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Brennåsen Songdalen kommune. Avslutning av kommunedelplanarbeid
Rosseland. Anmodning om å fravike regionale bestemmelser for handelsetablering
senterstruktur
I regionplan for Kristiansandsregionen er det i kapittel 10, pkt. 4.11, inntatt følgende
bestemmelse for Rosseland/Brennåsen i Songdalen kommune.
"Det tillates maksimalt etablert eller utvidet handelsvirksomhet på Rosseland/Brennåsen
som samlet har et bruksareal på 15.000 m2 BRA. For at denne bestemmelsen skal tre i
kraft må det forefigge kommunedelplan for området som angir rekkefolgekrav knyttet til
infrastruktur for kollektivtrafikken."
Songdalen opplyser i brev av 5.09.13 at man i stedet ønsker å vurdere arealbruken
gjennom utarbeidelse av reguleringsplan og det søkes fylkeskommunen om å fravike
kravet om kommunedelplan som er nedfelt i regionplanen.
Kommunen begrunner dette som følger:
Songdalen kommune har vurdert flere forhold omkring denne fylkesdelsplanen. Det har på
Mange måter vært et vanskelig planarbeid å forholde seg til. Det har ikke vært mulig å holde
framdrift som ønskelig siden det ikke har latt seg gjøre å få nødvendige avklaringer omkring
bygging av ny E-39. Uttalelser fra sittende samferdselsminister og sentrale
opposisjonspolitikere de siste ukene gjør at vi tolker situasjonen slik at uavhengig av hvilken
politisk sammensetning det blir på regjeringen etter Stortingsvalget i år, vil bygging av ny E39 gjennom Songdalen skje betydelig raskere enn hva som offisielt har vært uttalt tidligere.
Det betyr at det ikke vil bli investert i avbøtende tiltak langs dagens traså som for eksempel
toplankryss på Rosseland. På grunnlag av de signal vi har oppfattet fra Statens vegvesen
ville et toplankryss både ha aktualisert bygging av overgang over E-39 samt forbedringer
mhp.bussbetjening. Ny 5-39 betyr også at dagens E-39 i løpet av få år vil få status som
lokalveg. Etter vår vurdering er mye av det opprinnefige behovet for å utarbeide en
kommunedelsplan for Rosseland og Brennåsen ikke lenger til stede. Det er ikke klart for oss
hvorvidt en kommunedelsplan fremdeles vil gi nødvendige avklaringer i forhold til overordnet
arealbruk.

Det vises for øvrig til kommunens brev i sin helhet. Brevet vedlegges.
Vi har forelagt saken for Statens vegvesen, som i brev av 31.10.13 anfører følgende:
Anmodning fra Songdalen kommune baserer seg på uttalelser fra sentrale politikere om
bygging av ny E39 gjennom Songdalen, og at en har forstått det slik at ny veg vil komme
betydelig tidligere enn hva som offisielt har vært uttalt tidligere. Dette er ikke avklart, verken
eller i NTP/statsbudsjett. Konseptvalgutredning for
i Samferdselsdepartementet
samferdselspakke i Kristiansandsregionen anbefaler et toplanskryss i BrennåsenFolkestyre —kompetanse
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/Rosselandskrysset i perioden 2017 — 2020, men det er nå ønskelig at dette krysset kan
unngås. Inntil videre må en likevel forholde seg til samferdselspakka.
Ettersom behov for vegtiltak ved Rosseland/Brennåsen nå er lite avklart har vi ikke
vesentlige merknader til at plantype for utbygging på Rosseland blir endret til
reguleringsplan En reguleringsplan må imidlerlid basere seg på samme rekkefølgekrav til
infrastruktur som en kommunedelplan vil kreve. I møter med Songdalen kommune har
Statens vegvesen bLa. påpekt at dagens kapasitet i ktyss med E39 er for liten til at det vil
være forsvarfig å etablere virksomhet på Rosseland som vil generere vesentlig mer trafikk.
Ombygging som nylig er gjennomført har gitt bedre kapasitet i kryss, men inntil E39 er lagt
om til ny traså vil det likevel være uheldig med utbygging som vil gi vesentlig mer trafikk.

Før Vest-Agder fylkeskommune tar endelig stilling til anmodningen fra Songdalen
kommune, oversendes saken til høring til de øvrige kommunene i Knutepunkt Sørlandet.
Eventuelle merknader til saken bes sendt Vest-Agder fylkeskommune

innen 1.12.13

Med yennlig hilsen
!!
,
KNstin siveftsen
seksjon leder

Vedlegg:
Brev fra Songdalen kommune, datert 5.09.13
Brev fra Statens vegvesen region sør, datert 31.10.13
Kopi til:
Songdalen kommune,
Aust-Agder fylkeskommune
Statens vegvesen Region sør
Knutepunkt Sørlandet, her

D
ri
r giver

ppelen

SONGDALEN
KOMMUNE

L

Vest Agder fylkeskommune
Regionaavdelingen
boks 517 Lund
S
4605 KRISTIANSAND

Vår ref.
1011623-35/K1-143,

Avslutte

'

Deres

,

Dato:
05.09.2013

ref.

