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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommunedelplan for sykkel bestående
av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning ut på offentlig ettersyn og
høring i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Ingvild Møgster Lindaas fra Statens vegvesen orienterte og svarte på spørsmål i forkant av
behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning ut på offentlig ettersyn og
høring i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.
Et enstemmig formannskap fattet følgende vedtak.

Vedtak:
Saken realitetsbehandles etter nyttår. Planen med kart sendes formannskapets medlemmer i
papir.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har i samarbeid med Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune
utarbeidet en kommunedelplan for sykkel for Søgne kommune. Av regional sykkelstrategi

fremgår det at alle byer og tettsteder med over 5000 innbyggere skal ha en egen
kommunedelplan for sykkel. Planarbeidet er initiert og finansiert av Statens vegvesen.
Kommunen ved Formannskapet fastsatte planprogram for planarbeidet den 5.12.12.
Med bakgrunn i det fastsatte planprogrammet har det blitt utarbeidet et konkret planforslag
som nå fremmes lagt ut på offentlig ettersyn av Statens vegvesen som innehar
prosjektledelsesansvaret. Parallelt med utarbeidelsen av kommunedelplanen for sykkel i Søgne
har samme prosjektgruppa i Statens vegvesen utarbeidet en tilsvarende plan for Vennesla
kommune.
Sykkelplanen er en arealbruksplan der hensikten er å sikre arealer til fremtidig utbygging av et
helhetlig sykkelnett i Søgne kommune.
Saksutredning:
Planforslaget består av et arealplankart med påskrevet bestemmelser (vedlegg 1), samt en
planbeskrivelse med konsekvensutredning og tilhørende tema- og illustrasjonskart (vedlegg 2).
Administrasjonen vil påpeke at plankartet kan fremstå som noe uoversiktlig, noe som skyldes
at det er mye informasjon som formidles i ett kart, samt fastsatte regler (kart- og
planforskriften) i forhold bruk av linjer, symboler og illustrasjoner i plankartet. Temakartet
som fremgår i planbeskrivelsen side 27 gir en god oversikt over eksisterende og planlagte
traseer. Administrasjonen har valgt å ta dette kartet ut som eget vedlegg (se vedlegg 3).
Som nevnt innledningsvis er formålet med planen å sikre fremtidige arealer til utvikling av
godt sykkelnett i Søgne kommune. Det er nasjonale og regionale målsetninger å få økt andelen
syklende i befolkningen, først og fremst med bakgrunn i miljø-, helse- og økonomiske fordeler
for samfunnet. Planen er bygd opp med inndeling i 6 hovedruter og flere lokalruter der
hovedprinsippet er at hovedrutene går fra Tangvall sentrum ut mot de viktigste boligområdene,
arbeidsplasser, kollektivknutepunkt, rekreasjonsområder og nabokommuner. Hovedrutene er
transportårer og skal legge til rette for sykling i relativt høy fart. Målgruppa er primært de som
sykler til arbeid og til dels fritidssyklister. De lokale rutene vil ligge inn i mellom boligfeltene
og vil fungere som bindeledd til hovedrutene. Rutene er også viktig for å sikre trygg skolevei.
Det foreligger i planen 5 ulike typer standard for inntegnede ruter (se side 13 i planbeskrivelse,
vedlegg 2 for tverrprofiler):
- Gang- og sykkelvei
- Sykkelvei med fortau
- Sykkelvei med fortau/gang- og sykkelvei
- Utvidet skulder
- Turveier
Tabell 1: Planlagte hoved- og lokalruter med standard.
RUTE 1 Stausland - Tangvall - Songdalen:
-Stausland - Tangvall: sykkelfelt med gang- og
sykkelveg og fortau
-Tangvall - Sogndalen grense: gang- og sykkelveg
1.1 Tangvall - Songdalen kommune: turveg
1.2 Toftelandsbrua - Rohaven: gang- og sykkelveg
1.3 Linnegrøvan - Linneflaten: turveg
1.4 Linnegrøvan - Eik: turveg
1. 5 Gamleveien: turveg
RUTE 3 Høllen - Stausland:
-Høllen - Stausland: sykkelfelt med fortau
3.1 Føreidveien - Høllen: turveg
3.2 Årosveien: Langenes skole: gang- og sykkelveg

RUTE 2 Tangvall - Langenes - Kristiansand:
-Tangvall - Øygarden: Sykkelveg med fortau + gangog
sykkelbru
-Øygarden - Romsvika: gang- og sykkelveg
-Romsvika - Kristiansand kommune: utvidet skulder
2.1 Rundt Tjomsevannet: turveg
2.2 Olavsdalen - Rossevann: turveg
2.3 Landbruksskolen - Roligheten - Kilen: turveg
2.4 Gamle Årosvei: gang- og sykkelveg
RUTE 4 Austrus - Torve - Lunde:
Austrus - Torve: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
Torve - Lunde: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
4.1 Salemsveien: gang- og sykkelveg
4.2 Udjus - Solta: turveg

RUTE 5 Tangvall – Lohnelier:
-Tangvall - Lunde: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
-Lunde - Lohne: gang og sykkelveg
5.1 Tangvall - Hellersdalen - Vedderheia - Lunde:
-Tangvall - Hellersdalen - Vedderheia: turveg
-Vedderheia - Lunde: gang- og
5.2 Hølen - Vassbotn: turveg

4.3 Moneveien - Vestrus: turveg
4.4 Høllen Vest industriområde: gang- og sykkelveg
4.5 Amfenesveien: gang- og sykkelveg
4.6 Fåmyrveien: turveg
RUTE 6 Lunde - Ausviga:
-Lunde - Ausviga: sykkelveg med fortau
6.1 Leireheia-Leire-Ausviga:
-Leireheia - Leire: gang- og sykkelveg
-Leire - Ausviga: turveg
-Leiredalen: sykkelveg med fortau
6.2 Ausviga - Hummerviga: gang- og sykkelveg
6.3 Hallandvighaugen - Skarpeid: utvidet skulder
6.4 Krysset Hummerviga - Trysnes: utvidet skulder

Detaljert beskrivelse av de enkelte rutene er omtalt i planbeskrivelsen side 29-152 (vedlegg 2).
For hver enkelt rute er det også estimert kostnader ved etablering av rutene. Det gjøres
oppmerksom på at handlingsprogram og prioritering av tiltak er en egen sak som vil måtte
gjøres med bakgrunn i en vedtatt sykkelplan. De siste årene har Søgne fått tildelt ca. 60
millioner i bevillinger til gang- og sykkelvei og kollektivtrafikktiltak. Selv om
handlingsprogram er en egen sak kan det likevel nevnes enkelte tiltak Ingeniørvesenet mener
bør gis prioritet: Ormelia – Lohne Lier (Lohnedalen), Tangvall – Linnegrøvan (østsiden av
Hølleveien), Søgne videregående – Fv 456 (Furumoen/Torvmoen), Klepland – Tofteland
(langs Fv 114) og Tangvallveien – Fåmyråsen (langs Salemsveien).
For å kunne bygge ut nye traseer som vist i sykkelplanen vil det normalt være behov for
reguleringsplaner før tiltakene kan gjennomføres. Kommunedelplan er således kun en
overordnet plan som viser de langsiktige mål. Det er likevel et svært viktig arbeid som sikrer at
arealene ikke blir tatt i bruk til andre formål som kan vanskeliggjøre gjennomføringen av de
planlagte tiltakene. Ved rullering av kommuneplanens arealdel vil det være naturlig å
inkorporere kommunedelplanen som en del av arealdelen.
Konklusjon:
Administrasjonen mener det er viktig at kommunen har et godt plangrunnlag innenfor
tematikken, da dette antagelig vil være avgjørende for kunne få tildelt midler på regionalt og
statlig nivå i fremtiden. Det tilrås derfor at planen legges ut på offentlig ettersyn i samsvar med
plan- og bygningslovens bestemmelser.
Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Plankart
2 Planbeskrivelse- konsekvensutredning med vedlegg
3 Temakart av eksisterende og planlagte tiltak
4 Bestemmelser (fremgår også av plankart)

Bestemmelser til kommunedelplan for sykkel
Kapittel 1: Rettsvirkninger av kommunedelplanen
Kommunedelplanen fastsetter fremtidig arealbruk for Søgne kommune, og er bindende for nye
tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6 i Plan- og bygningsloven. Tiltak etter §
1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Plankart og bestemmelser er
juridisk bindende. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men blir lagt til grunn for
saksbehandling av tiltak.

§ 1-1: Forholdet til eldre kommuneplaner, reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner (§ pbl § 1-5)
a) Vedtatte bebyggelsesplaner, reguleringsplaner, kommunedelplaner og kommuneplan gjelder
så langt arealformålene i planene ligger innenfor hovedformålene i kommunedelplan for sykkel.
b) Kommunedelplanens bestemmelser utfyller eldre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
innenfor rammene i den enkelte plan

§ 1-2: Arealformål i kommunedelplanen (§ pbl § 11-7 nr. 2)
I kommunedelplanen for sykkel i Søgne er det avsatt områder til følgende arealformål:
* Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, hovednett for sykkel
* Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kollektivknutepunkt

Kapittel 2: Generelle bestemmelser etter PBL § 11-9
§ 2-1: Krav til tekniske løsninger for nye bygge- og anleggstiltak (pbl § 11-9 nr. 3)
Tiltak, inklusive gang- og sykkelveger og anlegg for kollektivtransport, langs riks- og fylkesveger
skal dimensjoneres og bygges i henhold til Statens vegvesens til enhver tid gjeldende normaler og
retningslinjer. Langs kommunale veger skal tiltaket dimensjoneres og bygges i henhold til den
enhver tid gjeldende vegnormal for Søgne kommune.

Kapittel 3: Bestemmelser til arealformål etter PBL § 11-10
FYSISK UTFORMING AV SYKKELRUTENE
RUTE 1 Stausland - Tangvall - Songdalen:
-Stausland - Tangvall: sykkelfelt med gang- og sykkelveg og
fortau
-Tangvall - Sogndalen grense: gang- og sykkelveg
1.1 Tangvall - Songdalen kommune: turveg
1.2 Toftelandsbrua - Rohaven: gang- og sykkelveg
1.3 Linnegrøvan - Linneflaten: turveg
1.4 Linnegrøvan - Eik: turveg
1 5 Gamleveien: turveg

RUTE 4 Austrus - Torve - Lunde:
Austrus - Torve: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
Torve - Lunde: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
4.1 Salemsveien: gang- og sykkelveg
4.2 Udjus - Solta: turveg
4.3 Moneveien - Vestrus: turveg
4.4 Høllen Vest industriområde: gang- og sykkelveg
4.5 Amfenesveien: gang- og sykkelveg
4.6 Fåmyrveien: turveg

RUTE 2 Tangvall - Langenes - Kristiansand:
-Tangvall - Øygarden: Sykkelveg med fortau + gang- og
sykkelbru
-Øygarden - Romsvika: gang- og sykkelveg
-Romsvika - Kristiansand kommune: utvidet skulder
2.1 Rundt Tjomsevannet: turveg
2.2 Olavsdalen - Rossevann: turveg
2.3 Landbruksskolen - Roligheten - Kilen: turveg
2.4 Gamle Årosvei: gang- og sykkelveg

RUTE 5 Tangvall - Lohnelier
-Tangvall - Lunde: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
-Lunde - Lohne: gang og sykkelveg
5.1 Tangvall - Hellersdalen - Vedderheia - Lunde:
-Tangvall - Hellersdalen - Vedderheia: turveg
-Vedderheia - Lunde: gang- og
5.2 Hølen - Vassbotn: turveg

RUTE 3 Høllen - Stausland:
-Høllen - Stausland: sykkelfelt med fortau
3.1 Føreidveien - Høllen: turveg
3.2 Årosveien: Langenes skole: gang- og sykkelveg

§2-2 Miljøkvaliteter og bevaring mv. (pbl § 11-9 nr. 6 og 7)
1: Naturmangfold
a) Hensynet til naturmangfoldet på stedet skal alltid avklares før tiltak, jf. naturmangfoldloven §
7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking i § 8-12)
b) For å ivareta naturmangfoldet skal det ikke gjennomføres tiltak i viktige naturtyper og
økologiske funksjonsområder, med mindre dette er avklart gjennom utarbeiding av
reguleringsplan i samsvar med prinsippene over.

RUTE 6 Lunde - Ausviga:
-Lunde - Ausviga: sykkelveg med fortau
6.1 Leireheia-Leire-Ausviga:
-Leireheia - Leire: gang- og sykkelveg
-Leire - Ausviga: turveg
-Leiredalen: sykkelveg med fortau
6.2 Ausviga - Hummerviga: gang- og sykkelveg
6.3 Hallandvighaugen - Skarpeid: utvidet skulder
6.4 Krysset Hummerviga - Trysnes: utvidet skulder

2: Bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø
For bevaringsverdige bygninger og arkeologiske kulturminner som inngår i verneplanen for Søgne
gjelder vernebestemmelsene i denne.

§ 2-3: Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplaner (pbl § 11-9 nr. 8)
1: Oppfølgning av konsekvensutredning
Oppfølgningspunkter som følger av konsekvensutredningen til de enkelte områdene i
kommunedelplanen skal avklares nærmere og ivaretas i reguleringsplan.
2: Lokalisering av sykkelvegnett
Lokalisering av gang- og sykkelveg, sykkelfelt og/eller fortau skal avklares konkret og i detalj
gjennom utarbeidelse av reguleringsplan. Hvilken side av den enkelte veg tiltaket skal lokaliseres
på, beror blant annet på følgende avklaringer som må foretas ved utarbeidelse av
reguleringsplan:
- Forholdet til landskap, landbruks-, natur- og kulturverninteresser
- Beliggenhet i forhold til befolkning og ferdselsmønster
- Trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling
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Søgne kommune
Kommunedelplan for sykkel

Langsiktig arealplan med konsekvensutredning

Høringsutgave

Forord
Søgne kommune har i samarbeid med Statens vegvesen Region
sør og Vest-Agder Fylkeskommune utarbeidet kommunedelplan
for sykkel i Søgne. Kommunedelplanen vil være et sentralt
dokument for Søgne kommune i årene som kommer i arbeidet
med å sikre areal til utvikling av sykkelvegnettet.
Arbeidet med kommunedelplanen har fulgt planprogrammet,
fastsatt 5.desember 2012. Foreliggende dokument er en
planbeskrivelse. I tillegg til planbeskrivelsen er det utarbeidet
arealplankart med bestemmelser som er det juridiske
dokumentet. Vedlegg til planen følger også et notat med
sammendrag og kommentarer på innspill som kom i forbindelse
med oppstart av planarbeidet og planprogrammet.
Kommunedelplanen for sykkel i Søgne omfatter hele kommunen.
Myndigheten til å vedta planen ligger hos Søgne kommune.
Hensikten med planen er å sikre arealer til fremtidig utbygging av
et helhetlig sykkelnett. Planen vil bli rullert inn i kommuneplanen
for Søgne kommune, og etter dette rulleres som en del av
kommuneplanen hvert fjerde år. Det følger ikke økonomiske
midler til planlegging eller bygging av tiltakene, men vedtatt
kommunedelplan vil være et viktig dokument for kommunen ved
søking av midler fra ulike instanser og for å planlegge for sykling.
Dette dokumentet og mer informasjon om prosjektet finnes
på prosjektets internettside: http://www.vegvesen.no/
Vegprosjekter/sykkelsogne

“Hensikten med planen er å sikre arealer
til fremtidig utbygging av sykkelnett.”

Sammendrag
Kommunedelplanen omfatter sykkeltraseer langs riksfylkes-, kommunale og private veger, og viser sykkelruter
og løsningsprinsipper, samt konkretiserer nødvendige tiltak
for å bedre forholdene for syklistene. Planlagt sykkelvegnett
binder sammen sentrum, arbeidsplasser, skole/barnehager,
kollektivknutepunkt, bolig- og rekreasjonsområder. Planlagte
sykkelløsninger er utformet med tanke på at det skal være trygt,
effektivt og komfortabelt å sykle. Kommunedelplanen vil være en
juridisk bindende plan med linjevalg og løsning.
Kommunedelplan for sykkel i Søgne har følgende mål:
• Gjøre det attraktivt og trygt for alle å sykle
• Sikre fremtidig areal til fremtidig sammenhengende
sykkelvegnett
• Sykkeltrafikken i Søgne skal økes fra 8 % til 11 %
• 80 % av andel av barn og unge som går eller sykler til/fra
skolen
Planarbeidet ble startet opp våren 2012 med innledende kontakt
mellom Statens vegvesen, Søgne kommune og Vest-Agder
fylkeskommune. I henhold til plan- og bygningsloven § 11 - 13
var forslag til planprogram tilgjengelig for offentlig ettersyn i
seks uker, og det kom til sammen inn 19 skriftlige innspill til
planarbeidet. Planprogrammet og oppstart av kommunedelplan
for sykkel ble vedtatt av formannskapet i Søgne kommune 5.
desember 2012. Det tas sikte på at kommunedelplanen for sykkel
blir vedtatt årsskifte 2013/2014.
Planen inneholder et juridisk arealplankart med bestemmelser
som viser hele planområdet, og et kart som viser de ulike
sykkelløsningene. I tillegg til kartene er dette dokumentet en
del av fremlagt planmateriell. Denne planbeskrivelse inneholder
konsekvensutredning for hver rute som er foreslått.
Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til
miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen
og gjennomføringen av planen. Metoden som er brukt i dette
prosjektet tar utgangspunkt i begrep og kriterier fra Statens
vegvesens HB 140 «Konsekvensanalyser», og tilpasset plantypen
kommunedelplan for sykkel. Konsekvensen er vurdert på en
skala fra: ingen konsekvens, positiv eller negativ konsekvens.
Kommunedelplanen vil fastsette fremtidig arealbruk for området,
og vil være juridisk bindende etter plan- og bygningsloven.

Hensikten med planen er å sikre arealer til fremtidig utbygging,
og planen vil innlemmes i kommuneplanen for Søgne slik at den
følger rulleringen for overordnet planlegging. Det er vanskelig
å forutsi når sykkelvegnettet i Søgne er ferdig utbygd. Det skal
arbeides for at tiltakene i sykkelplanen tas med i statelige,
regionale og kommunale handlingsplaner og budsjetter, og at
det lages en framdriftsplan for å få gjennomført planen. Det
følger ikke økonomiske midler til planlegging eller bygging
av tiltakene, men en vedtatt kommunedelplan vil være et
viktig dokument for kommunen ved søking av midler fra ulike
instanser.
Forslag til kommunedelplan for sykkel i Søgne skal ut på høring
i perioden 1.oktober-12.november 2013, og det er ønskelig
med innspill om både på sykkeltraseer, løsninger og annet som
kan bidra til en best mulig plan. Forslag til kommunedelplan vil
bli annonsert i to aviser, samt at det vil bli lagt ut informasjon
vil bli tilgjengelig på Søgne kommune (www.sogne.kommune.
no) og Statens vegvesens internettsider (www.vegvesen.no).
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1.
Kommundelplan

Kommunedelplan

1. Formål med kommunedelplan

•
•
•

Sikre arealer til fremtidig utvikling av et
sammenhengende hovedvegnett for sykkel
Være et beslutningsgrunnlag for fremtidige
prioriteringer
Bidra til at det blir trygt og mer attraktivt
å sykle i Søgne på et godt tilrettelagt
sykkelvegnett.
Det skal oppleves like attraktivt å sykle som
og kjøre bil, enten det er på korte eller lengre
reiser, eller det er til jobb eller i fritiden.

•
•

Sykkeltrafikken i Søgne skal økes fra 8 % til 11
% av alle reiser.
80 % av barn og unge skal gå eller sykle til/
fra skolen innen 2020.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Kommunedelplan for sykkel er et sammensatt
tema som involverer mange parter. For å møte
denne utfordringen er dette planarbeidet basert
på et samarbeid mellom lokale, regionale
og statlige aktører. I planarbeidet er Søgne
kommune planmyndighet,Statens vegvesen er
prosjektleder med et i nært samarbeid med
Vest-Agder fylkeskommune. Det er opprettet en
sammensatt prosjektgruppe og et samarbeidsråd
fra de ulike aktørene. Planarbeidet er initiert
og finansieres av Statens vegvesen i tråd med
regional sykkelstrategi som sier at alle byer og
tettsteder med over 5000 innbyggere skal ha
kommunedelplan for sykkel.

