
(mot vei til Ausvigheia). Veg mot Ausvigheia vil også bli adkomst fra syd til ny bebyggelse i Leireheia.
Trafikkmengden er i henhold til metoden framskrevet 10-20 år til beregningstidspunktet år 2029 og
svarer til full utbygging av området i henhold til områdeplanen for Kjellandsheia Syd.
For felt 305 er adkomstvegen lagt inn i beregningsmodellen. Det samme er nytt terreng og bebyggelse
på mest støyutsatte steder.
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BEREGNINGSMETODE

Beregningene er utført etter Nordisk Beregningsmetode for vegtrafikkstøy, komplett metode.
I detaljarbeidet er det benyttet Novapoint Støy for beregning av utestøy. Programmet benytter digital
terrengmodell (3D-informasjon), vegdata, trafikkdata med videre.
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TRAFIKKDATA

Trafikkdata er i henhold til "Kjellandsheia Syd. Beregning av vegtrafikkstøy" fra ViaNova datert
28.02.2014:
Det foreligger trafikktall fra Statens vegvesen for fv 204 Leirevegen med ÅDT 500 for år 2013 for hele
strekningen Lunde – Valand. Vi har antatt, og lagt inn i beregningen, noe mer differensiert
trafikkmengde. Det er antatt 700 kjøretøyer nord for Ausvigheia og 300 på sydsiden.
For planlagt bebyggelse er det brukt tall for normal trafikkgenerering. Det er regnet med en
turproduksjonsfaktor på 5 pr boenhet.
I Kjellandsheia syd er det planlagt ca 280 boliger nord for ny fv 204, ca 160 syd for ny fv 204 og ca
120 på Oftenes syd for dagens fv 204.
Fra Leireheia syd og eksisterende bebyggelse i Ausviga er det regnet med trafikk fra ca 510 boliger.
Det er brukt tall fra kommunedelplanen. Disse kan bli noe justert i forbindelse med områdeplan, men
mindre avvik vil ikke ha betydning for støynivået.
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Ny samleveg øst mot vest langs nordsiden av felt 305 er på sikt tenkt videreført som en omlegging av
fv 204. Fv 204 går i dag på sydsiden av felt 305. Tidspunkt for omlegging er ikke avklart. Vi har i
beregningen for felt 305 tatt høyde for mest støyutsatte situasjon både langs nordsiden og sydsiden
av felt 305. Det innebærer at for bebyggelse langs sydsiden er fv 204 forutsatt beholdt og for
bebyggelse langs nordsiden av feltet er fv 204 forutsatt flyttet.
Trafikk fra adkomstvegen i felt 305 er inkludert i beregningen. Trafikken mellom rundkjøringen i
nordvest og kysset i feltet er i henhold til normal turproduksjon ÅDT 380 kjt/d. Trafikken er fordelt og
gradvis redusert innover i feltet.
Tungtrafikkandelen er ukjent og det er brukt en andel på 10% ihht metoden. Dette er mer enn det som
vil gjelde i en normal boligbebyggelse.
Døgnfordeling av trafikken er gjort ihht TA-2115, veileder til T-1442.
Beregningstidspunkt er satt til ferdig utbygd planområde år 2029.
Veg
Fv 204, nord for Ausvigheia.
Leirevn. syd for Ausvigheia. Tidl. Fv 204
Leireheia/Ausvigheia
Fv 204 NY, østre del
Fv 204 NY, vestre del
Kjellandsheia, nord - syd
Adkomstveg felt 305
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ÅDT
5780
1250/1100/700
2600
2580
650/250
1500/600
380

Trafikkmengde år 2029
Dag (%)
Kveld (%)
80
12
80
12
80
12
80
12
80
12
80
12
80
12

Natt (%)
8
8
8
8
8
8
8

Fart
km/t
50/60
50
50
60
60
50
30

Tunge
%
10
10
10
10
10
10
5

TILTAKSKRITERIER

T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn.
Det skal kartlegges utendørs forhold, frittfeltverdi, for to støysoner; rød og gul.
Fra vei som støykilde gjelder disse kriterier:
 Rød sone. Lden 65 dB, L5AF 85 dB (natt)
 Gul sone. Lden 55 dB, L5AF 70 dB (natt)
Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og
etablering av støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.
Støygrensen Lden 55 dBA gjelder for bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Det omfatter boliger,
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager.
Innendørs i oppholdsrom og soverom utsatt for støy fra utendørs kilde, er grenseverdien for ekvivalent
lydtrykksnivå 30 dBA.
Beregningshøyden i forbindelse med kartlegging er 4 m over bakken.
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BEREGNINGSPUNKTER