K3-&40/TSK

påbegynt

2.‘,

t

- Brennåsen

for Rosseland

kommunedelplan

for Songdalen kommune gjennom flere år å bidra til økt handel på
Det har vært en målsetting
for Krstiansandsregionen
med at arbeidet med den regionale arealplanen
Rosseland. I forbindelse
politSke signalene som kom fra kommunen.
pågikk, var nettopp dette forholdet et av de tydeligste
på Rosseland
som ble vedtatt i 2011, åpner for å utvide handelsarealet
Den regionale arealplaren
Brennåsen senter e- på
det som allerede er etablert
og Brennåsen med i alt 15.000 kvm fratrukket
mellom 1.000 og 2.000 kvm. Dette vil med
om lag 3.00C kvm, og på Rosseland er handelsarealet
på
utvidelse av handelsarealet
andre ord si at den regionale arealplanen åpner for ytterligere
10.000 kvm. All denne utvidelsen vil måtte komme på Rosseland siden gjeidende
størrelsesorden
utvidelse av Brennåsen senter samt at gjeldende kommuneplan
arealplan ikke åpner for ytterligere
som dette.
fortsatt skal opprettholdes
landbruksareal
fastslår at tilgrensende
på Rosseland de siste årene har vært hjemlet i
Det som har skjedd av handelsetablering
altså ca. 10.000 kvm, har ikke latt
De øvrige utvidelsesmulighetene,
reguleringsplan.
eksisterende
på E-39.
seg realisere på grunn av kapasitetsforholdene
En
for Rosseland og Brennåsen.
å utarbeide en kommunedelsplan
I 2008 vedtok kommunestyret
var å utarbeide en alan for overordnet
med kornmunedelsplanen
målsettingene
av de overordnede
med fokus på gående og syklendes behov samt kollektvløsninger.
vegsystem
ble det vist et stort
og i oppstartsmeldingen
Det ble meldt oppstart av planarbeidet,
Volleberg og Brennåsmoen.
Kolekniben,
som bl.a. omfattet
med oppstartsmedlingen.
mottok mange innspill i forbindelse
Kommunen
Etter oppstartsmeldingen
folkemøte våren 2010.

vedtok

planprogram.

kommunestyret

Det ble også avholdt

planområde

eget

og som ikke hadde chrekte relevans til
til oppstartsmeldingen
De innspillene som kom i tilknytnmg
Denne
av kommuneplanen.
med revsjon
på E-39, ble behandlet i forbindelse
trafikkfor-holdene
hosten 2012. Slik sett er altså det orr rådet det ble mehtft oppstart på blitt
vedtak kommunestyret
betydelig snevrere.
Selv om det ble meldt oppstart i 2008, har det ikke vært mulig å få vedtatt denne
Deres holdrung har vært at
Det har vært flere møter med Vegvesenet.
kommunedelsplanen.
dagens kapasitet Då E 39 har vært for liten til at det vil være forsvarhg å etablere virksomhet
biltrafikk.
Ross&and som genererer ytterligere
har på mange måter hatt forståelse for az trafikksituasjonen
Kommunen
Samtidig er det av stor betydning for kommunen
med nyetablermger.
at det kommer mer handel på Rosseland.
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I den vedtatte arealplanen for Krutepunkt
følgende i planbestemmelsens
pkt. 4.11:

Sorlandet

kommunene,

referert

ovenfor,

står det

"Rosseland/Brennåsen
Det tillates maksimalt etablert eller utvidet handelsvirksomhet
på Rosseland/Brennåsen
som samlet
har et bruksareal på 15.000 m2 BRA. For at denne bestemmelsen
skal tre i kraft må det foreligge
kommunedelsplan
for området som ang,r rekkefolgekrav
knyttet til infrastruktur
for
kollekhytrafikken".
Vi har registrert at det har vært Devegelse
saken som gjelder bygging av ny E-39. Da NTP ble
presentert
tidligere i år, var parsellen Krishansand
- Søgne relativt lavt pnoritert;
dvs, bygging
først om ca 15 år.
I lopet av de siste ukene har det kommet så tydelige signal fra sentralt hold at vi mener det,
uavhengig av politisk farge på regjering,
vil være mest realistisk å innrette oss etter at byggestart
vil komme betydelig før, trolig i lopet av de nærmeste 5 Irene.
I følge AKT vil det mest sannsynlige
bildet etter at en ny E-39 er etablert mellom Søgne og
Knstiansand
være direktebuss
fra Sogne langs E-39 mot Kristiansand
og egen bussrute fra
Songdalen. Vi har oppfattet AKT slik at de ikke ser det som naturlig å etablere et
kollektivknutepunkt
i - eller rundt Rosseland.
Et av forholdene som ble utredet i den påbegynte kommunedelsplanen,
var muligheten
for en
overgang over E-39 nær park & ride plassen for å binde sammen Rosseland og Brennåsen bedre
enn i dag. I kombinasjon
med denne overgangen
har en sett på muligheten
for å etablere
bussholdeplass
i vestgående
retning.

Oppsummering
Songdalen kommune har vurdert flere forhold omkring denne fylkesdelsplanen.
Det har på mange
måter vært et vanskelig planarbeid å fornolde seg til. Det har ikke vært mulig å holde frarndrift
som onskelig siden det lkke har latt seg gjøre å få nødvendige avklaringer
omkring bygging av ny
E-39. Uttalelser fra sittende samferdselsminister
og sentrale opposisjonspolitikere
de siste ukene
gjor at vi tolker situasjonen
slik at uavhengig av Mrlken politisk sammensetning
det blir på
regjeringen
etter Stortingsvalget
i år, vil bygging av ny E-39 gjennom Songdalen skje betydelig
raskere enn hva som offisielt har vært uttalt tidligere. Det betyr at det ikke vil bli investert
aybotende tiltak langs cagens trase som For eksempel toplankryss
på Rosseland. På grunnlag av de
signal vi har oppfattet fra Statens vegvesen ville et toplankryss
både ha aktualisert
bygging av
overgang over E-39 samt forbedringer
mhp. bussbetjening.
Ny E-39 betyr også at dagens E-39
lopet av få år vil få status som lokalveg.
Etter vår vurdering er mye av det oppnnnelige
Rosseland og Brennåsen ikke lenger til stede.
kommunedelsplan
fremdeles vil gi nødvendige

behovet for å utarbeide en kommunedelsplan
Det er ikke klart for oss hvorvidt en
avklaringer
i forhold til overordnet
arealbruk.

Konklusjon
Songdalen kommune anmoder med dette Vest Agder fylkeskommune
om at det kan gis
dispensasjon
fra pkt. 4.11. i planbestemmelsen
til "Regional plan for Knstiarsandsregionen
2050'. Vi mener de som nar eiendommer
området hvor det er tanker om endret arealbruk
kunne gå i gang med utarbeiding
av detaljolan(er).
I forbirdelse
med detaljplanlegging
av
eiendommene
Dor det settes krav om rekkefølge for utbygging.
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Songdalen kommune, avslutning av kommunedelplanarbeid
for
Brennåsen - Rosseland. Uttalelse til anmodning
om å fravike
regionale bestemmelser
for handelsetablering
og senterstruktur
Viser til deres brev av 21091013,

oe til telefonsamtaler.

Anmodning fra Songdalen kommune baserer seg på uttalelser fra sentrale politikere om
bygging av ny E39 gjennom Songdalen, og at en har forstått det slik at ny veg vil komme
betydelig tidligere enn hva som offisielt har vært uttalt tidligere. Dette er ikke avklart, verken
i Samferdselsdepartementet eller i NTP/statsbudsjett. Konseptvalgutredning for samferdselspakke i Kristiansandsregionen anbefaler et toplanskryss i Brennåsen-/Rosselandskrysset i
perioden 2017 - 2020, men det er nå onskelie at dette krysset kan unngås. Inntil videre må en
likevel forholde seg til samferdselspakka.
Ettersom behov for vegtiltak ved Rosseland.713rennasennå er lite a%klarthar vi ikke ‘esentlige
merknader til at plantype for utbygging på Rosseland blir endret til reguleringsplan. En
reguleringsplan må imidlertid basere seg pa samme rekkefolgekrav til infrastruktur som en
kommunedelplan vil kreve. I moter med Songdalen kommune har Statens vegvesen bla.
påpekt at dagens kapasitet i kryss med E39 er for liten til at det vil være forsvarlig å etablere
virksomhet pa Rosseland som vil generere vesentlig mer trafikk. Ombygging som nylig er
gjennomført har gitt bedre kapasitet i kryss, men inntil E39 er lagt om til ny trase vil det
likevel være uheldig med utbygging som vil gi vesentlig mer trafikk.
Vegavdeling Vest-Aler
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Tore Hansen
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