Om kommundelplanprosessen

I henhold til plan- og bygningsloven § 11 - 13
skal forslag til planprogram vært tilgjengelig for
offentlig ettersyn i seks uker, fra 21.september
til 2.november 2012. Planarbeidet ble varslet i
avisene Fædrelandsvennen og Budstikka. Hele
prosessen og dokumentene er fortløpende
publisert i Søgnes kommunens facebook side,

Videre planarbeid

Resultatmål

I høringsperioden kom det til sammen 19
skriftlige innspill til planprogrammet og oppstart
av kommunedelplanen. Innspillene er vurdert
og kommentert skriftlig i saksfremlegget til
planprogrammet. Planprogrammet og oppstart
av kommunedelplan for sykkel ble vedtatt av
formannskapet i Søgne 5. desember 2012.

Virkninger av planforslag

•

Det ble arrangert et åpent folkemøte med
idéseminar 11.oktober 2012 i Søgne gamle
prestegård. Her kom det over 20 deltakere som
fikk anledning til å tegne sine innspill inn på
medbrakte kart.

Planforslag

Effektmål

Etter plan- og bygningsloven (2008) skal
kommunedelplaner ha en konsekvensutredning.
Formålet med konsekvensutredningen er å få
frem de vesentlige konsekvenser sykkelrutene vil
medføre med hensyn til miljø, bruker og samfunn,
slik at disse kan legges til grunn for vedtak av
kommunedelplanen.

samt Statens vegvesens hjemmeside.

Metode

Planen inneholder et plankart som viser hele
planområdert, samt en planbeskrivelse med
konsekvensutredning. Kommunedelplan for
sykkel vil fastsette fremtidig arealbruk for
området, og vil være juridisk bindende etter planog bygningsloven (2008). Kommunedelplan for
Søgne har følgende målsetninger

Planarbeidet og målene er basert på nasjonaleog regionale målsetninger om økt sykkelbruk
i befolkningen. Resultatmålene for Søgne
samsvarer bl.a. med Sykkelhandlingsplan for
Kristiansandsregionen, hvor et av målene er å
øke sykkeltrafikken til 11 % av alle reiser innen
2020. Fokuset på tilrettelegging for syklende er
betydelige miljø-, helse- og økonomiske gevinster
ved å flytte flere reiser fra bil over på sykkel.

Grunnlag for valg av tiltak

En kommunedelplan er en overordnet plan
som skal angi hva slags arealbruk, rammer og
betingelser som gjelder for det temaet eller
delområdet planen omfatter. I denne planen
er sykkel temaet, og planen omfatter Søgne
kommune. Kommunedelplan for sykkel i
Søgne kommune vil bli en overordnet plan for
sykkeltrafikk som definerer et hovedvegnett og et
lokalvegnett for syklister. Planlagt sykkelvegnett
binder sammen sentrum, arbeidsplasser, skole/
barnehager, kollektivknutepunkt, bolig- og
rekreasjonsområder. Planlagte sykkelløsninger
er utformet med tanke på at det skal være trygt,
effektivt og komfortabelt å sykle.
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2.
Grunnlag for valg av tiltak

Prinsipper for utforming av sykkelnettet i
Søgne kommune

Forskjellig regelverk gjelder avhengig av om
syklisten ferdes på fortau, i kjørebanen eller
på sykkelveg. I henhold til trafikkreglene er
syklister kjørende. Det er derfor viktig å utforme
sykkelanlegg som bygger opp om det gjeldende
regelverket.

2. Kontinuitet i tilbudet

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Langs hovedvegnettet anbefales gang- og
sykkelveg som løsning, spesielt der denne
løsningen har forholdsvis liten konflikt med
avkjørsler, lav ÅDT og færre brukere. Løsningen
er aktuell som skoleveg. Eksisterende gang- og
sykkelvegnett utgjør en viktig premiss for valg av
løsninger på de ulike strekningene.
Sykkelfelt er en sikker og effektiv løsning i sentrale
områder med mange kryss og avkjørsler og
stor fotgjengertrafikk. På strekninger med færre
avkjørsler og høyere fartsgrense, hvor det kan
være et relativt høyt antall syklister som sykler
med høy hastighet og gående, vil sykkelveg
med fortau være en god løsning for å separere
trafikantgrupper. Det er lagt inn en løsning med
utvidet skulder. Dette er en løsning foreslått
i utkantstrøk med lav ÅDT og høyt fartsnivå.
Løsningen er ikke aktuell som skoleveg.

Hovedrutene skal være traseer hvor det er
mulig å sykle trygt i 25- 30 km/t snittfart.
Hovedrutene er tilrettelagt primært for arbeidsog fritidssyklistene. Lokalrutene vil ligge innen
og mellom boligområder og forbindelser til
hovedrutene. Lokalrutene består av lokale, lite
trafikkerte gater, snarveger, turveger og gang- og
sykkelveger med liten trafikk. Lokalnettet gir stor
grad av trygghet. Disse rutene er flere steder
viktige ruter for å sikre trygg skoleveg.
Rutetraseene kan sees på vedlagte rutekart.
Systemet på plankartet er bygd opp etter et
prinsipp om at hovedrutene følger fylkesvegnettet
og de mest brukte traseene. Hovedrutene er
merket med tall (f.eks.1). Lokalrutene springer
ut fra hovedrutene og er merket med samme tall
som hovedruten den hører til, samt at de har
fortløpende nummerering for hver lokalrute (f.eks.
1.1). Rutene har fått nummer etter geografisk
plassering, og det er ikke en prioritert rekkefølge.
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Ved valg av løsning er det ikke nok å se på en gate
eller en kort del av en sykkelrute. Overgangen
mellom forskjellige typer sykkelanlegg må
vurderes nøye. Kryssområder er ofte kritiske
punkter langs en sykkelrute. Systemskifter betyr at
en type sykkelanlegg slutter og en annen starter.
Dette bør markeres på en oversiktlig og naturlig

Basert på overordnede føringer er følgende
fire prinsippløsninger, jf. tabell 1, valgt for
sykkelnettet i Søgne:
• Gang- og sykkelveg
• Sykkelveg med fortau
• Sykkelfelt med fortau/gang- og sykkelveg
• Utvidet skulder

Sykkelvegnettet i Søgne er foreslått inndelt i 7
hovedruter og 12 lokale ruter. Målpunktene
for de fleste hovedrutene er Tangvall sentrum.
Prinsippet for inndelingen er at hovedrutene går
fra sentrum og ut mot de viktigste boligområdene,
arbeidsplassene, kollektivknutepunkt,
rekreasjonsområdene, samt til Songdalen, Mandal,
Marnadal, Kristiansand kommune.

Virkninger av planforslag

1. Syklister er kjørende

Prinsipper for valg av type tiltak på rutene

Inndeling i hoved- og lokalruter

Planforslag

Det finnes i hovedsak tre prinsipper for type
sykkelanlegg som bør legges til grunn ved valg av
løsning:

Gående er den svakeste gruppen i trafikkbildet.
Sykling på fortau er tillatt på visse vilkår, men
kan skape problemer for gående. For å unngå
konflikter mellom gående og syklende, bør det i
størst mulig grad være separate tilbud til gående
og syklister. Det gjelder særlig i sentrumsnære
områder.

Metode

Følgende er tillagt vekt ved valg av
prinsippløsninger i sykkelplanen for Søgne:
• Framkommelighet for transportsyklister/
arbeidsreisende
• Sikker skoleveg
• Skille gående og syklende
• Sikkerhet for alle trafikantgrupper

3. Syklende og gående bør skilles

Stedvis kan blandet trafikk være det tilbudet
som blir foreslått for de myke trafikantene. Dette
gjelder i boliggater der et annet tiltak vil medføre
store inngrep, samt at behovet for et eget tilbud
ikke er så framtredende. Bruk av adkomstveg
som tilbud vurderes som akseptabel for syklister i
boliggater med lav ÅDT og lav fartsgrense.

Grunnlag for valg av tiltak

Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og
gateutforming og håndbok 233 sykkelhåndboka
beskriver hvilke mål som skal legges til grunn for
planlegging og bygging av et sykkelvegnett. Det
er et nasjonalt mål å utvikle et sammenhengende
hovednett for sykkeltrafikken i byer og tettsteder.
I tillegg til et hovedvegnett er det behov for et
lokalvegnett.

måte. Rundkjøring kan være et godt systemskifte
der en ofte har flere alternativ for å komme inn
eller ut av en type sykkelanlegg ved enten å følge
rundkjøring som kjørende eller krysse i gangfelt
som gående.

Kommunedelplan

2. Grunnlag for valg av tiltak

Grunnlag for valg av tiltak

Metode

Planforslag

Virkninger av planforslag

Videre planarbeid
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Kommunedelplan

Tabell 1 Sykkelprinsippløsninger som er brukt i sykkelplanen.

3.
Metode

Registrering

Analyse

Overordna analyse
Sykkelulykker
ATP-modell
ROS-analyse

Lokal kunnskap

Innhenting av trafikkdata
For hver sykkelrute er det innhentet følgende
trafikktall: Årlig døgntrafikk (ÅDT), fartsgrense,
Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Involvering av lokal befolkningen er viktig for å få
utarbeidet en god plan. Det har vært ønskelig med
innspill fra brukerne om dagens sykkelsituasjon,
og hva de mener kan bedre sykkeltilbudet i
kommunen. For å få mest mulig dialog og innspill
tidlig i planarbeidet ble det benyttet skriftlig
annonsering og presseartikler i lokale aviser.
Det ble fortløpende publisert nyheter omkring
planarbeidet på kommunens og Statens vegvesens
hjemmesider. Det har vært arrangert et folkemøte
med idéseminar. På folkemøtet ble det benyttet
idémyldring hvor deltakere fikk anledning til å
tegne og forklare sine innspill på A0-kart. Disse

Sykkelulykker
Det har vært gjort en analysering av
sykkelulykkene i løpet av en ti årsperiode i Søgne,
selv om tallmaterialet er relvativt lavt. Antall og
skadeomfang er presentert i de aktuelle rutene.
I tillegg gjorde Statens vegvesens regionale
nullvisjonsforum (februar 2013) en risikovurdering
av utvidet skulder som løsning for sykkeltrafikken.
Møtet konkluderte ikke med hvilket profil som bør
velges, men anser bred skulder som et positivt
tiltak som generelt vil bidra til å redusere risikoen
for syklister på strekningen – gitt at kjørefeltene
er tilstrekkelig brede og at driftskontrakten
inneholder krav til drift av skulderen.

ATP - modell
ATP er forkortelse for areal- og
transportplanlegging. ATP-modellen er et
planverktøy som er utviklet for å beregne
sammenhenger mellom arealbruk og
transportsystem. I dette planarbeidet er ATPmodellen benyttet til å lage digitale kart som viser
hvilke strekninger som har størst potensial til
sykling. Beregningene er foretatt ut fra stedfestede
bosettings- og arbeidsplassdata for befolkningen
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I samarbeid med kommunen er det blitt innhentet
opplysninger om eksisterende og fremtidige
boligområder, skoler, friluftsområder, sentrumsog industriområder. Det er blitt innhentet lokal
kunnskap gjennom spørsmål og dialog med
innbyggere og kommunens ansatte.

Idédugnad og innspill

For å sikre at foreslåtte sykkelløsninger er tilpasset
brukerne i kommunen er det gjennomført en
overordnet analyse, jf.vedlegg 3. Det er markert
de største boligområdene, næringsområder,
sentrumsområder og skoler for å få et bilde av
målpunkter i kommunen

Virkninger av planforslag

Registering

Det ble gjennomført en todagers sykkelbefaring i
august 2012 med representanter fra kommunen
og Statens vegvesen. Sykkelbefaring er en
metode å bli kjent med hvordan det er å sykle i
kommunen, og samtidig registrere eksisterende
sykkelforhold. Deltakerne syklet aktuelle traséer
for å bli kjent med hvordan det var å sykle i
kommunen. Metoden gir planleggerene et bedre
grunnlag til å vurdere hva som er utfordringene
og hvordan sykkeltrafikken bør tilrettelegges.
Det ble tatt bilder underveis og notert merknader
fortløpende på kart. Registreringene dannet en
grunnleggende kunnskap om sykling i kommunen,
og er vurdert til å være viktig kunnskap for å lage
et sykkelvegnett med tilfredstillende løsninger.

Overordna analyse

Planforslag

Konsekvensvurdering
Kostnad fordelt på tiltak
Samlet vurdering av tiltaket

Sykkelbefaring

Analysering

Metode

Vurdering

Lokal kunnskap
Innhenting av trafikkdata
Sykkelbefaring
Idédugnad og innspill

kartene ble brukt videre i arbeidet med å utforme
forslag om sykkelruter og løsningsvalg.

Grunnlag for valg av tiltak

Metode er en systematisk måte å undersøke
virkeligheten. I arbeidet med kommunedelplan
for sykkel har det blitt benyttet en del metoder
for å registrere, analysere, utrede og vurdere for å
komme frem til planforslaget.

lengde, busslommer, antall kryss og avkjørsler.
Det er også blitt registrert dagens tilbud til
syklende. Videre er det innhentet opplysninger
om antall sykkelulykker og alvorlighetsgrad i en
10-års periode (2002-2012) på hver sykkelrute (jf.
vedlegg 2). Til dette arbeidet er det blitt benyttet:
Statens vegvesens Nasjonal vegdatabank (NVDB),
Straks ulykkesregister, ViaPhoto (vegbilder),
Google earth med Google streetview.

Kommunedelplan

3. Metode

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Sykkeltraseene følger i hovedsak eksisterende
fylkesveg og riksvegtraseer. For beskrivelse av
dagens situasjon er det for miljøtemaene, vurdert
et areal innenfor en sone på 40 meter; 20 meter
på begge sider fra senterlinje veg. Dette for å gi
en pekepinn på hva som befinner seg i nærheten
av fremtidige sykkelvegtiltak. For turvegene er det
vurdert er areal på 3 meter fra senterlinje veg.
Usikkerheten for konsekvensvurderingen knytter
seg særlig til hva slags endelig utforming tiltaket
får og hvordan dette oppleves. I tillegg knyttes det
usikkerhet i forhold til registreringen og analysene

I denne planen har det vært naturlig å beskrive
temaene bruker, samfunn og nærmiljø-friluftsliv
under ett på hver strekning. Dette er fordi disse
temane har flere sammenfallende interesser og
beskrivelser.

BRUKERE OG SAMFUNN
Nytteeffekt
Ulykker
Trafikksikkerhet
Fremkommelighet
Nærmiljø- og friluftsliv

MILJØ
Landskap
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser

Videre i dette kapittelet er det beskrevet hva som
har vært fokus på de enkelte temaene.
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En konsekvensanalyse er en analyse av
sammenhengen mellom årsak og virkning, der
tiltaket er definert som årsak. Konsekvensanalysen

I denne planen er Statens vegvesens håndbok 140,
Konsekvensanalyser tema og termenologi lagt
til grunn hva gjelder hvilke miljøtema som skal
vurderes, hva slags begreper og kriterier som skal
brukes for å beskrive og fastsette konsekvensene
for de aktuelle temaene. Sammenlignet med
HB 140 er metoden vår forenklet og tilpasset
sykkeltiltak i motsetning til håndboka. For hver
rute og hvert tema er det beskrevet dagens
situasjon, her skal det komme frem hva slags
verdi som gjelder for de ulike temaene. I tillegg
er det for hver rute og tema lagt opp til at en skal
vurdere om tiltakets omfang sett i sammenheng
med rutas verdi gir positiv, negativ eller ingen
konsekvens.

Virkninger av planforslag

Konsekvensutredning

SAMFUNN

Planforslag

Vurdering

MILJØ

I kommuneplaner med retningslinjer eller rammer
for framtidig utbygging skal planbeskrivelsen
ha en særskilt vurdering og beskrivelse,
konsekvensutredning, av planens virkninger for
miljø og samfunn, jf. Plan- og bygningslovens
§ 4-2. I kommuneplanen for Søgne, vedtatt
20.12.2012 er, bl.a. følgende strekninger avsatt til
fremtidig gang- og sykkelveg: Rute 1 Linnegrøvan
industriområdet –Songdalen kommunegrense.
Rute 1.2 Toftelandsbrua – Rohaven. Rute 2
Linnegrøvan insustriområdet- Rohaven og Søgne
gamle prestegård – Kryss Stausland, samt Søvik
– Romsviga. I tillegg gjelder det rute 5 Lohne –
Lohnelier. Selv om disse rutene allerede er avsatt
til gang- og sykkelveg, har vi allikevel valgt å ta
med disse strekningene i planen da disse rutene er
viktige for sykkelnettet.

Metode

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal
gjennomføres i alle utbyggingsplaner, jf. plan – og
bygningsloven § 4-3. Hensikten med analysen er
å forhindre at arealdisponeringen skaper særlig
risiko. Analysen viser risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til
sykkelformål. Risiko- og sårbarhetsanalysen er vist
i tabell 2.

BRUKERE

som er gjort, siden det på dette plannivået er tatt
utgangspunkt i foreliggende kunnskap. Det er
derfor mulig at det finnes verdier i området som
ikke blir fanget opp i vurderingene. Dette må tas
hensyn til i videre planlegging.

Grunnlag for valg av tiltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

i denne planen er utført i henhold til
bestemmelsene i plan- og bygningsloven
med tilhørende forskrift. Hensikten med
konsekvensutredningen er å synliggjøre
konsekvensene tiltakene vil medføre. Utredningen
har tatt for seg konsekvensene for bruker, miljø og
samfunn på hver sykkelrute. Vurderingene er gjort
med sammenligning mot dagens situasjon.

Kommunedelplan

i kommunen, og deretter knyttet opp mot et
definert vegnett og stigning i terrenget. I tillegg
til bosted og arbeidsplass er skoler, idrettsanlegg,
kulturanlegg, offentlige bygg/besøksmål og
friluftsområder lagt inn som målpunkt for
sykkeltrafikken. Beregningene er utført på
grunnkretsnivå, det vil si at det forutsettes at
alle i en grunnkrets bor i et «tyngdepunkt» i
denne grunnkretsen. I Søgne er det tilsammen 33
grunnkretser. Folk som bor og jobber i samme
grunnkrets vil ikke bli registrert i denne modellen.
Modellen er dermed relativt grov, men den gir
ivertfall et pekepinn til hvilke veglenker som har
stort potensial for sykling. Ved hjelp av ATPmodellen er det også laget rekkeviddekart for
sykling. Kartene for rekkevidde tar utgangpunkt
i Søgne sentrum, og hvor langt en kommer
når en sykler i 10 minutter, 20 minutter og 30
minutter. Gjennomsnittlig sykkelfart i nettverket
er satt til 15 km/t, men farten er korrigert med
terrengformasjoner. Det vil si at farten er større
enn 15 km/t i nedoverbakker og mindre enn 15
km/t i oppoverbakker.
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Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Virkninger av planforslag

Miljø: Landskapsbilde/bybilde omhandler de
visuelle kvalitetene i omgivelsene. Temaet tar for
seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet/
bybildet sett fra omgivelsene og hvordan
landskapet oppleves sett fra sykkelanlegget
(reiseopplevelse). Informasjonskilder har vært

For å vurdere naturressurser er det blitt sett på
permanent tap av fulldyrket jordbruksareal. Ved
liten verdi er det vurdert at størrelsen er liten med
tungbrukte driftsforhold. Ved middels verdi er det
vurdert driftsforholdene er egnet, mindre lettbrukt
og med middels størrelse. Dersom noen områder
har fått høy verdi er det vurdert at driftsforholdene
er store og lettbrukte og at jordbrukskvaliteten
er egnet/godt egnet. For fastsettelse av et tiltaks

Planforslag

Nærmiljø og friluftsliv belyser tiltakets
virkninger for beboerne og brukerne av det
berørte området. I analysen av nærmiljø er det
vurdert hvordan tiltaket svekker eller bedrer de
fysiske forholdene for trivsel, samvær og fysisk
aktivitet i uteområdene. Informasjonskilder
har vært: kommunens digitale kartgrunnlag,
kommunedelplan for idrett og friluftsliv, generell
- og lokal kunnskap. For å vurdere omfanget
av de ulike tiltakene sett ut fra nærmiljø og
friluftsliv perspektiv er det lagt vekt på om
bruksmulighetene vil bedres, reduseres eller om
det blir som i dag. Attraktivitet er også vurdert.