Det er beregnet støy i et rutenett av beregningspunkter i høyde 2 m over bakken. Rutenettet er
fortettet med beregningspunkter der dette anses nødvendig. Støynivået i beregningspunktene danner
grunnlag for støykotekart.
Kjellandsheia Syd. Detaljregulering felt 305 – Støy fra vegtrafikk
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Det beregnet støy ved fasade for mest støyutsatte boliger. Beregningspunkter er 1,5 m over gulv.
Fasaderefleksjon er inkludert. Ved alle beregnede boliger og områdene rundt er nytt terreng og ny
bebyggelse i henhold til planforslaget lagt inn i beregningsmodellen.
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BEREGNINGSRESULTATER

Tegning X305-1 viser støysoner i felt 305 for foreslått plan uten skjermingstiltak. Støynivå Lden ved et
utvalg av de mest støyutsatte fasadene er beregnet og støynivå påført. Ved flere etasjer er støynivå
oppgitt for flere etasjer. Trafikkmengden er framskrevet til beregningsåret 2029.
Det er tatt hensyn til at støy fra interntrafikken i feltet kommer i tillegg til støyen fra vegene omkring.
Trafikkmengden på adkomstvegen i felt 305 avtrappes innover i feltet.
Nytt terreng i felt 305 og bygninger som framkommer av planforslaget er lagt inn i
beregningsmodellen.
Bortsett fra områdene B12 og B13, ligger alle planlagte tomter utenfor gul sone. Krav til utendørs
oppholdsplass vil på bakkenivå tilfredsstilles på alle tomtene.
Støy ved fasade vil bli lavere enn Lden 55 dBA i 1. etasje og i de fleste tilfeller også i øverste etasje.
Enkelte steder er støynivået i øverste etasje beregnet til 57 dBA. Med dagens byggemetoder vil en
krav til innestøy være tilfredsstilt.
Ved område B12 og B13 er støy ved fasade mot veg over grenseverdien. I etasjer over bakkeplan
ligger støynivået på 58-59 dBA. Også eventuell uteplasser mot veg vil ligge i gul sone.
Det er foreslått skjermingstiltak for område B12 og B13.
Tegning X305-2 viser støysoner med foreslåtte skjermingstiltak.
Rundt foreslåtte boliger er ny terrenghøyde 0,2 m lavere enn gulv lagt inn i beregningsmodellen. For
B12 og B13 er denne terrenghøyden foreslått etablert helt ut til eiendomsgrensen/frisiktlinje mot fv
204. For B12 utgjør dette en liten mur, men for B13 forutsetter dette en noe høyere støttemur mot
vegen.
For B12 foreslås muren supplert med tett gjerde høyde 1,1 m.
For B13 vil muren utgjøre en brink slik at ytterligere skjerm kan unngås. Alternativt kan en for B13 kan
ved B13 redusere murhøyden og i stedet kompensere med tilsvarende høyde på skjerm.
Støyen ved fasade i 1. etasje reduseres til under grenseverdien og det blir et område foran fasade mot
veg med støy lavere enn grenseverdien.
I 2. og 3. etasje vil støyen bli 57-58 dBA. For balkonger i disse leilighetene må det utføres skjerming
på balkongene for å redusere støyen på utendørs oppholdsplasser.
Det lar seg om ønskelig gjøre å redusere støyen til under grenseverdien ved fasade også i 2. etasje.
For B12 må skjermhøyden økes til 1,5m og for B13 må det settes skjerm høyde 1,1m på foreslått mur.
Lokal skjerming av balkong vil da kun være nødvendig i 3. etasje.
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KONKLUSJON

I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for felt 305 Kjellandsheia Syd, Søgne kommune, er det
foretatt beregning av støy fra vegtrafikk. Beregningen er utført etter T-1442.
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Det er forutsatt omfang av utbygging som gitt i områdeplanen for Kjellandsheia syd og tatt hensyn til
nytt vegnett og forventet trafikk. Det er forutsatt at fv 204 syd for kryss Ausvigheia legges om mot vest
fra nevnte kryss.
For felt 305 er adkomstvegen, nytt terreng og bygninger som framkommer av planforslaget lagt inn i
beregningsmodellen.
Bortsett fra områdene B12 og B13, ligger alle planlagte tomter utenfor gul sone. Krav til utendørs
oppholdsplass vil på bakkenivå tilfredsstilles på alle tomtene.
Støy ved fasade vil bli lavere enn Lden 55 dBA i 1. etasje og i de fleste tilfeller også i øverste etasje.
Enkelte steder er støynivået i øverste etasje beregnet til 57 dBA. Med dagens byggemetoder vil en
krav til innestøy være tilfredsstilt.
Ved område B12 og B13 er støy ved fasade mot veg over grenseverdien. I etasjer over bakkeplan
ligger støynivået på 58-59 dBA. Også eventuell uteplasser mot veg vil ligge i gul sone.
Det er foreslått støyskjerming ved område B12 og B13.
Det er foreslått støttemur mot vegen lik høyden av terreng foran boligene.
For B12 er muren supplert med tett gjerde høyde 1,1 m.
For B13 vil muren ha skjermende virkning.
Støyen ved fasade i 1. etasje vil reduseres til under grenseverdien og det blir et område foran fasade
mot veg med støy lavere enn grenseverdien.
I 2. og 3. etasje vil støyen bli 57-58 dBA. For balkonger i disse leilighetene må det utføres skjerming
på balkongene for å redusere støyen på utendørs oppholdsplasser.
Det lar seg om ønskelig gjøre å redusere støyen til under grenseverdien ved fasade også i 2. etasje.
For B12 må skjermhøyden økes til 1,5m og for B13 må det settes skjerm høyde 1,1m på foreslått mur.
Lokal skjerming av balkong vil da kun være nødvendig i 3. etasje.
Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS

Asbjørn Eide

Vedlegg:

- Støykotekart tegning X305-1 og X305-2
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DETALJPLAN FOR NORDDALSHEIA
SØGNE KOMMUNE.
RISIKO OG SÅRBARHETSUNDERSØKELSE
Risiko knyttes til uønskede hendelser, begivenheter eller tilstander som i utgangspunktet ikke
skal inntreffe. Risiko er et sammensatt begrep der man vurderer muligheten (sannsynlighet)
for at en hendelse skal inntreffe, og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den likevel
skulle inntreffe.
Med sårbarhet menes her hvor robust en virksomhet er overfor uønskede ytre påvirkninger.
Denne forenklede undersøkelsen er basert på utkast til detaljplan slik den foreligger
september 2014.
I den etterfølgende sjekklisten er det gjort merknader ved følgende emner:
1. Radon skyldes naturlig radioaktivitet i grunnen. I en oversikt hos Statens strålevern, er
det utført bolig-målinger i Søgne kommune. Snittverdien er på 102 ved 157 målte
boliger. Statens strålevern anbefaler at radonnivåer alltid skal være lavere enn
maksimumsgrensen på 200 Bq/m3 for bolighus, og at tiltak bør utføres når radonnivået
i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. I h.h.t. NGU sitt berggrunnskart
består bergarten i planområdet av Amfibolitt, hornblendegneis, glimmergneis, stedvis
migmatittisk, som er mindre utsatt for radon. Det er generelt tynne løsmasser innenfor
planområdet, i h.h.t. NGU sitt løsmassekart. I planområdet skal det etableres nye
boliger. Ved eventuell påvisning av radon må bygningsdeler under jorden sikres/tettes,
og om nødvendig må bygningene utstyres med ekstraordinær ventilasjon. Eventuelle
tiltak mot radon utføres i forbindelse med byggeprosessen.
2. I artsdatabanken (nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold) er det ikke
registrert planter eller dyr på rødlista (sårbare/truede arter). Det er heller ikke registrert
uønskede arter (svartelista).
3. Eksisterende høyspentlinje som går gjennom planområdet skal legges som jordkabel i
bakken.
4. Dimensjonering av brannvann må utføres i byggeprosessen. I overordnet plan
(områdeplan for Kjellandsheia Syd) er det utarbeidet planer for vann i boligområdene.
5. Det er kun en atkomst for utrykningskjøretøy (brannbil) inn til selve boligområdet
B305. Internt i området er det en rundsløyfe. Fram til boligområdet, er det atkomstveg
fra E39 via fylkesvegen i Leiredalen, samt nye samleveger i fra E39.
6. I databasen for kulturminner Askeladden er det ikke registrert fornminner i
planområdet. Fylkesarkeolog har gjennomført registrering i planområdet høsten 2013.
Det er ikke registrert at området er påvirket eller forurenset av tidligere bruk.
7. Innenfor planområdet er det ingen spesielle store fjellskråninger eller stup. Det må
vurderes om det er behov for sikring.
ViaNova Kristiansand A/S
08.10.2014
Even Fallan Lorentsen
ViaNova Kristiansand AS

SJEKKLISTE ROS, OMRÅDE B305, KJELLANDSHEIA SYD,
SØGNE KOMMUNE.
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Naturgitte forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred?
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?
Er det radon i grunnen?
Annet (naturtyper/fremmede arter)
Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?
-hendelser på veg
-hendelser på jernbane
-hendelser på sjø/vann/elv
-hendelser i luften
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for
området?
-utslipp av giftige gasser/væsker
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området:
-elektrisitet
-teletjenester
-vannforsyning
-renovasjon/spillvann
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for
gående, syklende og kjørende innenfor området:
-til skole/barnehage?
-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?
-til forretning etc.?
-til busstopp?
Brannberedskap
-omfatter området spesielt farlige anlegg?
-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde
og trykk)?
-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
Tidligere bruk
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?
-gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.
-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering
-annet (fornminner)
Omgivelser
Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare
for usikker is?
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare
(stup etc.)
Annet (naturområder)
Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

Vurdering
Nei
Merknad
X
X
X
X
Se tekst 1
X
Se tekst 2
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Se tekst 3

X
X
X
X
X
Se tekst 4
Se tekst 5
X
X
X
X
X

Se tekst 6
Se tekst 7

X
X
X
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Even Fallan Lorentsen
ViaNova Kristiansand AS
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