Naturmiljø omhandler verneområder, viktige
og utvalgte naturtyper, rødlistearter og
artsforekomster. Det er i liten grad tatt hensyn til
fugl som rødlisteart, da det på dette overordnet
plannivå er vanskelig å knytte beslutninger til.
Siden dette er tiltak rettet mot sykkel har det ikke
relevant å vurdere støy, påkjørsler, luftforurensing
og avrenning til vann. Ved liten verdi er det vurdert
at dette område har en biologisk mangfold som
er representert i distriktet. Ved middels verdi er
natur eller vegetasjonstyper i verdikategori B eller
C for biologisk mangfold og/eller leveområder for
«nær truet» arter. Dersom noen områder har fått
høy verdi er det her natur eller vegetasjonstyper
i verdikategori A for biologisk mangfold og/
eller arter i kategoriene «sårbar-kritisk truet. For
fastsettelse av et tiltaks omfang er det vurdert i
hvilken grad tiltaket vil redusere artsmangfoldet
eller forekomster av arter eller forringe deres
vekst- og leveområder. Ved lite/intet omfang
vurderes det at tiltaket stort sett ikke vil endre
artsmangfoldet eller forekomsten av arter eller
deres vekst- og levevilkår. Ved middels negativt
omfang vurderes det at tiltaket i noen grad vil

Naturressurser omhandler ressurser fra jord, skog
og andre utmarksarealer. På dette overordnede
plannivået har vi konsentrert vurderingene
av naturressursene til tap av fulldyrka mark.
Skog er ikke beslutningsrelevant på dette
plannivået på grunn av lite inngrep i store
områder. Overflatebrønner er heller ikke vurder
i denne planen fordi naturressursen i seg selv
blir ikke ødelagt av tiltakene i planen. Tap av
eventuelle overflatebrønner blir erstattes på et
senere planleggingsnivå. Vanntemaet er ikke
belyst eller vurdert da tiltakene som er foreslått
i planen stort sett ligger langs eksisterende
veg. Avrenning til bekke- og vassdrag er ikke
relevant da tiltakene ikke medfører avrenning av
giftstoffer. Informasjonskilder: markslag på FKB
-kart i Gisline. Videre kjenner vi ikke til at tiltaka
vil påvirke mineraler eller andre driveverdige
forekomster av masseuttak (løsmasse).

Metode

For å vurdere konsekvensene for samfunn er det
tatt utgangspunkt i sykkellenkenes attraktivitet,
trafikksikkerhet og fremkommelighet. Syklistens
forhold til bilister og gående er vurdert.
Tilrettelegging mot knutepunkt for kollektivtrafikk
vil være en del av denne utredningen. Gjeldende
reguleringsplaner som vil kunne bli påvirket av
kommunedelplanen er lagt inn i tabellen.

redusere artsmangfoldet eller forekomsten av arter
eller deres vekst- og levevilkår. Ved vurdering
av stort negativt omfang vil tiltaket i stor grad
redusere artsmangfoldet eller fjerne forekomsten
av arter eller deres vekst- og levevilkår. I henhold
til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i nml
§§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet og vurderingene
skal fremgå av beslutningen. Informasjonskilder
har vært: Naturdatabasen og Artsdatabanken.
Mer om kunnskapsgrunnlag og datakvalitet
står i gjennomgangen av naturmangfoldlovens
rettsprinsipper i kap. 5

Grunnlag for valg av tiltak

knyttet til konsekvens for brukere er det et
fokus på nytteeffekten av tiltaket. Det er
beskrevet hva slags type tiltak, systemskifter,
lengde og effekt tiltaket vil kunne gi. Det er
gjort vurderinger sammenlignet med dagens
situasjon og tilgjengelige tilbud. Det er gjort
vurderinger i forhold til syklistgruppe og tiltakets
transportfunksjon, da det kan være at tiltaket har
positiv konsekvens for en aktørgruppe, og ingen
konsekvens for en annen gruppe. Trafikksikkerhet
vil være en viktig faktor, da brukere av
sykkelvegnettet i stor grad er sårbare trafikanter.

google streetview, google earth og digitale
kartgrunnlag, visuell observasjon og lokal
kunnskap. For å vurdere landskapets verdi er
det sett på om området/ strekningen enten har
reduserte visuelle kvaliteter, typiske og gode
visuelle kvaliteter eller unike og spesielt gode
visuelle kvaliteter. Reduserte kvaliteter gir liten
verdi, gode kvaliteter gir middels verdi og spesielt
gode kvaliteter gir stor verdi. I forbindelse med
omfangsvurderingen er det fokusert på om tiltaket
er tilpasset landskapet eller ikke, og hvordan
tiltakets dimensjon vil stå i forhold til omgivelsene.
Positivt omfang er de tiltakene som fremhever
landskapet, negativt omfang er tiltakene som
stedvis er eller vil være dårlig forankret i
landskapet. Intet omfang er tiltakene som stort
sett vil være tilpasset og der dimensjonen stort
sett står i forhold til omgivelsene.

Kommunedelplan

BRUKER OG SAMFUNN: Ved vurderingene

Kostnadskalkylen er basert på erfaringstall
fra Statens vegvesen, Region sør. Kalkulasjon
for kommunedelplan for Søgne ble
gjennomført 22.april 2013. Planlegger hadde
på forhånd utarbeidet et greit og oversiktlig
kalkulasjonsgrunnlag for anslaget. Grunnlaget var
et regneark med poster for hvert enkeltprosjekt
som hadde en enkel beskrivelse av tiltakene
og med type vanskelighetsgrad av terreng som
påvirker utbygging av tiltakene.
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Videre planarbeid

Prosjektgruppa har, i samarbeid med
samarbeidsrådet, vurdert dataene fra
registerings-, analyserings- og utredningsarbeidet
og deretter kommet frem til forslag om hoved- og
lokale sykkelruter, samt valg av tiltak. Snitt ble
laget for å vise hvilken løsning som er valgt på
hver rute. På hovedrutene vises også hvor mye
typisk bredde som kreves i forhold til dagens
situasjon for å utføre tiltaket. Eksisterende
tiltak er ikke laget med snitt, men beskrevet i
plandokumentet. Videre arbeid vil være å gå
igjennom alle innspillene som kommer inn under
offentlig ettersyn, for å vurdere om planforslaget
bør justeres/endres.

Virkninger av planforslag

Grunnlaget var sendt ut til prisgiverne noen
dager før samlingen som gav grunnlag for gode
forberedelser av den enkelte. Under prisingen
ble hvert prosjekt i tillegg forklart med hjelp av
vegbilder og karter med avmerket plassering.
Prisingen var inndelt i entreprisekostnader, mva,
planlegging, byggeledelse inklusiv grunnerverv
og usikkerhet. Mva ble fastsatt på 25 % og
planlegging på 6 %. Byggeledelse inkl. grunnerverv
på 15 % med unntak av gang og sykkelveg
bruer, som ble satt til 10 %. Usikkerheten ble
satt til 15 %. Hvert enkelt prosjekt ble grundig
diskutert så langt grunnlaget tillot, og prisingen

Til slutt er konsekvensene innenfor de ulike
områdene sammenholdt, og det er gitt en samlet
vurdering for hele alternativet. På bakgrunn av
konsekvensanalysen er det beskrevet vurderinger
for videre planarbeid, og eventuelle behov
for utredninger og undersøkelser på et lavere
plannivå.

Planforslag

Type terreng ble delt inn i tre kategorier (lett,
middels og tungt) og vurdert med tanke på
helhetlig utførelse av tiltaksstrekningen. Lett
terreng ble vurdert der det var flate området uten
særlig fjellskjæring eller andre konfliktpunkter.
Middels terreng ved delvis store skjæringer/
fyllinger eller trangt inntil hus og hager. Tungt
terreng ved store gjennomgående fjellskjæringer
eller fylling ut i vann og store konfliktpunkter som
hus, mur, høyspentmaster, osv.

Samlet vurdering av tiltaket

Metode

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Kostnad fordelt på tiltak

var det enighet om. Planlegging her gjelder
byggeplanlegging. Prisantydning for utførelse
av reguleringsplan vil variere stort i prosentvis
avhengig av prosjektet og er derfor ikke tatt med
i beregningene. Gruppa var sammensatt av tre
erfarne byggeleder som prisgivere, to fra AustAgder og en fra Vest-Agder som da hadde lokale
kunnskaper. I tillegg til prisgiver og planlegger
var prosjektlederen med på samlingen. Samtlige
poster ble i etterkant av samlingen kvalitetssikret,
både omfang og priser. Resultatet som fremkom
ble, på grunnlag av foreliggende plangrunnlag,
vurdert av gruppa som realistisk.

Grunnlag for valg av tiltak

Kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske
verdien av berørte områder, og vurderer om
tiltaket vil redusere eller styrke verdien av
disse. I dette planarbeidet er det blitt hentet inn
informasjon om vern av faste kulturminner, dvs.
vern av fornminner og kulturhistoriske verdifulle
bygninger, bygningsmiljøer og anlegg i sine
opprinnelige omgivelser. Informasjonskilder:
kartdatabasen Askeladden, Miljøstatus,
google streetview og kulturvernplan for Søgne
kommune. For å vurdere kulturmiljøet. For å
vurdere kulturmiljøets verdi er det blitt sett
på antall SEFRAK-registrerte bygninger og
arkeologiske kulturminner langs traseen, samt den
kulturhistoriske betydningen på enkelte bygninger,
fornminner og miljø. Ved liten verdi er det
vurdert at området har begrenset kulturhistorisk
betydning, bygninger uten spesielle kvaliteter
og miljøet er vanlig forekommende. Dersom
det langs traseen befinner seg bygninger med
arkitektoniske kvaliteter og/eller kulturhistorisk
betydning, steder med tro/tradisjon og/eller
miljø med noe tidsdybde har verdien blitt satt til
middels. For høy verdi er det vurdert at stedet
har sjelden eller spesielt godt miljø med stor
tidsdybde og/eller inneholder bygninger med
spesielt store arkitektoniske kvaliteter i nasjonal
sammenheng. For fastsettelse av et tiltaks omfang
er det vurdert på hvilken måte og i hvilken grad
kulturmiljøer endres som følge av tiltaket. Ved
lite/intet omfang vurderes det at tiltaket stort
sett ikke vil endre kulturminner/miljøer , samt at
tiltaket vil stort sett ikke vil endre den historiske

sammenhengen mellom kulturmiljøer. Ved
middels negativt omfang vurderes det at tiltaket vil
medføre at kulturminner/miljøer blir skadet, samt
redusere den historiske lesbarheten og historiske
strukturer. Ved vurdering av stort negativt omfang
vil tiltaket ødelegge kulturminner/miljøer.

Kommunedelplan

omfang er det vurdert i hvilken grad tiltaket
vil redusere ressursgrunnlagets omfang eller
kvalitet Ved lite/intet omfang vurderes det at
tiltaket stort sett ikke vil endre ressursgrunnlaget
omfang og/eller kvalitet . Ved middels negativt
omfang vurderes det at tiltaket vil redusere
ressursgrunnlaget omfang og/eller kvalitet . Ved
vurdering av stort negativt omfang vil tiltaket i stor
grad redusere eller ødelegge ressursgrunnlagets
omfang og/eller kvalitet.

Kommunedelplan
Grunnlag for valg av tiltak
Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag
Videre planarbeid

Bilde 1: Sykkelbefaring var en viktig metode i planarbeidet. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Bilde 2: Innbyggere fra Søgne bidrog med innpill på informasjonsmøte høsten 2012. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)
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4.
Planforslag

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Bestemmelser til kommunedelplan for sykkel
Kapittel 1: Rettsvirkninger av kommunedelplanen

§ 1-1: Forholdet til eldre kommuneplaner, reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner (§ pbl § 1-5)
a) Vedtatte bebyggelsesplaner, reguleringsplaner, kommunedelplaner og kommuneplan gjelder
så langt arealformålene i planene ligger innenfor hovedformålene i kommunedelplan for sykkel.
b) Kommunedelplanens bestemmelser utfyller eldre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
innenfor rammene i den enkelte plan

§ 1-2: Arealformål i kommunedelplanen (§ pbl § 11-7 nr. 2)
I kommunedelplanen for sykkel i Søgne er det avsatt områder til følgende arealformål:
* Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, hovednett for sykkel
* Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kollektivknutepunkt

Kapittel 2: Generelle bestemmelser etter PBL § 11-9
Tiltak, inklusive gang- og sykkelveger og anlegg for kollektivtransport, langs riks- og fylkesveger
skal dimensjoneres og bygges i henhold til Statens vegvesens til enhver tid gjeldende normaler og
retningslinjer. Langs kommunale veger skal tiltaket dimensjoneres og bygges i henhold til den
enhver tid gjeldende vegnormal for Søgne kommune.

RUTE 4 Austrus - Torve - Lunde:
Austrus - Torve: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
Torve - Lunde: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
4.1 Salemsveien: gang- og sykkelveg
4.2 Udjus - Solta: turveg
4.3 Moneveien - Vestrus: turveg
4.4 Høllen Vest industriområde: gang- og sykkelveg
4.5 Amfenesveien: gang- og sykkelveg
4.6 Fåmyrveien: turveg

RUTE 2 Tangvall - Langenes - Kristiansand:
-Tangvall - Øygarden: Sykkelveg med fortau + gang- og
sykkelbru
-Øygarden - Romsvika: gang- og sykkelveg
-Romsvika - Kristiansand kommune: utvidet skulder
2.1 Rundt Tjomsevannet: turveg
2.2 Olavsdalen - Rossevann: turveg
2.3 Landbruksskolen - Roligheten - Kilen: turveg
2.4 Gamle Årosvei: gang- og sykkelveg

RUTE 5 Tangvall - Lohnelier
-Tangvall - Lunde: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
-Lunde - Lohne: gang og sykkelveg
5.1 Tangvall - Hellersdalen - Vedderheia - Lunde:
-Tangvall - Hellersdalen - Vedderheia: turveg
-Vedderheia - Lunde: gang- og
5.2 Hølen - Vassbotn: turveg

RUTE 3 Høllen - Stausland:
-Høllen - Stausland: sykkelfelt med fortau
3.1 Føreidveien - Høllen: turveg
3.2 Årosveien: Langenes skole: gang- og sykkelveg

§2-2 Miljøkvaliteter og bevaring mv. (pbl § 11-9 nr. 6 og 7)
1: Naturmangfold
a) Hensynet til naturmangfoldet på stedet skal alltid avklares før tiltak, jf. naturmangfoldloven §
7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking i § 8-12)
b) For å ivareta naturmangfoldet skal det ikke gjennomføres tiltak i viktige naturtyper og
økologiske funksjonsområder, med mindre dette er avklart gjennom utarbeiding av
reguleringsplan i samsvar med prinsippene over.

RUTE 6 Lunde - Ausviga:
-Lunde - Ausviga: sykkelveg med fortau
6.1 Leireheia-Leire-Ausviga:
-Leireheia - Leire: gang- og sykkelveg
-Leire - Ausviga: turveg
-Leiredalen: sykkelveg med fortau
6.2 Ausviga - Hummerviga: gang- og sykkelveg
6.3 Hallandvighaugen - Skarpeid: utvidet skulder
6.4 Krysset Hummerviga - Trysnes: utvidet skulder

2: Bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø
For bevaringsverdige bygninger og arkeologiske kulturminner som inngår i verneplanen for Søgne
gjelder vernebestemmelsene i denne.

§ 2-3: Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplaner (pbl § 11-9 nr. 8)
1: Oppfølgning av konsekvensutredning
Oppfølgningspunkter som følger av konsekvensutredningen til de enkelte områdene i
kommunedelplanen skal avklares nærmere og ivaretas i reguleringsplan.

Metode

2: Lokalisering av sykkelvegnett
Lokalisering av gang- og sykkelveg, sykkelfelt og/eller fortau skal avklares konkret og i detalj
gjennom utarbeidelse av reguleringsplan. Hvilken side av den enkelte veg tiltaket skal lokaliseres
på, beror blant annet på følgende avklaringer som må foretas ved utarbeidelse av
reguleringsplan:
- Forholdet til landskap, landbruks-, natur- og kulturverninteresser
- Beliggenhet i forhold til befolkning og ferdselsmønster
- Trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling

Grunnlag for valg av tiltak

§ 2-1: Krav til tekniske løsninger for nye bygge- og anleggstiltak (pbl § 11-9 nr. 3)

FYSISK UTFORMING AV SYKKELRUTENE
RUTE 1 Stausland - Tangvall - Songdalen:
-Stausland - Tangvall: sykkelfelt med gang- og sykkelveg og
fortau
-Tangvall - Sogndalen grense: gang- og sykkelveg
1.1 Tangvall - Songdalen kommune: turveg
1.2 Toftelandsbrua - Rohaven: gang- og sykkelveg
1.3 Linnegrøvan - Linneflaten: turveg
1.4 Linnegrøvan - Eik: turveg
1 5 Gamleveien: turveg

Kommunedelplan

Kommunedelplanen fastsetter fremtidig arealbruk for Søgne kommune, og er bindende for nye
tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6 i Plan- og bygningsloven. Tiltak etter §
1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Plankart og bestemmelser er
juridisk bindende. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men blir lagt til grunn for
saksbehandling av tiltak.

Kapittel 3: Bestemmelser til arealformål etter PBL § 11-10

Planforslag
Virkninger av planforslag

Søgne kommune
Kommunedelplan for sykkel

Høringsutkast
Arealbruken slik den fremgår av kartet er jurdisk bindene.
Til kommunedelplanen er det knyttet bestemmelser og retninglinjer
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Eksisterende

Fremtidig

Kollektivpunkt
Søgne kommune 15.08.2013
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Figur 1: Arealplankartet for kommunedelplan for sykkel i Søgne. Kartet ligger vedlagt i A1-format.
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Videre planarbeid

Gang og sykkelvei
Gang og sykkelvei - bro

Kapittel 1: Rettsvirkninger av
kommunedelplanen

§ 2-1: Krav til tekniske løsninger for nye byggeog anleggstiltak (pbl § 11-9 nr. 3)
Tiltak, inklusive gang- og sykkelveger og anlegg
for kollektivtransport, langs riks- og fylkesveger
Kommunedelplan for sykkel i Søgne

§ 2-3: Forhold som skal avklares og belyses i
reguleringsplaner (pbl § 11-9 nr. 8)
1: Oppfølgning av konsekvensutredning:
Oppfølgningspunkter som følger av
konsekvensutredningen til de enkelte områdene
i kommunedelplanen skal avklares nærmere og
ivaretas i reguleringsplan.
2: Lokalisering av sykkelvegnett:
Lokalisering av gang- og sykkelveg, sykkelfelt
og/eller fortau skal avklares konkret og i detalj
gjennom utarbeidelse av reguleringsplan. Hvilken

Rute 1 Stausland - Tangvall - Songdalen
kommune:
Stausland - Tangvall: sykkelfelt med gang- og
sykkelveg og fortau
Tangvall – Songdalen
kommune: gang- og sykkelveg
1.1 Tangvall - Songdalen kommune: turveg
1.2 Toftelandsbrua - Rohaven: gang- og sykkelveg
1.3 Linnegrøvan - Linneflaten: turveg
1.4 Linnegrøvan - Eig: turveg
1.5 Gamleveien: turveg
Rute 2 Tangvall - Langenes – Kristiansand
kommune:
Tangvall – Øygarden: Sykkelveg
med fortau + gang- og sykkelbru
Øygarden - Romsvika: gang- og sykkelveg
Romsvika – Kristiansand kommune: utvidet skulder
2.1 Rundt Tjomsevannet: turveg
2.2 Olavsdalen - Rossevann: turveg
2.3 Landbruksskolen – Roligheten - Kilen: turveg
2.4 Gamle Årosvei: gang- og sykkelveg
Rute 3 Høllen - Stausland:
Høllen – Stausland: sykkelfelt med fortau
3.1 Føreidveien – Høllen: turveg
3.2 Årosveien – Langenes skole: gang- og
sykkelveg
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Videre planarbeid

Kapittel 2: Generelle bestemmelser etter
PBL § 11-9

2: Bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø
For bevaringsverdige bygninger og arkeologiske
kulturminner som inngår i verneplanen for Søgne
gjelder vernebestemmelsene i denne.

FYSISK UTFORMING AV SYKKELRUTENE:

Virkninger av planforslag

§ 1-2: Arealformål i kommunedelplanen (§ pbl §
11-7 nr. 2)
I kommunedelplanen for sykkel i Søgne er det
avsatt områder til følgende arealformål:
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
hovednett for sykkel
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
kollektivknutepunkt

b) For å ivareta naturmangfoldet skal det ikke
gjennomføres tiltak i viktige naturtyper og
økologiske funksjonsområder, med mindre dette
er avklart gjennom utarbeiding av reguleringsplan
i samsvar med prinsippene over.

§ 3-1: Fysisk utforming av sykkelrutene (§ pbl §
11-10 nr. 2)

Planforslag

b)Kommunedelplanens bestemmelser utfyller eldre
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor
rammene i den enkelte plan

a) Hensynet til naturmangfoldet på stedet skal
alltid avklares før tiltak, jf. naturmangfoldloven
§ 7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §
8-12)

Kapittel 3: Bestemmelser til arealformål
etter PBL § 11-10

Metode

§ 1-1: Forholdet til eldre kommuneplaner,
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner (§ pbl §
1-5)
a) Vedtatte bebyggelsesplaner, reguleringsplaner,
kommunedelplaner og kommuneplan gjelder så
langt arealformålene i planene ligger innenfor
hovedformålene i kommunedelplan for sykkel.

§2-2 Miljøkvaliteter og bevaring mv. (pbl § 11-9
nr. 6 og 7)
1: Naturmangfold

side av den enkelte veg tiltaket skal lokaliseres
på, beror blant annet på følgende avklaringer som
må foretas ved utarbeidelse av reguleringsplan:
- Forholdet til landskap, landbruks-, natur- og
kulturverninteresser
- Beliggenhet i forhold til befolkning og
ferdselsmønster
- Trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling

Grunnlag for valg av tiltak

Kommunedelplanen fastsetter fremtidig arealbruk
for Søgne kommune, og er bindende for nye tiltak
eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt
i § 1-6 i Plan- og bygningsloven. Tiltak etter §
1-6 må ikke være i strid med planens arealformål
og bestemmelser. Plankart og bestemmelser
er juridisk bindende. Planbeskrivelsen er ikke
juridisk bindende, men blir lagt til grunn for
saksbehandling av tiltak.

skal dimensjoneres og bygges i henhold til
Statens vegvesens til enhver tid gjeldende
normaler og retningslinjer. Langs kommunale
veger skal tiltaket dimensjoneres og bygges i
henhold til den enhver tid gjeldende vegnormal
for Søgne kommune. Dersom tiltaket ikke er
dekket av kommunens normal, gjelder Statens
vegvesens normaler og retningslinjer. Ved
planlegging av tiltaket bør linjesnittet på den
enkelte rute i planbeskrivelsen legges til grunn for
dimensjonering.

Kommunedelplan

Bestemmelser til kommunedelplan
for sykkel

Kommunedelplan
Grunnlag for valg av tiltak

Rute 4 Austrus – Torve – Lunde:
Austrus - Torve: sykkelfelt med gang- og
sykkelveg
Torve - Lunde: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
4.1 Salemsveien: gang- og sykkelveg
4.2 Udjusveien - Solta: turveg
4.3 Moneveien - Vestrus: turveg
4.4 Høllen Vest industriområde:
gang- og sykkelveg
4.5 Amfenesveien: gang- og sykkelveg
4.6 Fåmyrveien: turveg

Metode

Rute 5 Tangvall – Lohnelier
Tangvall - Lunde: sykkelfelt med gang- og
sykkelveg
Lunde - Lohne: gang og sykkelveg
5.1 Tangvall – Hellersdalen –Vedderheia - Lunde:
Tangvall – Hellersdalen –Vedderheia: turveg
Vedderheia – Lunde: gang- og sykkelveg
5.2 Hølen - Vassbotn: turveg

Planforslag

Rute 6 Lunde - Ausviga:
Lunde - Ausviga: sykkelveg med fortau
6.1 Leireheia- Leire –Ausvig:
Leireheia – Leire: gang- og sykkelveg
Leire- Ausviga: turveg
Leiredalen: sykkelveg med fortau
6.2 Ausviga – Hummerviga: gang- og sykkelveg
6.3 Hallandsvighaugen – Skarpeid: utvidet skulder
6.4 Krysset Hummerviga – Trysnes: utvidet skulder

Virkninger av planforslag
Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan
Grunnlag for valg av tiltak
Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

Hovedplan for sykkel

Videre planarbeid

Eksisterende - Gang og sykkelveg
Eksisterende - Turveg
Fremtidig - Gang og sykkelveg
Fremtidig - Sykkelfelt
Fremtidig - Sykkelveg
Fremtidig - Utvida skulder
Fremtidig - Turveg

Figur 1: Sykkelrutekartet for kommunedelplan for sykkel i Søgne. Kartet ligger vedlagt i A1-format.
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Grunnlag for valg av tiltak
Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag
Videre planarbeid

Bilde 2: Eksisterende gang- og sykkelveg langs Hølleveien. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)
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Kommunedelplan

4.1 Hovedrute 1

Kryss Stauslandsvegen - Tangvall - Songdalen kommune
Ruta starter ved Stauslandvegen og følger fv456 til Tangvall. Herfra går ruta langs fv
114, Toftelandsvegen og helt til Songdalen kommune.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

9300 på fv.456 og 900 på fv114
4400m

50 og 70
66
3

Lettere Hardt
2

Dagens situasjon

Tangvall-Songdalen kommune:
Gang- og sykkelveg

b
a
a

Videre planarbeid

Forslag til tiltak

Dagens situasjon

0

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

Drept

Planforslag

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

b

1

Metode

a

b

Hovedrute 1

Planlagt tiltak

Kryss Stauslandsvegen-Tangvall:
Sykkelfelt med eksisterende gangog sykkelveg

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

s.29

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Dagens situasjon og verdi

Ruta begynner ved Stausland og går langs fv. 456 hvor det er gang og sykkelveg med grøft som skille fra kjørevegen, krysser så under fylkesvegen og bytter side
en gang før Tangvall. Det er et dårlig og udefinert område for myke trafikanter ved Tangvall gjør det vanskelig å bli naturlig ledet videre på Toftelandsvegen.
Gang og sykkel vegen går gjennom undergang ved rundkjøring og følger Toftelandsvegen et lite stykke før systemet skifter til fortau på 150m. Videre langs fv
114 er det ikke noe tilbud for myke trafikanter frem til Songdalen kommune.

Langs Hølleveien og til Søgne omsorgsenter er det i dag tilbud for de myke trafikantene (gang- og sykkelveg), men ikke videre til kommunegrensen. Nygård skole
ligger i nærheten av Hølleveien og tiltaket.
Sykkelulykker : Lettere skadd, uklart, velt. hardt skadd-, møting på rettstrekning

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Vestre del av Kleplandsområde (1986), Tangvall sentrum (2005), Rådhusområdet-Tangvall sentrum (2009), Endret bebyggelsesplan 73/12, 15, 73 m.fl Tangveien (2003), Tangvall syd (1986), Omregulering nordre del av Hølleveien (1982), Hølleveien (1979), Industriområdet
Linnegrøvan, omregulering (1979), Nygård nord (1991), Nygård syd (1990)

Gang- og sykkelveg skiller de myke trafikantene vekk fra vegbanen og bilene. Økt trafikksikkerhet gir en positiv effekt av tiltaket.

Separering av trafikantgrupper

Ingen konsekvens

Gang- og sykkelveg kan gi konflikter mellom gående og syklende.

Negativ konsekvens

•

Kryss Stauslandsvegen – Tangvall: Lengde sykkelfelt 1150m. Kostnad: 12mill. Breddeutvide 2,5m Rabatt kantstein x2, reasfaltering og oppmerking, drenering og forlenge undergang 2m.

•

Tangvall – Songdalen kommune: Lengde gang- og sykkelveg 3250 m. Kostnad: 58 mill. 3m grøft, ny gang og sykkelveg 3,5m og en gang og sykkelveg-bru

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Kostnader fordelt på tiltak

Virkninger av planforslag

Hølleveien vurderes som en mye brukt strekning, og omfanget av tiltaket vurderes som positivt da sykkelfelt med gang- og sykkelveg vil bedre bruksmulighetene
og gi tryggere skoleveg. Separering av gående og syklende vil være positivt for å unngå konflikter, i tillegg vil foreslått tiltak fungere bedre for raskere sykling
enn i dag da sykkelfeltet vil ligge parallelt med kjørevegen.
Gang- og sykkelvegen på strekningen uten tilbud vil gjøre det mer attraktivt å sykle, enn å kjøre bil og omfanget vurderes til positivt.
Tiltaket reduserer sannsynligheten for møteulykke, som ved tidligere hendelse på strekningen.

Planforslag

Sykkelfelt med gs/fortau separering av gående og syklende, er gunstig for å unngå konflikt. Transportsyklistene har eget felt hvor de har samme rettigheter som
kjørende. Andre syklister kan bruke tilbud som gang og sykkelveg eller fortau, men på gåendes premisser. Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet gir en positiv effekt av tiltaket.

Metode

Positiv konsekvens

•

Grunnlag for valg av tiltak

Fylkesvegene er forkjørsveger og har transportfunksjon som innfartsårer til Søgne sentrum og går gjennom flere forskjellige bebyggelsesområder fra sentrumsområder til spredt bebyggelse. Deler av ruta bør også betraktes som skoleveg og som pendleveg til Kristiansand kommune.

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 1

s.30

LANDSKAP

NATURMILJØ

Ingen konsekvens

Tiltaket vil stort sett være tilpasset
omgivelsene, stedvis langs
Toftelandsvegen vil det være behov
for skjæring eller fylling. Inngrep i
eksisterende fylling vurderes til lite
omfang.

Breddeutvidelse på østside medfører
ikke inngrep i kantsone og vassdrag,
og intet negativt omfang. Dette er den
anbefalte løsningen for temaet.

Negativ konsekvens

Eventuell utfylling i Søgneelva
vurderes til å være dårlig tilpasset
landskapselementet, og er av negativt
omfang og derfor negativ konsekvens.

Utbygging mot vest vil berøre en
rik kantsone til vassdraget med
forekomst av ask og potensial for
andre rødlistearter. En slik løsning
medfører lokalt noe negativt omfang,
men vil ikke redusere den biologiske
funksjonen til vassdraget i særlig
grad. Noen negative konsekvenser
må påregnes med en slik løsning.
Det vurderes f.ø. som lite sannsynlig
at det er nødvendig med hele
breddeutvidelsen på vestsiden.
Videre planlegging bør kartlegge
de biologiske verdiene i kantsonen
grundigere og optimalisere løsningen.

NATURRESSURSER
Hovedsakelig dyrka mark på
vestsiden av Hølleveien. Det er
store sammenhengende jorder
med fulldyrka mark som er vurdert
som lettbrukte og med godt egnet
jordsmonnskvalitet. Verdien blir derfor
vurdert til stor. Verdiene knytt til
landbruk på resten av strekningen fra
Tangvall mot Songdalen vurderes som
små.

På grunn av et høyt antall SEFRAKregistrerte bygninger i nærheten av
tiltaket vurderes omfanget å kunne
bli noe negativt. Men inngrepene
vil være relativt små av omfang, og
sannsynligvis begrenset til randsonene
av SEFRAK-husene. Vår vurdering
er at tiltaket vil være liten negativ
konsekvens. Det er viktig i videre
planlegging at tiltaket tilpasses og tar
hensyn til kulturmiljøet ved Tofteland
og Tangvall/Stausland.

Sannsynlig permanent arealbeslag
er grovt regnet 5 daa. Vurdert ut fra
sammenhengende driftsenheter langs
strekningen utgjør arealtapet på 5 daa
litt i overkanten av 1%, sammenlignet
med totalen på 400 daa. Omfanget
vurderes til lite negativt da arealtapet
ikke fører til nye barriere, men og
tiltaket vurderes til liten negativ.

Videre planarbeid

Samlet vurdering av tiltaket
For å få best reiseopplevelse er lokalisering av tiltaket på vestsiden av fylkesvegen mot Søgneelva mest gunstig, men vår anbefaling vil likvel være å legge tiltaket på østsiden da en kan unngå
inngrep i Søgneelva som naturtype og reduserer arealtapet av fulldyrka mark. I tillegg vil gang- og sykkelvegen bli etablert på den siden av fylkesvegen som har mest bebyggelse. Både gangog sykkelveg og sykkelfelt vurderes til å ha positiv konsekvens for brukere og samfunn. Det er viktig i videre planlegging at tiltaket tilpasses og tar hensyn til kulturmiljøet ved Tofteland og
Tangvall/Stausland, samt Søgneelva som naturtype.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Virkninger av planforslag

Positivt for reiseopplevelsen vil være
visuell kontakt med Søgneelva. Dette
forutsetter vegetasjonsrydding og
lokalisering av tiltaket på nordsiden av
fylkesvegen.

KULTURMILJØ
Det er til sammen 28 SEFRAKregistrerte bygninger langs traséen:
syv stk. Tofteland, fire stk. Tangvall
og åtte stk. Stausland. Disse
områdene blir definert innenfor
slettegårdene. Slettegårdene omfatter
det flate, lettdrevne jordarealet
sentralt i kommunen. Det er ikke
registrert arkeologiske kulturminner.
Kulturmiljø langs traseen vurderes å
være middels fra Tofteland og nedover
til Tangvall/Stausland. Ved Tofteland
ligger noen av husene relativt nærme
fylkesvegen.

Planforslag

Positiv konsekvens

Søgneelva ligger stedvis tett inntil
fylkesvegen, og ruta i sin helhet
omfattes av verneplan for Søgneelva.
Verdien langs Toftelandsveien settes
som middels, da det sannsynligvis
er noe rikere vegetasjon her (bl.a.
forekomst av rødlistearten Ask,
Fraxinus excelsior, to steder).
Resterende del av strekningen
vurderes å ha liten verdi da det ikke
er registrert noen naturtyper med
spesielle verdier. Vi er kjent med
at Søgnevassdraget er en viktig
sjøørretførende elv.

Metode

De sentrumsnære jordene gir et
visuelt særpreg for Søgne og oppleves
fra Hølleveien. Søgneelva som
landskapselement går stedvis inntil
den smale fylkesvegen fra Tofteland
og til kommunegrensa. På grunn av
tett løvtrevegetasjon er det lite visuell
påvirkning i dag fra den meandrerende
elva. Landskapet har middels verdi
da det omfatter vanlige gode visuelle
kvaliteter.

Grunnlag for valg av tiltak

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 1
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Bilde 3: Illustrasjon (SVV)
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Kommunedelplan

4.1.1 Lokalrute 1.1

Tangvall - Songdalen kommune
Ruta starter ved Tangvall. Herfra går ruta på privat veg, Klepplandsveien, på vestsiden
av E39. Fortsetter forbi Fløybakken og helt til Songdalen kommune ved Birkelid.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 1.1

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

200

Ca 4500m

Lettere Hardt
0

0

a

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Planforslag

Monan – Birkelid: turveg

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

a
a

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 1.1

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Denne strekningen blir hovedsaklig brukt som adkomstveg med bil for noen av eiendommene ut til Monan, men bør også beskrives som turveg.
Den mangler en god forbindelse fra Monan til Songdalen kommune ved Birkelid.

•
Positiv konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Det eksisterer en undergang ved Tangvall i dag, og E39 er derfor ingen barriere. Undergangen er viktig for at boligområder i Søgne skal kunne nå
friluftsområdene og fotballbanen og idrettsanlegget (Søgne kunstgress og stadion) på nordsiden av E39.
Påvirker følgende reguleringsplaner: E39 Storenes-Tangvall (2006)

Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående.
Tiltaket opprettholder dagens situasjon med turveg, og tilrettelegger for kobling helt til kommunegrensen med Songdalen. Omfanget vurderes som lite/intet.

Ingen konsekvens
Negativ konsekvens

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
Monan – Birkelid: Lengde turveg 1500m. Kostnad: 2mill Breddeutvide 0,5m + opprustning

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

•
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Dagens situasjon og verdi

LANDSKAP

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Det er et grustak på Klaplandsmoan
. Grustaket fungerer som
en erstatningsbiotop for
erosjonsskråninger langs elva, og
naturtypen vurderes til middels stor
verdi. Ruta ligger innenfor Verneplan
for Søgneelva.

Turvegen går igjennom et oppbygd
rekketun på Klepland. Husrekka er
det klareste eksempelet på rekketun
i kommunen, og er også sjelden i
regionen. Det er en SEFRAK-registrert
bygning. Videre er det registrert fire
arkeologiske kulturminner: Klepland,
Lokid: 133429 gravhaug fra jern-/
bronsjealder, Monan, Lokid: 114905
kokegrop og Hamremyra, Lokid:
114920 og 114921, bosettings- og
aktivitetsområde. Strekningen forbi
rekketunet ved Klepland har en stor
verdi, og det er av stor betydning
av uthusbebyggelsens karakter og
plassering blir bevart.

Fra Tangvall til Kleppland er det
tosidig og sammenhengende jorder
med fulldyrka mark. Dyrka marka på
strekninga er vurdert til middels verdi.
Verdiene knytt til landbruk er små på
resten av strekningen mot Songdalen
kommune.

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
siden tiltaket omfatter enklere tiltak på
eksisterende grusveg. Konsekvensen
vurderes derfor til ingen.

Utvidelsen av eksisterende turveg vil
være et lite tiltak med lite arealtap.
Tiltaket vurderes å ha lite/intet
omfang med ubetydelig konsekvens
for naturmiljø

Turvegen er her allerede opparbeidet,
slik at videre tiltak vil kunne være
grusing, stikkrenner, rydding etc.
Disse tiltakene vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Permanent arealbeslag er grovt
regnet sannsynlig i underkant av
1 daa av total andel på 150 daa,
omfanget vurderes som lite til intet.
Sammenlignet med sammenhengende
driftsenheter langs strekningen
utgjør arealtapet i underkant av
0,5%. Tiltaket vil stort sett ikke endre
ressursgrunnlaget, og konsekvensen
vurderes til ubetydelig.

Grunnlag for valg av tiltak

Ruta ligger stedvis nærme E39 som
reduserer opplevelsesverdien av
landskapet. Ingen spesielle visuelle
landskapskvaliteter, og verdien
vurderes til liten.

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 1.1

Positiv konsekvens

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Videre planarbeid

I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en breddeutvidelse på ca. 0,5m langs eksisterende turveg. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene. En
oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som positivt for brukere av sykkelnettet.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Planforslag

Negativ konsekvens

Metode

Ingen konsekvens

s.35

Bilde 4: Fylkesveg fv.167 ved Rohaven. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)
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Kommunedelplan

4.1.2 Lokalrute 1.2

Toftelandsbrua - Rohaven

Fakta
Trafikkdata

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Grunnlag for valg av tiltak

Ruta starter ved bru over Søgneelva. Ruta følger fv 167 til Tjomsemoen.
Strekningen er brukt som forbindelse mot gamlevegen til Songdalen kommune og
Kristiansand kommune. Kobling mellom hovedrute 1 og 2.

Lokalrute 1.2
350

500m
60
6
0

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

a

Planforslag
Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

a

Toftelandsbrua - Rohaven:
Gang og sykkelveg

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Det er ingen tilrettelegging for myke trafikanter i dag. Kort strekning, men har verdi både i for nærmiljøet og i friluftslivsammenheng.

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Tjomesmoen (1976)

Viktig lenke for å koble sammen deler av hovedrute 1 og 2, som kan gjøre det mer attraktiv for flere å sykle. Omfanget vurderes positivt da det vil bedre
bruksmulighetene og gjøre det tryggere å sykle.

Grunnlag for valg av tiltak

Positiv konsekvens

Kommunedelplan

Rute 1.2

Gang- og sykkelveg skiller de myke trafikantene vekk fra vegbanen og bilene. Økt trafikksikkerhet gir en positiv effekt av tiltaket.

Ingen konsekvens

Gang- og sykkelveg endrer ikke forholdet mellom gående og syklende, og det kan fremdeles bli konflikter.

Negativ konsekvens

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
•

Toftelandsbrua - Rohaven: Lengde gang- og sykkelveg 500m. Kostnad: 7mill. Rekkverk + gang og sykkelveg 3,5m

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.38

Dagens situasjon og verdi

LANDSKAP

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER
En kort strekning mellom Rohaven
og Tofteland bru er det dyrka
mark på vestsiden av fylkesvegen.
Dyrka marka er lettbrukt og med
godt egnet jordsmonnskvalitet, og
området er avsatt med hensynssone
i kommuneplanen. Verdien settes til
middels.

Bolighus ligger stedvis nærme vegen
og skaper utfordringer med å få plass
til tiltaket. Omfanget av tiltaket vil
kreve skjæring i fjell eller utfylling mot
Søgneelva. Begge løsningene vurderes
til å være dårlig tilpasset landskapet
og ha negativt omfang. Fylling ut mot
elva gir størst negativ konsekvens.
Tiltak plassert på vestsiden av
fylkesvegen vurderes derfor som
mest negativt for landskapsbilde,
sammenlignet med tiltaket på østsiden
mot bebyggelsen.

Utbygging mot vest vil berøre
vassdraget. En slik løsning medfører
lokalt noe negativt omfang, men
vil ikke redusere den biologiske
funksjonen til vassdraget i særlig
grad, slik at omfanget vurderes noe
negativt. Vår vurdering er at tiltaket
har liten negativ konsekvens. I videre
planlegging er det viktig å ta hensyn
til naturmiljøet langs Søgneelva.

Da tiltaket kan komme i konflikt med
to SEFRAK-registrerte bygninger
vurderes omfanget som noe negativt.
Men inngrepene vil være relativt
små, og sannsynligvis begrenset til
randsonene av SEFRAK-bygningene.
Vår vurdering er at tiltaket vil være
liten negativ konsekvens.

Det er usikkert om det blir inngrep
på siden med dyrka mark. Dersom
tiltaket legges på vestsiden av
fylkesvegen kan sannsynlig permanent
arealbeslag blir underkant av
0,5 daa av total andel på 26 daa.
Sammenlignet med sammenhengende
driftsenheter langs strekningen utgjør
arealtapet i underkant av 1,5 %.
Omfanget vurderes som lite negativt
og konsekvensen vurderes til liten
negativ.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens
Negativ konsekvens

Planforslag

Det er to SEFRAK-registrerte bygninger
på Tofteland. Bygningene er fra rundt
1850-tallet. Området blir definert
innenfor slettegårdene. Slettegårdene
omfatter det flate, lettdrevne
jordarealet sentralt i kommunen.
Det er ikke registrert arkeologiske
kulturminner. Kulturmiljøet vurderes
å ha liten verdi.

Metode

Søgneelva ligger stedvis tett inntil
fylkesvegen, og ruta i sin helhet
omfattes av verneplan for Søgneelva.
Deler av Søgneelva er vurdert til
å ha stor verdi som naturtype
med kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti

Grunnlag for valg av tiltak

Spredt bebyggelse langs
strekningen. Søgneelva, som visuelt
landskapselement, ligger stedvis helt
inntil ruta. Landskapet har middels
verdi da det omfatter vanlige gode
visuelle kvaliteter.

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 1.2

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket
Da det er knyttet negative konsekvenser til lokalisering av gang - og sykkelveg på vestsiden av fylkesvegen er vår anbefaling å legge tiltaket på østsiden. En vil da unngå inngrep i Søgneelva
som naturtype, og unngå tap av kulturminner og fulldyrka mark. I tillegg vil gang- og sykkelvegen bli etablert på den siden av fylkesvegen som har mest bebyggelse. Gang - og sykkelveg langs
strekningen vurderes til å ha positiv konsekvens for brukere og samfunn.

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Bilde 5: Eksisterende gang- og sykkelsti ved Linnegrøvan. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)
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Kommunedelplan

4.1.3 Lokalrute 1.3

Linnegrøvan - Linneflaten

Fakta
Trafikkdata

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Grunnlag for valg av tiltak

Ruta starter ved kommunal veg på Linnegrøvan industriområde og over til kommunal
veg på Nygårdsheia og Stauslandsveien fv.456. Strekningen er et rolig alternativ som
turveg ved kobling mellom hovedrute 1 og 3.

Lokalrute 1.3
-

Ca. 1000m

Boligfelt og industriområde, rolig fart
-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

a

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

a

Planforslag

a

Linnegrøvan – Linneflaten:
Opprustning av eksisterende turveg

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 1.3

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Linnegrøvan industriområde og over til Nygårdsheia og Stauslandsveien fv.456. Strekningen er ment som et rolig alternativ som turveg ved
kobling mellom hovedrute 1 og 3. Stien mellom industriområdet og boligfelt bør rustes opp til høyere standard.
Påvirker følgende reguleringsplaner: Hølleveien (1979), Industriområdet Linnegrøvan, omregulering (1979), Nygårdsheia (1968), Industriområdet
Linneflaten (1997), G/s-veg fra Hølleveien til Søgne videregående skole (2002)

Positiv konsekvens

Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående.

Ingen konsekvens

Dagens situasjon opprettholdes. Tiltaket vurderes til å ha lite/intet omfang siden det ikke endrer bruksmulighetene.

Grunnlag for valg av tiltak

•

Negativ konsekvens

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
•

Linnegrøvan – Linneflaten: Lengde turveg 700m. Kostnad: 1mill. Breddeutvide 0,5m + opprustning

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

LANDSKAP

NATURRESSURSER

Ruta går inntil Søgneelva på et
kort strekk, og elva er en visuell
kvalitet. Området preges av elles
av næringsbebyggelse som ikke
har spesielle visuelle kvaliteter og
vurderes til liten verdi.

På et lite strekke berører turvegen den
delen av Søgneelva som er vurdert
til å ha stor verdi som naturtype
med kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti. Resterende
del av strekningen vurderes å ha liten
verdi da det ikke er registrert noen
naturtyper med spesielle verdier.
Ruta ligger innenfor Verneplan for
Søgneelva.

Det er et automatisk fredet
arkeologiske kulturminne: Stausland,
Lokid: 115529 hvor det har vært
funn av klebersteins-kar. Det er ikke
SEFRAK-registrerte bygninger innenfor
buffersonen.

Verdiene knyttet til dyrka mark finnes
ved Linneflaten. Dyrka marka her er
fulldyrka jord som er lettbrukte og
sammenhengende med god størrelse.
Områdene vurderes til middels verdi.

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
siden tiltaket omfatter enklere tiltak
på eksisterende grusveg. Konsekvens
vurderes derfor til ingen.

Utvidelsen av eksisterende turveg vil
være et lite tiltak med lite arealtap. På
et sted vil turvegen komme i kontakt
med naturområdet langs Søgneelva,
men dette inngrepet er lite og vil være
helt i randsonen. Tiltaket vurderes å
ha lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens for naturmiljø. Vi
anbefaler allikevel at turvegen utvides
på motsatt side av Søgneelva.

Kulturmiljøet langs strekningen
vurderes som liten. Turvegen er
allerede opparbeidet, slik at videre
tiltak vil kunne være grusing,
stikkrenner, rydding etc. Disse
tiltakene vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Det er usikkert hvor inngrepet
blir lagt, men største aktuelle
permanent arealbeslag blir i
underkant av 0,5 daa av total andel
på 64 daa. Sammenlignet med
sammenhengende driftsenheter langs
strekningen utgjør arealtapet i ca.
0,5%. Omfanget vurderes som lite
negativt. Konsekvensen vurderes som
ubetydelig.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Metode

KULTURMILJØ

Grunnlag for valg av tiltak

NATURMILJØ

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 1.3

Planforslag

Negativ konsekvens

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket
I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en breddeutvidelse på ca. 0,5m langs eksisterende turveg. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene. En
oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som positivt for brukere av sykkelnettet.

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.43

Bilde 6: Turvegen mellom Linnegrøvan og Eig (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.1.4 Lokalrute 1.4

Linnegrøvan - Eig
Ruta starter ved Linnegrøvan industriområde og vestover på private veger via Østre
Rinnevei og Moneveien. Ruta stopper på Eig ved Lundeelva.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 1.4

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

-

Ca. 2200m
-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Forslag til tiltak

Virkninger av planforslag

a

a

Planforslag

a

Linnegrøvan – Eig: oppruste
eksisterende turveg

a

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 1.4

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Linnegrøvan industriområde og vestover via Østre Rinnevei og Moneveien. Ruta stopper på Eig ved Lundeelva.
Strekningen er ment som et rolig alternativ som turveg ved kobling mellom hovedrute 1 og 4. Vegen er privat.
Eksisterende turveg fungerer som snarveg mellom boligområder og sentrum. Ruta har stor verdi for nærområda.

Grunnlag for valg av tiltak

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Hølleveien (1979), Tangvall syd (1986), Eig-Sangvig (1982)

Positiv konsekvens

Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående.

Ingen konsekvens

Dagens situasjon opprettholdes. Tiltaket vurderes til å ha lite/ingen konsekvens siden det ikke endrer bruksmulighetene.

Negativ konsekvens

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
Linnegrøvan – Eig: Lengde turveg 2200 m. Kostnad: 3mill. Breddeutvide 0,5m + opprustning

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

•

s.46

Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING
LANDSKAP

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Det er to arkeologiske kulturminner
langs traseen: Ulvekula lokid:115944
som er en ulvegrav og Røsegrava,
lokid:115377 som er et automatisk
fredet gravminne. Det er ikke
registrerte SEFRAK-registrerte
bygninger langs traseen.

Verdier knyttet til landbruk finnes
tosidig langs Moneveien. Dyrka marka
er fulldyrka, lettbrukt og består av
store sammenhengende enheter
som i kommuneplanen er avsatt
med hensynssone som gjenspeiler
kvaliteten. Området vurderes til stor
verdi.

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
siden tiltaket omfatter enklere tiltak
på eksisterende grusveg. Konsekvens
vurderes derfor til ingen.

Utvidelsen av eksisterende turveg vil
være et lite tiltak med lite arealtap.
Tiltaket vurderes å ha lite/intet
omfang med ubetydelig konsekvens
for naturmiljø.

Kulturmiljøet langs strekningen
vurderes som liten. Turvegen er
allerede opparbeidet, slik at videre
tiltak vil kunne være grusing,
stikkrenner, rydding etc. Disse
tiltakene vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Sannsynlig permanent arealbeslag
er grovt regnet 1,5 daa, siden dyrka
marka er tosidig langs vegen. Dette av
total andel på 605 daa. Sammenlignet
med sammenhengende driftsenheter
langs strekningen utgjør arealtapet i
underkant av 0,3%. Omfanget vurderes
som lite negativt og konsekvensen
vurderes som ubetydelig.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Negativ konsekvens

Metode

Strekningen går igjennom et
kulturlandskap med verdi som
funksjonsområde som er raste-,
beite- og yngleområde for en rekke
fuglearter og enkelte pattedyrarter.
Strekningen vurderes å ha en middels
verdi. Deler av ruta ligger innenfor
Verneplan for Søgneelva.

Grunnlag for valg av tiltak

Åpne områder med dyrka marka
tett inntil turvegen er gode visuelle
kvaliteter med middels verdi.

Kommunedelplan

Rute 1.4

Planforslag
Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en breddeutvidelse på ca. 0,5m langs eksisterende turveg. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene. En
oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som positivt for brukere av sykkelnettet.

s.47

Bilde 7: Gamleveien er eksisterende turveg i Søgne med dyrka mark på begge sidene. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.1.5 Lokalrute 1.5

Gamleveien

Ruta starter ved Linnegrøvan industriområde og vestover via privat veg Gamleveien.
Ruta stopper ved Tangvallveien fv.114.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 1.5

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

-

Ca. 700m
-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Planforslag

a

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

a

Gamleveien: oppruste eksisterende
turveg

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Linnegrøvan industriområde og vestover via Gamleveien. Ruta stopper ved Tangvallveien fv.114.
Strekningen er ment som et rolig alternativ som turveg ved kobling mellom hovedrute 1 og 5. Eksisterende turveg fungerer som snarveg mellom boligområder og
sentrum. Ruta har stor verdi for nærområda. Vegen er privat.
Påvirker følgende reguleringsplaner: Tangvall syd (1986), g/s-sti Tangvall-Lunde (1996)

Positiv konsekvens

Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående.

Ingen konsekvens

Omfanget vurderes til intet da tiltaket opprettholder dagens situasjon og det ikke endrer bruksmulighetene.

Grunnlag for valg av tiltak

•

Kommunedelplan

Rute 1.5

Negativ konsekvens

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak

Videre planarbeid

•

Gamleveien: Lengde turveg 700m. Kostnad: 1mill. Breddeutvide 0,5m + opprustning

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

LANDSKAP

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Da det verken er registrert
arkeologiske kulturminner eller
SEFRAK-registrerte hus langs traseen
vyrderes verdien som liten.

Verdier knyttet til landbruk finnes
tosidig langs Gamleveien. Dyrka
marka er fulldyrka, lettbrukt og består
av store sammenhengende enheter
som i kommuneplanen er avsatt
med hensynssone som gjenspeiler
kvaliteten. Området vurderes til stor
verdi.

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
siden tiltaket omfatter enklere tiltak på
eksisterende grusveg. Konsekvensen
vurderes derfor til ingen.

Utvidelsen av eksisterende turveg vil
være et lite tiltak med lite arealtap.
Tiltaket vurderes å ha lite/intet
omfang med ubetydelig konsekvens
for naturmiljø.

Turvegen er allerede opparbeidet,
slik at videre tiltak vil kunne være
grusing, stikkrenner, rydding etc.
Disse tiltakene vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Sannsynlig permanent arealbeslag er
grovt regnet i overkant av 0,5 daa, av
total andel på 300 daa. Sammenlignet
med sammenhengende driftsenheter
langs strekningen utgjør arealtapet
ca. 0,2%. Dette er vurderes som
lite til intet omfang, som medfører
ubetydelig konsekvens.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Negativ konsekvens

Metode

Strekningen går igjennom et
kulturlandskap med verdi som
funksjonsområde som er raste-,
beite- og yngleområde for en rekke
fuglearter og enkelte pattedyrarter.
Strekningen vurderes å ha en middels
verdi. Deler av ruta ligger innenfor
Verneplan for Søgneelva.

Grunnlag for valg av tiltak

Åpne områder med dyrka marka
tett inntil turvegen er gode visuelle
kvaliteter med middels verdi.

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 1.5

Planforslag
Virkninger av planforslag
Videre planarbeid

Samlet vurdering av tiltaket
I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en breddeutvidelse på ca. 0,5m langs eksisterende turveg. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene. En
oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som positivt for brukere av sykkelnettet.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan
Grunnlag for valg av tiltak

a

Metode

Planforslag

Virkninger av planforslag

Videre planarbeid

s.52
Kommunedelplan for sykkel i Søgne

c
a

b

Kommunedelplan
Kommunedelplan

4.2 Hovedrute 2

Tangvall - Langenes - Kristiansand kommune

Fakta
Trafikkdata

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)

Hovedrute 2

350 på fv.167 og 1800-3400 på
fv456
10.800 m
50 og 60
82
44

Lettere Hardt
0

Planlagt tiltak

Dagens situasjon

c

Romsvika – Kristiansand
kommune: utvidet skulder

Forslag til tiltak

Dagens situasjon

Øygarden – Romsvika: gang og
sykkelveg

Videre planarbeid

Forslag til tiltak

0

Virkninger av planforslag

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

b

Drept

Planforslag

a

Tangvall - Øygarden : sykkelveg
med fortau + gang og sykkelbru

0

Metode

Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Grunnlag for valg av tiltak

Ruta starter ved Linnegrøvan ved Høllevegen og følger ny tenkt trase med gangbro over Søgneelva og inn på Søgneveien (fv. 167).
Ruta følger fylkesvegen og går gjennom Søgne gamle prestegård før den kobles til fv. 456 og Langenesvegen. Her er det også
tenkt en ny trase bru for bil og myke trafikanter over elva og gjennom Stokkelandskogen. Herfra fortsetter ruta igjen langs fv. 456
Langenesvegen helt ut til mot Kristiansand kommune.

s.53

Bilde 8: Fv.456 og brua på Stokkeland. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Bilde 9: Langenesveien, fv.456. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Langs fv.167 er ikke noe tilbud for myke trafikanter annet enn selve kjørevegen. I Kryss til Langenesvegen, fv. 456 er det små deler med fortau i forbindelse med
en gangfeltkryssning. Videre langs fv. 456 er det heller ikke tilbud til de myke trafikantene før en kommer til Langenes skole, her går det en gang og sykkelveg
som stopper ved Søvik. Det er også opphøyde gangfelt ved Søvik og ved Langenes skole

Ved Langenes, Romsviga og Helleviga ligger store friområder med stor verdi både lokalt og regionalt. Området er mye brukt sommerstid. Strekningen fra Tangvall
via Søgne vgs og Stausland mangler tilbud for myke trafikanter i dag.

•

Stor positivt omfang med tilrettelegging for myke trafikanter ut til de mye brukte friområdene på Langenes. Ruta er også viktig for nærmiljøene og skolen
på Langenes skole og Søgne vgs. For å unngå at vegen skal bli en barriere bør gang- og sykkelvegen ligge på sørsiden av fylkesvegen på grunn av de største
boligområdene og friluftsområdene som ligger på denne siden.

Metode

Positiv konsekvens

Påvirker følgende planer: Tjomesmoen (1976), Søgne Gamle prestegård (1999), G/s-veg fra Hølleveien til Søgne videregående skole (2002), Stauslandsmoen
(1964), Stauslandsmoen Sør (1991), Vegkryss Torvmoen (1985), Stokkelandskogen (1970), Del av Stokkelandskogen (1974), Del av 16/2 Øygårdsheia
(1989), Stokkelandskogen Øst (1973), 16/1 m.fl. (1990), Beiteigen (1996), Felt 1 B (1993), Felt 2 B (1993), Felt B 4 (1993), Felt B 6 (1993), Ytre Kilen vest
(1991), Søvigheia boligfelt (2003), Søvik-Nodenes (1998), Ytre Kilen øst (1992), Langenes (1991), Del av Kilenesheia (2009), Langviga, Inner Kilen (1996),
Paradisbukta (1986), Hellevika-Paradisbukta (1978), Romsviga-Donevannet (2002), Boliger ved Donevannet (2004), Hytteområde Lyngmyr del II (1976),
2/29, samt parsell av 2/11, 16 (1984)

Utvidet skulder kan gi konflikter mellom gående og syklende.
Gang- og sykkelveg endrer ikke forholdet mellom gående og syklende, og det kan fremdeles bli konflikter.

Virkninger av planforslag

Negativ konsekvens

Tangvall – Øygarden: Lengde sykkelveg 4300m. Kostnad: 95mill. 3m grøft, 3m sykkelveg + 2,5m fortau m/kantstein + 4 stk gang og sykkelvegbru

•

Øygarden – Romsvika: Lengde gang- og sykkelveg 3800m. Kostnad: 50mill. 3m grøft, Ny GS- veg 3,5m

•

Romsvika – Kristiansand kommune: Lengde utvidet skulder 2700m. Kostnad: 35mill. Breddeutvide 3m totalt

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Kostnader fordelt på tiltak
•

Planforslag

Sykkelveg med fortau separerer gående og syklende, transportsyklistene har egen sykkelveg separert fra bilene, men med møtende sykkeltrafikk. Andre syklister
kan bruke fortau, men på gåendes premisser. Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet gir en positiv effekt av tiltaket.
Gang- og sykkelveg skiller de myke trafikantene vekk fra vegbanen og bilene. Økt trafikksikkerhet gir en positiv effekt av tiltaket.
Utvidet skulder mer plass til syklisten og lettere for tunge kjøretøy å forta forbikjøringer. Kan unngå direkte konflikt mellom bil og sykkel på øde vegstrekninger.

Ingen konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Fylkesvegene er forkjørsveger og har transportfunksjon som innfarts åre til Søgne sentrum i tillegg til å være skoleveg og godt egnet til å knytte seg mot
friluftsområdene på Langenes

Kommunedelplan

Rute 2

s.56

KONSEKVENSVURDERING
LANDSKAP

Ingen konsekvens

På grunn av SEFRAK-registrerte bygninger
og arkeologiske kulturminner i nærheten, vil
tiltaket vil kunne få middels negativt omfang
med middels negativ konsekvens. Det er
viktig i videre planlegging at tiltaket tilpasses
og tar hensyn til kulturmiljøet forbi Søgne
gamle prestegård. Selve tiltaket ser ikke i ut
til å komme i konflikt med det verneverdige
bygningsmiljøet/ bygninger ved Stausland.

Sannsynlig permanent arealbeslaget er grovt regnet 13 daa, som
utgjør ca. 2% av total andel på 600
daa av sammenhengende driftsenheter på strekningen, omfanget
vurderes som lite negativt. Tiltaket
tar areal av store sammenhengende arealenheter som er markert
med hensynssone i arealplanen.
Tiltaket vil stort sett ikke redusere
driftsgrunnlaget, og På grunn av
at verdien vurderes som stor verdi,
vurderes konsekvensen til liten
konsekvens.

På store deler av strekningen er tiltaket i noe
avstand fra viktige naturområder, og med ubetydelig konsekvens for naturmiljø.
Omfanget av sykkelvegen vil kunne
være negativt dersom den ikke blir
tilpasset stedets elementer i områder
som vurderes som sårbare. Uten fokus
på tilpassing til landskapet vil tiltaket
kunne redusere de visuelle kvalitetene
i området, siden det er usikkerheter
knyttet til utforming av tiltaket vurderes
konsekvensen til negativ.

Tiltaket holder seg stort sett i god avstand til
Søgnevassdraget, med unntak av ved Linnegrøvan/Rohaven hvor en del av kantsonen
til vassdraget i verste fall beslaglegges, med
noe tap av verdifull natur og negativt omfang.
Forekomster av hule eiker står oftest >10
meter fra vei, og det bør være gode muligheter
til å unngå felling eller andre skadelige inngrep. Detaljplanlegging må fokusere på videre
utredning av berøringspunktene med kantsonen og hule eiker.

Tiltakene strekker seg over en lang strekning som gir nærføring til flere miljøelementer, særlig området ved Søgne gamle prestegård og Søgneelva. Disse elementene må tas hensyn til i videre planlegging.
Det er positivt med tiltak for myke trafikanter siden strekningen er brukt som skoleveg og det går ut til regionale friområder øst i kommunen. Det vil være naturlig å videreføre eksisterende gang- og
sykkelveg på sørsiden av fylkesvegen fra Søvik til Vognsneset.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.57

Videre planarbeid

Samlet vurdering av tiltaket

Virkninger av planforslag

Negativ konsekvens

NATURRESSURSER
Tosidig og store sammenhengende
jorder med fulldyrka mark langs fv.
167, Linnegrøvan - Stausland. Dyrka marka er avsatt til hensynssone
landbruk i kommuneplanen. Dyrka
marka langs strekninga er derfor
vurdert til å ha stor verdi. Verdiene
knytt til landbruk er svært små på
resten av strekninga fra Stokkeland
til Kristiansand.

Planforslag

Reiseopplevelsen vurderes som meget
god fra planlagt snarveg over Søgneelva
gjennom kulturlandskapet ved Søgne
vgs og gamle prestegård. Gangbro
over Søgneelva vil kunne bli ett visuelt landemerke. Med forutsetning om
god arkitektonisk utforming vil en bro
kunne tilføre stedet noe positivt. Tiltaket
vurderes til å ha positivt omfang og kan
derfor gi positiv konsekvens.

KULTURMILJØ
Det er registrert tilsammen ni SEFRAK-bygninger på følgende steder: tre stk. Linnegrøvan, en stk. Tjomsemoen, to stk.
Stausland, en stk. Langenes, en stk. Langmyr
og en stk Stranda. Det er registrert til sammen seks automatisk fredet kulturminner innenfor buffersonen: Søgne prestegård, lokid
142890, bosetningspor fra middelalderen,
Søgne prestegård, lokid 142888, bosetningspor fra vikingtiden, Søgne videregående
skole, lokid 115242, kokegrop fra førreformatorisk tid, Sebbetåbakken, Lokid: 115545,
gravminne, Stokkelands-Øygarden, Lokid:
124297 og 124294, gravminne. Det er et
ikke-vernet veganlegg Søgnehaven, Rohaven
lok.id: 157060. Det er også to krigsminnelokaliteter: Røsegrava, Lokid: 115543 og
115463. Det er regulert hensynssone bevaring kulturmiljø ved Stausland i kommuneplanen. Kulturmiljøet ved Stausland og Søgne
gamle prestgård har middels/høy verdi.

Metode

Positiv konsekvens

NATURMILJØ
I områdene ved Linnegrøvan, Rohaven,
Stausland og Stokkeland berører ruta de deler
av Søgneelva som er vurdert til å ha stor verdi
som naturtype med kroksjøer, flomdammer
og meandrerende elveparti. Ved Tjomsemoen
går fylkesvegen over Krogebekken som har en
stor verdi. Naturtypen hul eik av middels-stor
verdi er registrert på følgende steder langs
traseén: Tjomsemoen, Øvre Lundelia, Søgne
bru og Hellevika p-plass. Mellom Stausland
og Maurtjønn går en trekkvei for elg. Fra
Tangvall til Stokkeland ligger ruta innenfor
Verneplan for Søgneelva. Samlet har strekningen fra Tangvall til Stokkeland en stor verdi for
naturmiljø.
Ved Bjørkeviga, Donevannet sørøst er det et
område med fattig edellauskog av middels
verdi. På begge sider av Langenesveien ved
Svensviga øst er det et område med rik edellauvskog av stor verdi.

Grunnlag for valg av tiltak

Dagens situasjon og verdi

Landlig strekning i et åpent landskapsrom. Kulturmiljø med gårdsbygninger,
Søgne gamle kirke og gamle prestegård
er gode visuelle kvaliteter med middels
verdi. Kulturlandskapet og landskapsformen tett inntil Langenesveien og
Sebbetåa barnehage er sårbart for
inngrep. Videre er det tett vegetasjon
nært inntil vegen fra bru over Søgneelva til Øygarden skole. Etter Øygarden
mot Langenes ligger fylkesvegen nær
skjærgården, og visuell kontakt med
kystlandskapet påvirker landskapsopplevelsen.

Kommunedelplan

Rute 2

Kommunedelplan
Grunnlag for valg av tiltak

Metode

Planforslag

Virkninger av planforslag

s.58
Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Bilde 10: Illustrasjon (SVV)

Kommunedelplan

4.2.1 Lokalrute 2.1

Rundt Tjomsevannet
Ruta starter ved Søgneveien fv.167, innover på privat skogbruks veg, Sommerveien,
og på privat veg rundt Tjomsevannet til Kosetjønn. Ruta forsetter så mot Kjønndalen
og stopper ved Bergeveien fv.168.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 2.1

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

-

Ca. 5500m
-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

a

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

a

Planforslag

a

Rundt Tjomsevannet : oppruste
eksisterende turveg

a

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 2.1

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Søgneveien fv.167, innover Sommerveien og rundt Tjomsevannet til Kosetjønn. Ruta forsetter så mot Kjønndalen og stopper ved Bergeveien
fv.168.

•
Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Påvirker følgende reguleringsplaner: Tjomesmoen (1976), Søgne Gamle prestegård (1999)

Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående.
Viktig del av et større turnett som gir muligheter for fritids- og rekreasjonssykling, med kort avstand til byen. Omfanget av tiltaket vurderes likevel til lite/intet
siden tiltaket ikke endrer bruksmulighetene i området.

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Rundløype eller rute med muligheter for å komme inn i den bynære marka. Tjomsvannet gir muligheter for bading og fisking. Området vurderes til å ha stor verdi
siden den er mye brukt løype.

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
•

Rundt Tjomsevannet: Lengde turveg 5500m. Kostnad 7mill: Breddeutvide 0,5m + opprustning

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

LANDSKAP

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Det er tre SEFRAK-registerte
bygninger langs traseen. Videre er
det et arkeologisk kulturminne med
uavklart vernestatus: Fiskebodalen,
lokid: 91387, som er et bosetningaktivitetsområde. Kulturmiljøet langs
strekningen vurderes som liten.

Tosidig og store sammenhengende
jorder med fulldyrka mark som er
lettbrukt og avsatt med hensynssone
i kommuneplanen. Verdien enhetene
blir sett til stor.

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
siden tiltaket omfatter enklere tiltak på
eksisterende grusveg. Konsekvensen
vurderes derfor til ingen.

Utvidelsen av eksisterende turveg vil
være et lite tiltak med lite arealtap.
Tiltaket vurderes å ha lite/intet
omfang med ubetydelig konsekvens
for naturmiljø.

Turvegen er allerede opparbeidet,
slik at videre tiltak vil kunne være
grusing, stikkrenner, rydding etc.
Disse tiltakene vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Sannsynlig permanent arealbeslag
er grovt regnet 0,5daa. Vurdert ut
fra sammenhengende driftsenheter
langs strekningen utgjør arealtapet
i underkant av 0,3% , sammenlignet
med totalen på 140 daa. Omfanget
vurderes til lite negativt da arealtapet
ikke fører til nye barriere. Tiltaket
vurderes til ubetydelig konsekvens.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Planforslag

Negativ konsekvens

Metode

Rundt Tjomsevannet berører
turvegen tre mindre områder med
rik edellauvskog av middels verdi.
Videre er nordvest for Tjomsevannet
et område som er yngleområde
for andefugler og beiteområde for
sangsvane av middeslverdi. Ruta ligger
innenfor Verneplan for Søgneelva.

Grunnlag for valg av tiltak

Tjomsvannet er en visuell kvalitet
på strekningen, og visuell nærhet til
vannet er viktig for reiseopplevelsen.
Naturlandskap preger ruta, og dyrka
mark i sørenden av vannet skaper
variasjon i opplevelsen. Landskapet
har middels verdi da det omfatter
vanlige gode visuelle kvaliteter.

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 2.1

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket
I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en breddeutvidelse på ca. 0,5m langs eksisterende turveg. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene. En
oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som positivt for brukere av sykkelnettet.

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Bilde 11: Illustrasjon (SVV)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.2.1 Lokalrute 2.2

Olavsdalen - Rossevann
Ruta starter ved nordsiden av Tjomsevannet og går gjennom Olavsdalen. Ruta
forsetter så over Rossevann og stopper ved Aberdalen i Kristiansand kommune.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 2.2

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

-

Ca. 3000m
-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

Planforslag

a

Olavsdalen – Over Rossevann:
turveg med flytebru

a

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved nordsiden av Tjomsevannet og går gjennom Olavsdalen. Ruta fortsetter så over Rossevann og stopper ved Aberdalen i Kristiansand kommune.
Mulighet også som veg for jobbsyklister fra og til jobb Vågsbygd/Kristiansand.
Ingen tilrettelagte turveger i dag, bare en sti.
Påvirker følgende reguleringsplaner: ingen

Viktig del av et større sammenhengende turnett som gir muligheter for fritids- og rekreasjonssykling utenom trafikkerte veger fra Tanvall sentrum ut til store
sammenhengende friområder ved Donevannet og Romsviga. Omfanget vurderes til positivt da tiltaket vil kunne gjøre området mer attraktivt, redusere vannet
som en barriere.
Ny turveg Gruset turveg gir mer plass for møtende syklister og gående, og vil bli en snarveg til Kristiansand. Tiltaket gjør det mulig å komme fra Søgne sentrum
til Vågsbygd på 40minutter i følge ATP-modell.

Ingen konsekvens
Negativ konsekvens

En flytebru over vannet vil kunne bli barriere for noen type friluftslivsaktiviteter, for eksempel båt og kano. Tiltaket vurderes for noen aktiviteter som barriere med
negativt omfang.

Grunnlag for valg av tiltak

•
Positiv konsekvens

Kommunedelplan

Rute 2.2

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
•

Olavsdalen – Rossevann: Lengde turveg 3000m. Kostnad: 23mill Ny gruset turveg 4m bredde.

•

Over Rossevann: Lengde flytebro 600m. Kostnad: 2mill Flytebro som gang og sykkelveg.

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 2.2

KONSEKVENSVURDERING
NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Urørt naturlandskap som er sårbart
for inngrep. Rossevannet er en viktig
visuell verdi. Landskapet har middels
verdi da det omfatter gode visuelle
kvaliteter.

Olavsdalen er en større sammensatt
og rik biotop som har stor verdi. Det
går tursti tvers igjennom Olavsdalen
i dag. Ruta ligger innenfor Verneplan
for Søgneelva.

Da det ikke er registrert arkeologiske
kulturminner eller SEFRAK-registrerte
bygninger langs traseen vurderes
verdien som liten.

Det er ikke registrert noen verdier
knyttet til landbruk langs traseen.

Tiltaket vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Da tiltaket ikke berører fulldyrket
jordbruksareal vurderes tiltaket til
å ha intet omfang med ubetydelig
konsekvens for naturressurser

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Negativ konsekvens

Siden Olavsdalen er en naturtype
med stor verdi er det foreslått å
legge ny turveg langs kanten av
Låveheia slik at en kun trenger
å berøre randsonen av biotopet.
Omfanget vurderes til å være lite
negativt, hvor tiltaket stort sett ikke
vil redusere artsmangfoldet eller
forringe vekst- og levevilkår. Etter
vår vurdering vil tiltaket være av liten
negativ konsekvens. Det er viktig at
videre planlegging at naturmiljøet
i Olavsdalen tas vare på og at
inngrepet gjøres så skånsomt som
mulig.

Metode
Planforslag

Tiltaket er planlagt lagt gjennom
Olavsdalen med tilsvarende «flytebro» over Rossevannet som på rute
5.1. Landskapet er sårbart og tiltaket
vurderes til negativt dersom det ikke
tas hensyn til landskapstilpasning og
visuelle kvaliteter på stedet. Inngrep i
fjell og store fyllinger må unngås for
å redusere de negative virkningene av
tiltaket.

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket
På bakgrunn av konsekvensvurderingen er det valgt å plassere turvegen langs med foten av Låvehei, isteden for på eksisterende sti midt gjennom Olavsdalen. Videre i planarbeidet må type bru
over Rossevann vurderes nærmere, samt hensynet til prioritert naturtype.

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Bilde 12: Bergeveien, fv.168. (Foto: Ingvild Møgster Lindaas, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.2.3 Lokalrute 2.3

Landbruksskolen – Roligheten- Kilen
Ruta starter ved Bergeveien fv 168 og fortsetter på privat veg langs nordsiden av
Nomeheia. Ruta går så videre til Kileheia og slutter av på Langenesveien fv 456.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 2.3

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

-

Ca. 4500m
-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

a

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

a

Planforslag

Bergeveien - Nomeheia: oppruste
eksisterende turveg
Nomeheia – Kileheia: Ny turveg

a

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 2.3

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Bergeveien fv 168 og fortsetter på nordsiden av Nomeheia. Ruta går så videre til Kileheia og slutter av på Langenesveien fv 456.
Eksisterende sti fra Søgne gamle kirke frem til Donevannet. I tillegg er det samleveg i forbindelse med boligområdet på Kileheia

Positiv konsekvens

Påvirker følgende reguleringsplaner: Søgne Gamle prestegård (1999), Romsviga-Donevannet (2002),Privat hytteplan 12/1 Kilen (1998), Disposisjonsplan
Kileheia 2 (1969), Langviga, Inner Kilen (1996)

Grunnlag for valg av tiltak

•

Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående.
Viktig del av et større sammenhengende turnett som gir muligheter for fritids- og rekreasjonssykling utenom trafikkerte veger fra Tanvall sentrum ut til store
sammenhenge nde friområder ved Donevannet og Romsviga. Nærhet til flere vann med fiske og bademuligheter ikke langt i fra ruten.

Ingen konsekvens
Negativ konsekvens

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

•

Bergeveien - Nomeheia: Lengde turveg 3000m. Kostnad: 4mill. reddeutvide 0,5m + opprusting

•

Nomeheia – Kileheia: Lengde turveg 1000m. Kostnad: 8mill. Gruset turveg 4m bredde

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Kostnader fordelt på tiltak

s.68

Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING
LANDSKAP
Naturlandskap med mulighet for
opplevelse av små skogsvann.
Landskapet har middels verdi da det
omfatter gode visuelle kvaliteter.

NATURMILJØ

NATURRESSURSER

Turvegen går igjennom en spesiell
interessant husrekke på Berge mellom
Søgneelva og en bratt fjellvegg i nord, hvor
det er tre SEFRAK-registrerte bygninger.
Det er det registrert et automatisk fredet
arkeologiske kulturminne: Paulines
heller, Lokid: 113811, bosetningaktivitetsområde. Strekningen forbi
bygninger/rekketunet ved Berge har en
stor verdi, og det er av stor betydning av
uthusbebyggelsens karakter og plassering
blir bevart. Den resterende del av
strekningen vurderes kulturmiljøet som
liten verdi. Det er regulert hensynssone
bevaring kulturmiljø ved Berge i
kommuneplanen.

Det er ikke registrert noen verdier
knyttet til landbruk.

Turvegen er allerede opparbeidet forbi
Berge, slik at videre tiltak i området vil
kunne være grusing, stikkrenner, rydding
etc. Disse tiltakene vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av lite/
intet omfang. Ny turveg vil stort sett ikke
endre kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig.

Da tiltaket ikke berører fulldyrket
jordbruksareal vurderes tiltaket til
å ha intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Grunnlag for valg av tiltak

Det planlagte tiltaket for ny turveg
går fra Roligheten til Kilen. Tiltaket
vil gå igjennom et naturområde med
rik edellauvskog av stor verdi. Det
er registrert naturtypen hul eik ved
Donevann av middels verdi.

KULTURMILJØ

Kommunedelplan

Rute 2.3

Positiv konsekvens

Omfanget av tiltaket vurderes negativt
der turvegen planlegges i urørt
terreng, på grunn av usikkerheten
knyttet til utformingen og tilpassing
til omgivelsene. Konsekvensen med
nyanlegg i urørt natur vurderes derfor
til negativ.

Det går tursti tvers igjennom
edellauvskogen i dag, slik at planlagte
tiltak vil være å utvide og oppgradere
denne. Omfanget vurderes å være
av lite negativt da tiltaket vil i noen
grad redusere artsmangfoldet eller
forekomst av arter eller forringe deres
vekst- og levevilkår. Konsekvensen
vurderes å være liten negativ. Det er
viktig at videre planlegging tar hensyn
til naturmiljøet ved Donevannet og
at inngrepet gjøres så skånsomt som
mulig.

Virkninger av planforslag

Negativ konsekvens

Planforslag

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
der tiltaket omfatter enklere tiltak på
eksisterende grusveg. Konsekvensen
vurderes til liten.

Videre planarbeid

Samlet vurdering av tiltaket
Dagen situasjon opprettholdes på store deler av strekning med unntak av 1000 meter ved Donevannet. Naturtypen ved Donevannet må tas hensyn til i videre planlegging. Sammenhengende
turveg fra området ved Søgne vgs til Langenes vil være positivt for sykkelnettet.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Metode

Ingen konsekvens

s.69

Bilde 13: Gamle Årosvegen, ved brua på Stokkeland. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.2.4 Lokalrute 2.4

Gamle Årosvei

Ruta starter ved bru over Søgneelva på Stokkeland og følger kommunale vegen Gamle
Årosvei ned til Årosveien fv 152.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 2.4

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

-

Ca. 1200m
50
10
0

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

a

a

Planforslag

Gamle Årosvei: gang- og sykkelveg

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 2.4

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved bru over Søgneelva på Stokkeland og følger Gamle Årosvei ned til Årosveien fv 152.
I dag er det en smal veg som blir mest brukt til skogdrift og lokal snarvei for de som skal mot Langenes.

•
Positiv konsekvens

Ingen konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Rideskole ligger ved Åros, med nærhet til Søgneelva.
Påvirker følgende reguleringsplaner: Stokkelandskogen (1970), Århus felt C og D m.m. (1989), Århus felt C (2007), Århus (1987

Tiltaket, sammen med andre lenker vil bidra gjøre det tryggere for myke trafikanter å komme til rideskolen. Omfanget vurderes som positivt da det vil bedre
bruksmulighetene i området.
Gang- og sykkelveg skiller de myke trafikantene vekk fra vegbanen og bilene. Økt trafikksikkerhet gir en positiv effekt av tiltaket.
Gang- og sykkelveg endrer ikke forholdet mellom gående og syklende, og det kan fremdeles bli konflikter.

Negativ konsekvens

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

•

Videre planarbeid

Kostnader fordelt på tiltak
Gamle Årosvei: Lengde gang- og sykkelveg 1200m. Kostnad: 21mill. 3m grøft + gang og sykkelveg 3,5m

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Smal og svingete veg, med
fjellskjæringer og vegetasjonsbelte
tett inntil vegen. Landskapet åpner
seg opp ved Åros. Området har gode
visuelle kvaliteter og vurdres til
middels verdi.

Fra Åros bru og nedover ca. 250 meter
berører ruta Søgneelva som er vurdert
til å ha stor verdi som naturtype
med kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti. Naturtypen
hul eik med middels-stor verdi står
nærme veien ved Åros ridesenter. Ved
Åros er det et stort viltområde som er
yngle-, raste- og beiteområde for en
rekke fuglearter. Ruta ligger innenfor
Verneplan for Søgneelva.

Det er tre SEFRAK-registrerte
bygninger. Bygningene er fra rundt
1850-tallet. Det er ikke registrert
arkeologiske kulturminner, og
kulturmiljøet vurderes å ha en middels
verdi.

På begge sidene av Årosvegen er det
store sammenhengende jorder med
fulldyrka mark som er godt egnet og
lettbrukte. Området vurderes til å ha
stor verdi.

Ingen konsekvens

Inngrep i eksisterende fjellskjæring
vil ikke endre landskapsbilde, og
omfanget vurderes som lite/intet og
konsekvensen blir ingen.

Dersom tiltaket bygges på øst
(sørøst) siden av dagens vei vil det
bli svært lite tap av verdifull natur.
Konsekvensen ved tap av et lite
areal av det store kulturlandskapet/
viltområdet som er avgrenset ansees
som ubetydelig.

Negativ konsekvens

Omfanget av tiltaket vurderes som
negativt dersom det blir utfylling
i Søgneelva, som stedvis ligger
tett inntil vegen. En slik løsning
medfører negativ konsekvens for
landskapsbilde.

Hul eik ved Åros ridesenter står rett
ved vei, og vil kunne berøres negativt
ved bygging på nord/ vestsiden. I
verste fall (felling av treet)er dette en
betydelig negativ konsekvens. Bygging
på nord/vestsiden kan også medføre
inngrep i kantsonen til Søgneelva.
Dette påfører et lokalt negativt
omfang, men vil ikke ødelegge
eller sterkt redusere vassdragets
funksjon. Konsekvensen for lokaliteten
overstiger neppe liten negativ. Videre
planlegging bør fokusere på skånsom
framføring i dette avsnittet og forbi
den hule eika.

Da tiltaket kan komme i konflikt med
tre SEFRAK-registrerte bygninger
vurderes omfanget å kunne bli noe
negativt. Men inngrepene vil være
relativt små av omfang, og høyst
sannsynlig begrenset til randsonene
av SEFRAK-bygningene. Vår vurdering
er at tiltaket vil være liten negativ
konsekvens.

Sannsynlig permanent arealbeslag
er grovt regnet i overkant av 3 daa.
Vurdert ut fra sammenhengende
driftsenheter langs strekningen som
utgjør ca. 200 daa. Arealtapet utgjør
ca. 1,7% av totalen av fulldyrka mark
på strekningen. Omfanget vurderes
som lite negativt og tiltaket vurderes
til å gi liten negativ konsekvens.

Positiv konsekvens

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag
Videre planarbeid

Samlet vurdering av tiltaket
Gang - og sykkelveg langs strekningen vurderes til å ha positiv konsekvens for brukere og samfunn. Det er viktig å ta hensyn til de ulike miljøtemaene i videre planarbeid for å redusere de
negative konsekvensene. For landskap og naturmiljøtemaet vil det bli minst konsekvenser ved å lokalisere gang- og sykkelvegen på østsiden av fylkesvegen.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Grunnlag for valg av tiltak

NATURMILJØ

Dagens situasjon og verdi

LANDSKAP

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 2.4

s.73

Bilde 14: Stauslandsveien fv. 456 med eksisterende gang- og sykkelveg. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.3 Hovedrute 3

Høllen - Stausland
Ruta starter i Høllen og følger fv. 165 til kryss med fv. 456 inn mot Stausland. Ruta
stopper i kryss til Langenesvegen og fv. 167.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Hovedrute 3

3350 på fv.165 og ca 8000 på fv456
2.300 m

30 og 50
50
7

Lettere Hardt
2

0

Drept

Metode

a

0

Planlagt tiltak

a

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Forslag til tiltak

Virkninger av planforslag

Dagens situasjon

Høllen – Langeneskrysset (fv456 x
fv167): sykkelfelt (med gang- og
sykkelveg

Planforslag

a

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

s.75

Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Langs fv165 er det en bred gang og sykkelveg med enten rekkverk eller rabatt som skille mot kjørevegen, I Høllen går 250 meter av gang og sykkelvegen som en
gammel gate ned til havna. Strekningen langs fv. 456 har en gang og sykkelveg med grøft eller rabatt som skille mot kjørevegen. I Kryss til Langenesvegen og fv.
167 er det fortaus løsning i forbindelse med en gangfeltkryssing. Ellers på ruta er det 7 gangfeltkryssinger i tillegg

Eksisterende gang- og sykkelveg langs Stauslandsveien og Hølleveien er gode tilbud til de myke trafikantene.
Sykkelulykker: Lettere skadd - utkjent- sving forand kjørende.

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Hølledale (1973), Prestvollen 19/4 (1990), Hølleveien (1979), Hølledale (1973), Reguleringsendring for Småbakken
(1990), Del av Høllen (1987), 23/194 m.m. (1987), Veikryss Hølle/Sangvigveien (1990), Del av Høllen (Hølledale) (1965), Et område av Høllen (1962),
Høllegata (2007), KMV Boats (1995), Del av Høllen syd 1–Solta øst (1985), Høllen syd (1975), Omreg.del av Høllen syd II –Vervetomta (1988), Motorfrabrikken
m.m. (1989), Hølleveien (1979), Nygård syd (1990), Sydlig del av Nygårdshaven (1997)

Positivt for nærmiljøet med en oppgradering av tilbudet. Separering av gående og syklende vil være positivt for å unngå konflikter. Omfanget av tiltaket vurderes
til positivt da det vil å gi syklister bedre framkommelighet. Tiltaket er også positivt med tanke på området ved Søgne vgs og prestegården som er tenkt som et
kunnskapsområde/kulturområde i kommunen.

Virkninger av planforslag

Tiltaket reduserer sannsynligheten for ulykker ved unødvendig kryssing av veg, som tidligere hendelse på strekningen, med et naturlig systemskifte i kryss.

Ingen konsekvens
Negativ konsekvens

Kostnader fordelt på tiltak
Høllen – Stauslandkrysset (fv165 x fv 456): Lengde sykkelfelt 1100m. Kostnad 13mill. Breddeutvide 2m Rabatt kantstein x2, reasfaltering og oppmerking

•

Stauslandkrysset (fv165 x fv 456) – Langeneskrysset (fv456 x fv167): Lengde sykkelfelt 1200m. Kostnad: 14mill. Breddeutvide 2m Rabatt kantsteinx2, reasfaltering. Kantstein (fortau)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

•

Planforslag

Sykkelfelt med gs/fortau separering av gående og syklende, er gunstig for å unngå konflikt. Transportsyklistene har eget felt hvor de har samme rettigheter
som kjørende. Andre syklister kan bruke tilbud som gang og sykkelveg eller fortau, men på gåendes premisser. Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet gir en
positiv effekt av tiltaket.
Sykkelveg med fortau separerer gående og syklende, transportsyklistene har egen sykkelveg separert fra bilene, men med møtende sykkeltrafikk. Andre syklister
kan bruke fortau, men på gåendes premisser. Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet gir en positiv effekt av tiltaket.

Metode

Positiv konsekvens

•

Grunnlag for valg av tiltak

Fylkesvegene er en forkjørsveg og har transportfunksjon som innfarts åre til Søgne sentrum i tillegg til å være skoleveg for sentrale boligområder, og godt egnet
til å knytte seg mot friluftsområdene på Langenes

Kommunedelplan

Rute 3

s.76

Dagens situasjon og verdi

LANDSKAP

Det er registrert et sandtak på
Stausland med middels verdi. Men
dette området er nå nedbygd og
benyttet til boligbebyggelse. Deler
av ruta ligger innenfor Verneplan for
Søgneelva.

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Det er registrert tilsammen 31
SEFRAK-bygninger langs traseen
hvorav de fleste befinner seg i Høllen.
Høllen har et særegent «urbant»
kulturmiljø med mange objekter som
vurderes med middels/høy verdi.
Det er registrert et automatisk fredet
kulturminne: Stausland lok.id: 91381,
gravfelt.

Verdiene knyttet til dyrka mark finnes
ved Linneflaten. Dyrka marka her er
fulldyrka jord som er lettbrukte og
sammenhengende med god størrelse.
Områdene vurderes til middels verdi.

Positiv konsekvens

Stedvis vil det kunne bli konflikt
mellom tiltaket og private hager.
Eksisterende hekker og trær vil kunne
komme i konflikt med etablering
av tiltaket, og omfanget vurderes
negativt. På grunn av usikkerheten
i forhold til utformingen vurderes
konsekvens til negativ. Nyplanting og
reetablering av hager vil redusere de
negative konsekvensene.

Da tiltaket ikke berører spesielle,
registrerte naturtyper vurderes
tiltaket til å ha lite/intet omfang med
ubetydelig konsekvens for naturmiljøet.

På grunn av SEFRAK-registrerte
bygninger i nærheten av tiltaket
vurderes omfanget å kunne bli
negativt. Men inngrepene vil være
relativt små av omfang, og høyst
sannsynlig begrenset til randsonene
av SEFRAK-bygningene. Det er viktig i
videre planlegging at tiltaket tilpasses
og tar hensyn til kulturmiljøet ved
Høllen. Det arkeologiske kulturminne
ligger inntil og delvis under
eksisterende fylkesveg. Slik at tiltaket
vil kunne ha middels negativt omfang
med middels negativ konsekvens

Virkninger av planforslag

Negativ konsekvens

Sannsynlig permanent arealbeslag er
grovt regnet 0,14 daa. Vurdert ut fra
sammenhengende drfitsenheter langs
strekningen utgjør dette et arealtap
på i underkant av 0,3 %. Omfanget
vurderes som lite negativt da
arealtapet ikke fører til nye barrierer
eller reduksjon av ressursgrunnlaget.
Konsekvens av tiltaket vurderes som
ubetydelig konsekvens.

Planforslag

Omfanget av tiltaket vil stort sett være
tilpasset landskapet og elementene,
og vurderes til lite/intet omfang.

Samlet vurdering av tiltaket

Videre planarbeid

Da det er knyttet negative konsekvenser til kulturmiljøtemaet ved lokalisering av gang - og sykkelveg på nordsiden av fylkesvegen ved Stausland, er vår anbefaling å legge tiltaket på sørsiden.
I tillegg vil en unngå tap av fulldyrka mark. I tillegg er det viktig at det i videre planlegging å ta hensyn til kulturmiljøet langs Hølleveien. Sykkelfelt med fortau vurderes til å ha positiv
konsekvens for brukere og samfunn.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Metode

Ingen konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Strekningen preges av bebyggelse.
Sørlandsstilen har stor visuell verdi,
men det bebyggelsen varierer både
i struktur og stil. Opplevelsen av
strekningen påvirkes også av om
hagene ligger nær vegen, eller om det
er husene som ligger tett inntil vegen.
Området har vanlig gode visuelle
kvaliteter, og vurderes til middels
verdi.

NATURMILJØ

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 3

s.77

Bilde 15: Eksisterende turveg mellom Åros bru og Høllesanden(Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.3.1 Lokalrute 3.1

Føreid- Høllen

Ruta starter ved Stauslandveien fv 456, går inn gjennom privat veg ved Fårmyrkollen
og til Åros bru. Ruta fortsetter videre langs Søgneelva til kommunal veg ved
Høllesanden.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 3.1

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

-

Ca. 2200m
-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Planforslag
Virkninger av planforslag

a

Forslag til tiltak

a

Føreidveien – Høllen: oppruste
eksisterende turveg

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

a
s.79

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 3.1

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Stauslandveien fv 456, går inn gjennom Fårmyrkollen og til Åros bru. Ruta fortsetter videre langs Søgneelva til Høllesanden.
I dag er det en smal sti mellom Fåmyrkollen og Åros bru. Videre mot Høllen er det en relativ ny asfaltert sti med belysning langs vannet.

• Påvirker følgende reguleringsplaner:
G/s-veg fra Hølleveien til Søgne videregående skole (2002), Torvmoen (2006), Torvmoen B1-B9 (2006), Mindre reguleringsendirng av Torvmoen B1-B9 (2012),
Stauslandsmoen (1964), Giskedalen (1988), Terrassahusbebyggelse i Giskedalen (1998), Giskedalen felt D mindre vesentlig endring (1999), Giskedalen område B
(1989), Hølleheiveien 14 B-C-D-E (2011), Høllen syd (1975)
Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående.

Ingen konsekvens

Viktig lokal turveg for boligområdene ved Stausland. Ruta i kombinasjon med andre ruter gir i tillegg mulighet å sykle fra skjærgården og inn til Olavsdalen bare
ved kortere strekninger langs trafikkerte veger. Viktig i fritids- og rekreasjonssammenheng. Omfanget av tiltaket endrer ikke bruksmulighetene, og vurderes til
intet omfang. Ruta blir ikke universelt utformet på grunn av de topografiske forholdene.

Negativ konsekvens

Ikke universelt utformet

Metode

Positiv konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Det eksisterer et godt tilbud i dag, men på grunn av et svært bratt parti er ikke området universelt tilgjengelig. Viktig turveg ut til Høllesanden et bynært
friområde med en langgrunn og barnevennlig sandstrand.

Planforslag
Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
•

Føreidveien – Høllen:Lengde turveg 1100m. Kostnad: 2mill. Breddeutvide 0,5m + opprustning

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

NATURRESSURSER

Gode landskapskvaliteter med nærhet
til Søgneelva. Variasjon i åpne og
lukka rom langs turvegen. Flotte
utsiktspunkter ut mot Høllefjorden.
Meget god reiseopplevelse og gode
visuelle verdier gir området middels
verdi.

Ved Føreid er det et stort område som
er yngle-, raste- og beiteområde for
en rekke fuglearter av middels verdi.
Deler av ruta ligger innenfor Verneplan
for Søgneelva.

Det er til sammen fire SEFRAKregistrert bygningen langs traseen.
En ved Føre og tre ved Høllen. Det
er registrert fire automatiske fredet
kulturminner langs strekningen: Føre,
Lokid: 115556 funnsted/klederkar,
Føre, Lokid: 149472, bosetningaktivitetsområde og Giskedalen, Lokid:
112071 og 112070 Bosetningsaktivitetsområde fra steinalder.
Kulturmiljøet langs strekningen
vurderes som middels.

Store sammenhengende og fulldyrka
mark på begge sidene av Føreidveien
er lettbrukte og godt egnet. Verdien
settes derfor til stor.

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
siden tiltaket omfatter enklere tiltak på
eksisterende grusveg. Konsekvensen
vurderes til liten.

Utvidelsen av eksisterende turveg vil
være et lite tiltak med lite arealtap.
Tiltaket vurderes å ha lite/intet
omfang med ubetydelig konsekvens
for naturmiljø.

Turvegen er allerede opparbeidet,
slik at videre tiltak vil kunne være
grusing, stikkrenner, rydding etc.
Disse tiltakene vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Sannsynlig permanent arealbeslag
er grovt regnet i underkant av 0,4
daa. Vurdert ut fra sammenhengende
driftsenheter langs strekningen utgjør
dette et arealtap på i underkant av
0,1%. Omfanget vurderes som intet
og konsekvensen settes derfor til
ubetydelig.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Negativ konsekvens

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Videre planarbeid

I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en breddeutvidelse på ca. 0,5m langs eksisterende turveg. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene.
En oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som positivt for brukere av sykkelnettet. På grunn av topografiske forhold er det enkelte steder på ruta som ikke
tilfredstiller kravet til universell utforming.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Planforslag

KULTURMILJØ

Metode

NATURMILJØ

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 3.1

s.81

Kommunedelplan
Grunnlag for valg av tiltak

Planforslag

Virkninger av planforslag

Videre planarbeid

s.82
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Metode

a

Kommunedelplan

4.3.2 Lokalrute 3.2

Årosveien – Langenes skole
Ruta starter inn ved Årosveien fv 152, fra Hølleveien, og følger fylkesveien ut mot
kommunal veg til boligområdet, før den går videre langs stien ved Kvernhusvannet og
slutter av ved Langenes skole.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

Lokalrute 3.2
1650

Ca.2300m

40, 50 og 60
12
8

Lettere Hardt
3

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Planforslag
Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

a

Kvernhusvannet – Langenes skole:
gang- og sykkelveg

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Bilde 16: Eksisterende gang- og sykkelveg langs Årosveien fv.152, nær Åros feriesenter. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Bilde 17: Eksisterende tursti ved Kvernhusvannet. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter inn ved Årosveien fv 152, fra Hølleveien, og følger fylkesveien ut til boligområdet før den går videre langs stien ved Kvernhusvannet og slutter av ved
Langenes skole.

Gang- og sykkelvegen ligger langs fylkesvegen i dag, og inne i boligområdet på Årosskogen. Viktig rute for å komme frem til Langenesskole, friområde og
skjærgårdsparken ved Kvernhusvannet. Samt til Årossanden på østsida av utløpet av Søgneelva ligger en langgrunn og barnevennlig sandstrand. Ruta har stor
verdi.

•

Sykkelulykker: Lettere skadde - uklart, sving foran kjørende

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Fjellstien (2006), Område A Giskedalen (1989),19/54-56 (1985), Giskedalen (1988), Hølledale (1973), Prestvollen 19/4
(1990), Del av Høllen (1987), Veikryss Hølle/Sangvigveien (1990), Giskedalen område B (1989), Århus (1987), Områderegulering for Smedsanden (2012),
Åros feriesenter (2010), Omreg 20/95 (1986), Områdereguleringsplan for Krossnesveien-Stifjell (2012), Årosskogen felt G og H (1981), Årosskogen felt E
og F (1987), Stokkelandskogen (1970), Del av Stokkelandskogen (1974), Stokkelandskogen øst (1973)

Ingen konsekvens

Metode

Positiv konsekvens
Eksisterende løsning
Omfanget vurderes til intet da tiltaket opprettholder dagens situasjon med gang- og sykkelvegen.
Gang- og sykkelveg endrer ikke forholdet mellom gående og syklende, og det kan fremdeles bli konflikter.

Planforslag

Negativ konsekvens

Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
•

Grunnlag for valg av tiltak

I dag er det gang og sykkelveg, med rekkverksskille mot kjøreveg, langs Årosvegen helt ut til boligområdet ved Årosskogen. Langs Kvernhusvannet er det en
smal gruslagt sti som går rundt hele vannet.

Kommunedelplan

Rute 3.2

Kvernhusvannet – Langenes skole: Lengde gang- og sykkelveg 800m. Kostnad: 5mill. Breddeutvide 1m, asfalt og belysning

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 3.2

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Variasjon fra boligbebyggelse
ved Høllen og Årosskogen, til
næringsområde med campingplass
ved Årossanden. Visuell kontakt med
Høllefjorden er en viktig verdi. Rutas
største visuelle kvaliteter oppleves
fra boligområdet på Årosskogen og
langs Kvernhusvannet, inne i skogen
frem til Langenes skole. Området har
gode visuelle kvaliteter og vurderes til
middels verdi.

Det planlagte tiltaket med utvidelse
av turveg til gang- og sykkelveg går
Kvernhusvannet til Langnes skole .
Verdien for naturmiljø vurderes som
liten da det ikke er registrert noen
naturtyper med spesielle verdier langs
denne traseén.

Det er to automatisk fredet
arkeologiske kulturminner ilangs
traseen: Rebslageren lokid 115564
brent flint, Giskedalen lokid 115557,
spinnehjul av kleberstein m.m.
Det er ingen SEFRAK-registrerte
bygninger langs traseen.

Det er ikke registrert noen verdier
knyttet til landbruk.

Omfanget av tiltaket vurderes til ikke å
ha påvirkning på landskapsbilde, siden
tiltaket eksisterer i dag.

Utvidelsen til gang- og sykkelveg vil
være et lite tiltak med lite arealtap.
Tiltaket vurderes å ha lite/intet
omfang med ubetydelig konsekvens
for naturmiljø.

Tiltaket forbi de arkeologiske
kulturminnene eksisterer i dag, slik at
omfanget vurderes som lite/intet med
ubetydelig konsekvens.

Da tiltaket ikke berører fulldyrket
jordbruksareal vurderes tiltaket til
å ha intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Metode

Negativ konsekvens

Planforslag
Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket
Fra kryss Årosvegen til boligfelt Årosskogen er gang- og sykkelveg allerede etablert. Foreslått tiltak vil være en breddeutvidelse på ca. 1m med asfalt og belysning på eksisterende
turveg langs Kvernhusvannet til Langenes skole. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene. En oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som
positivt for brukere av sykkelnettet.

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.87

Bilde 18: Sangvigveien fv.160 nær Birkedalsveien. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.88

Kommunedelplan

4.4 Hovedrute 4

Austrus – Torve – Lunde
Ruta starter i Austrus og følger fv. 160 til Torve, der bytter vegen og ruta over til fv.
159. Ruta stopper i kryss på Lunde mot fv. 114, og hovedrute 5.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Hovedrute 4

1500 på fv.159 og ca 3000 på fv160
3.550 m
50
73
5

Lettere Hardt
0

Dagens situasjon
Forslag til tiltak

Dagens situasjon

b
b

a

a

Videre planarbeid

Forslag til tiltak

Torve – Lunde: sykkelfelt med
gang- og sykkelveg (grøft).

Virkninger av planforslag

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

b

0

Planforslag

a

0

Drept

Metode

Planlagt tiltak
Austrus – Torve: sykkelfelt med
gang- og sykkelveg (rabatt)

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

s.89

Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Langs fv160 er det gang og sykkelveg med enten rabatt eller grøft som skille mot kjørevegen, på denne strekningen bytter gang og sykkelvegen side en gang.
Videre langs fv. 159 er det etablert en ny gang og sykkelveg i 2012 med grøft eller rabatt som skille mot kjørevegen. 500 meter før ruta slutter på Lunde, skifter
gang og sykkelvegen over til fortauløsning og bytter side der fylkesvegen går under E39 ved Lunde. Der ruten avsluttes ved Lunde er det et udefinert kryss med
armer fra gammel veg som nå er planlagt til en miljøgate. Mangler noe tilbud til myke trafikantene de siste 50 meterne til kryss mot fv.114

•
Positiv konsekvens

Påvirker følgende planer: Sentrale områder på Eig (1994), Eig-Sankvik (1982), Eig-Sangvig (1982), Gang- og sykkelvei, Moneveien-Vaglen (2009), Høllen vest
industriområde –utvidelse (1994), Solta (1977), Gang/sykkelvei fra Hølleveien til Vaglen (2004), Del av Høllen (1987), 23/194 m.m. (1987), Veikryss Hølle/
Sangvigveien (1990), Høllen syd og Høllen havn (1978)

Sykkelfelt med gs/fortau separering av gående og syklende, er gunstig for å unngå konflikt. Transportsyklistene har eget felt hvor de har samme rettigheter
som kjørende. Andre syklister kan bruke tilbud som gang og sykkelveg eller fortau, men på gåendes premisser. Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet gir en
positiv effekt av tiltaket.

Metode

Positivt for nærmiljøet med en separering av gående og syklende, for å unngå konflikter. Omfanget av tiltaket vil bedre bruksmulighetene.

Grunnlag for valg av tiltak

Fylkesvegene er en forkjørsveg og har transportfunksjon som innfarts åre til Søgne sentrum i tillegg til å være skoleveg og godt egnet til å knytte seg mot
friluftsområdene på Langenes. Stort sett gang- og sykkelveg langs hele strekningen fra Lunde til Torvet og videre mot Hølleveien. Torvesanden en barnevennlig
sandstrand, og volleyballbane ligger ved utløpet av Lundeelva.

Kommunedelplan

Rute 4

Ingen konsekvens
Negativ konsekvens

Planforslag
Virkninger av planforslag
Videre planarbeid

Kostnader fordelt på tiltak
•
•
•

Austrus – Torve: Kostnad: Lengde sykkelfelt 1550m. 21mill Breddeutvide 4m, rabatt (kantstein x2), reasfaltering og oppmerking
Torve – Lunde: Kostnad: Lengde sykkelfelt 2000m. 21mill Breddeutvide 1,5m, rabatt (kantstein x2), reasfaltering og oppmerking

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.90

Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING
NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Ved Sangvik går ruta igjennom et
kulturlandskap som er raste-, beite- og
yngleområde for en rekke fuglearter og
enkelte pattedyrarter. Strekningen vurderes
å ha en middels verdi. Femtemannsbekken
ved Sangvik er et bekkedrag av middels
verdi. Torvesanden er et naturområde
med strandeng og strandsump med har
stor verdi. Her er det også registrert
rødlistearten spiss-siv, Juncus acutiflorus.
Videre er rødelistearten Strandrørtopp,
Odontites vernus ssp ssp. er registrert ved
avkjørsel til Eikeveien. Det er en trekkveg
for elg mellom Ausviga og Torve. Ved
Lunde er det et bekkedrag av middels
verdi.

Det er 28 SEKFRAK-registrerte
bygninger, hvor av bl.a. 10 på
Sangvig, 12 på Eig og seks på Lunde.
Det er registrert åtte arkologiske
kulturminner: Eig lokid: 116303 og
lokid: 116305, bosetningsspor fra
jernalder-middelalder, Torve lokid:
115922 Bautasteinslokalitet, Torve
lokid: 91309, gravfelt, Songvik
lokid: 91308 funn av kleberspinnehjul, Songvik lokid: 115601
flintavslag, Udjusheia lokid: 115602,
gravminne, Vaglesvingen lokid:
156086, minnesmerke 1. verdenskrig.
Områdene ved Lunde, Eig og Sangvig
vurderes å ha et kulturmiljø av middels
verdi.

Strekningen fra Austrus til
Lunde består av flere store
og sammenhengede områder
med dyrka mark. Det er
fulldyrka mark som er godt
egnet, lettbrukt og avsatt med
hensynssone i kommuneplanen.

Eksisterende gang- og sykkelveg vil
kunne brukes som deler av tiltaket,
og tiltaket med sykkelfelt krever lite
nytt inngrep. Terrenget er relativt flatt
og omfanget av inngrepene vurderes
som lite/intet. Konsekvensen vurderes
derfor til ingen.

Langs store deler av ruta er det ubetydelige
konsekvenser. Det gjelder også Sangvikområdet, der tiltaket beslaglegger
et svært lite areal av et stort og noe
upresist avgrenset kulturlandskap med
ulike funksjoner, bl.a. som beite- og
rasteområde for fugl.
På grunn av et høyt antall SEFRAKregistrerte bygninger, samt
arkeologiske kulturminner, i nærheten
av tiltaket vurderes omfanget å kunne
bli negativt. Men inngrepene vil være
relativt små av omfang, og høyst
sannsynlig begrenset til randsonene.
Vår vurdering er at tiltaket vil være
liten negativ konsekvens .Det
er viktig i videre planlegging at
tiltaket tilpasses og tar hensyn til
kulturmiljøet forbi disse stedene.

Sannsynlig arealbeslag
er 4,4 daa. Vurdert ut fra
sammenhengende driftsenheter
langs strekningen utgjør dette
0,7% av totalen på 630daa.
Omfanget vurderes som lite
negativ og konsekvens vurderes
som liten.

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP
Åpent landskap mot Lunde og
Tangvall der jordbrukslandskap
dominerer landskapsbilde.
Terrengform ved Eigeheia avgrenser
det vide utsynet. Sørover mot
sjøen blir utsynet begrenset av
terrengformer og bebyggelse. Ruta
nær Lundeelva har ingen visuell
kontakt med vannelementet på grunn
av avstanden. Landskapet har middels
verdi da det omfatter gode visuelle
kvaliteter.

Kommunedelplan

Rute 4

Positiv konsekvens

Virkninger av planforslag

Tiltaket går stort sett i utkanten/
randsonen av de viktige lokalitetene, og
er tilbaketrukket fra de viktigste verdiene
som strandenger og selve elvestrengen.
De nevnte rødliste-artene er høyst
sannsynlig ikke knyttet til de helt veinære
områdene. På denne bakgrunn vurderes
omfanget som sannsynligvis lite (i verste
fall lite til middels) negativt for de nevnte
lokalitetene. Det er viktig å kartfeste
rødlistearter og naturtypelokaliteter
mer nøyaktig, og hensynta potensielle
konflikter i detaljplanlegging.

Planforslag

Negativ konsekvens

Metode

Ingen konsekvens

Videre planarbeid

Samlet vurdering av tiltaket
Sykkelfelt vurderes å ha positive konsekvenser for brukere og samfunn. I videre planlegging er det viktig å ta hensyn til kulturmiljøene ved Lunde og Eig, samt naturtypene ved Torvesanden og
Føssa. Gang - og sykkelvegen på strekningen er allerede etablert. Det foreslåtte tiltaket vil kreve inngrep i mellom etablert gang- og sykkelveg og kjørebane, og på motsatt side.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.91

Bilde 19: Salemsveien, fv.164. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.92

Kommunedelplan

4.4.1 Lokalrute 4.1

Salemsveien

Fakta
Trafikkdata

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

1300m

40 og 50
21
0

Lettere Hardt
0

1

Drept
0

a
a

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

a

350

Planforslag

Salemsveien: gang og sykkelveg

Lokalrute 4.1

Metode

Planlagt tiltak

Grunnlag for valg av tiltak

Ruta starter fra fv. 160 ved Sangvig og følger Salemsveien fv. 164 helt til
Tangvallveien fv. 114. I dag er strekningen brukt mest som gjennomkjørings veg eller
adkomst til jordene som ligger tett inntil hele ruten. Terrenget langs ruta er flatt og
åpent.

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.93

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 4.1

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter fra fv. 160 ved Sangvig og følger Salemsveien fv. 164 helt til Tangvallveien fv. 114.Terrenget langs ruta er flatt og åpent.
I dag er strekningen brukt mest som gjennomkjørings veg eller adkomst til jordene som ligger tett inntil hele ruten. Terrenget langs ruta er flatt og åpent.
Ingen tilbud for myke trafikanter i dag.

Grunnlag for valg av tiltak

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Eig-Sangvig (1982), g/s-sti Tangvall-Lunde (1996), Reguleringsplan for 28/44,131 mfl (2009), Søgne barnehage
(2008), Gang/sykkelvei fra Hølleveien til Vaglen (2004)

Positiv konsekvens

Gang- og sykkelveg skiller de myke trafikantene vekk fra vegbanen og bilene. Økt trafikksikkerhet gir en positiv effekt av tiltaket.
Omfanget av tiltaket vil i stor grad bedre bruksmulighetene for området. Svært positivt med tilbud for myke trafikanter.

Ingen konsekvens

Gang- og sykkelveg endrer ikke forholdet mellom gående og syklende, og det kan fremdeles bli konflikter.

Negativ konsekvens

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
Salemsveien: Lengde gang- og sykkelveg 1300 m. Kostnad: 13mill. 3m grøft + gang og sykkelveg 3,5m

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

•

s.94

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 4.1

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Åpne områder med dyrka marka
tett inntil turvegen er vanlige gode
visuelle kvaliteter med middels verdi.

Strekningen går igjennom et
kulturlandskap som er raste-,
beite- og yngleområde for en rekke
fuglearter og enkelte pattedyrarter.
På vestre side , mellom Salemsveien
og Rinneveien er det registrert en
rødlisteart: Kystmarikåpe, Alchemilla
xanthochlora. Strekningen vurderes
å ha en middels verdi. Deler av
ruta ligger innenfor Verneplan for
Søgneelva.

Det er tre SEFRAK-registrerte
bygninger. Det er to arkeologiske
kulturminner som ikke er fredet:
Ulvekula lokid:115944 som er en
ulvegrav og Torvegjerdet lokid
114926, gjerde/innhegning.
Kulturmiljøet vurderes å ha middels
verdi.

Salemsveien tvers gjennom de
store sammenhengende jorder
med fulldyrka mark. Områdene
er lettbrukte og godt egnet. De er
vurdert til gode landbruksområder
i arealplanen til kommunen, og
avsatt med hensynssone. Områdene
vurderes til stor verdi.

Omfanget vurderes til å være lite
negativt, hvor tiltaket stort sett ikke
vil redusere artsmangfoldet eller
forringe vekst- og levevilkår. Etter
vår vurdering vil tiltaket være av
liten negativ konsekvens. I videre
planlegging er det viktig å ta hensyn
rødlisteartene i området.

Da tiltaket kan komme i konflikt med
tre SEFRAK-registrerte bygninger,
samt arkeologiske kulturminner,
vurderes omfanget å kunne bli noe
negativt. Men inngrepene vil være
relativt små av omfang, og høyst
sannsynlig begrenset til randsonene
av SEFRAK-bygningene. Vår vurdering
er at tiltaket vil være av liten negativ
konsekvens.

Sannsynlig arealbeslag er 4,8
daa siden dyrka marka ligger
tosidig langs veien. Vurdert ut fra
sammenhengende driftsenheter
langs strekningen utgjør dette 0,7%
av totalen på 660 daa. Omfanget
vurderes som lite negativt og
konsekvens vurderes som liten
negativ.

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Negativ konsekvens

Metode

Gang- og sykkelvegen vil stort sett
tilpasse seg landskapets skala, og
terrenget er relativt flatt. Omfanget
av inngrepet vurderes til lite og
konsekvensen blir liten.

Planforslag
Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Gang- og sykkelveg vurderes å ha positive konsekvenser for brukere og samfunn. Det er viktig å ta hensyn til dyrka mark i videre planarbeid for å redusere de negative konsekvensene.

s.95

Bilde 20: Udjusveien. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.96

Kommunedelplan

4.4.2 Lokalrute 4.2

Udjusveien- Solta
Ruta starter fra Høllen, og følger kommunale veger gjennom boligområder før den
kommer ut ved privat veg på Udjus ved fv.160.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Ca.1000m
-

Lettere Hardt
0

0

a

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

0

Drept

Planforslag

a

Udjusveien - Solta: oppruste
eksisterende turveg, 1000 m

-

Metode

Planlagt tiltak

Lokalrute 4.2

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.97

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 4.2

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Eksisterende turveg og viktig snarveg hovedsakelig utenom trafikkerte veger for boligområder vest for Høllen.

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Høllen syd og Høllen havn (1978), Solta (1977)

Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående.

Ingen konsekvens

Omfanget vurderes til intet da tiltaket opprettholder dagens situasjon og endrer ikke bruksmulighetene i området.

Grunnlag for valg av tiltak

Positiv konsekvens

Negativ konsekvens

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
•

Udjusveien- Solta: Lengde turveg 1000m. Kostnad: 2mill Opprustning, skilt og oppmerking

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.98

Dagens situasjon og verdi

LANDSKAP

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Strekningen går igjennom et
kulturlandskap med verdi som
funksjonsområde som er raste-,
beite- og yngleområde for en rekke
fuglearter og enkelte pattedyrarter.
Strekningen vurderes å ha en middels
verdi. Deler av ruta ligger innenfor
Verneplan for Søgneelva.

Det er fire SEFRAK-registrerte
bygninger. Bygningene ligger i
tilknytning til området ved Høllen.
Det er ikke registrert arkeologiske
kulturminner langs traseen .
Kulturmiljøet sher vurderes som
middels.

Udjusveien grenser inntil store
sammenhengende områder med
fulldyrka mark, som vurderes til stor
verdi på grunn av at det er lettbrukt,
godt egnet og størrelsen.

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
siden tiltaket omfatter enklere tiltak på
eksisterende grusveg. Konsekvensen
vurderes derfor til ingen.

Utvidelsen av eksisterende turveg vil
være et lite tiltak med lite arealtap.
Tiltaket vurderes å ha lite/intet
omfang med ubetydelig konsekvens
for naturmiljø.

Turvegen forbi dette stedet er allerede
opparbeidet. Resterende strekning er
av liten verdi. Tiltaket vil stort sett ikke
endre kulturminner/miljø, og vil være
av lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Sannsynlig arealbeslag er 0,25 daa.
Vurdert ut fra totalen på strekningen
utgjør dette 0,3% av totalen på ca.
80daa. Omfanget vurderes som lite til
intet og konsekvensen til ubetydelig.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Metode

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Gode landskapskvaliteter og utsyn
mot Høllen og Høllefjorden. Vanlige
visuelle kvaliteter som er typisk for
landskapet i regionen.

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 4.2

Planforslag
Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en breddeutvidelse på ca. 0,5m langs eksisterende turveg. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene. En
oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som positivt for brukere av sykkelnettet.

s.99

Bilde 21: Eksisterende tursti mellom Vestrusveien og Moneveien. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.100

Kommunedelplan

4.4.3 Lokalrute 4.3

Moneveien- Vestrus
Ruta starter fra fv. 160 ved Sangvik og følger kommunal veg på Vestrus vei. Fortsetter
på privat veg Moneveien helt til Eigeveien fv. 159.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

-

Lettere Hardt
1

0

Drept
0

a
a

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

900m

Planforslag

a

Moneveien- Vestrus: oppruste
eksisterende turveg

-

Metode

Planlagt tiltak

Lokalrute 4.3

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.101

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 4.3

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter fra fv. 160 ved Sangvig og følger Vestrus vei og fortsetter på Moneveien helt til Eigeveien fv. 159.
I dag er strekningen tursti og snarvei mellom boligfeltene som ligger i hver ende av ruten.
Eksisterende turveg og viktig snarveg utenom trafikkerte veger. Med unntak av trafikk i forbindelse med boligområdene.
Sykkelulykker: lettere skadd - sving foran kjørende

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Eig-Sangvig (1982), Moneveien-Vaglen (2009), Gang/sykkelvei fra Hølleveien til Vaglen (2004)

Positiv konsekvens

Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående.

Ingen konsekvens

Omfanget vurderes til intet da tiltaket opprettholder dagens situasjon og det ikke endrer bruksmulighetene.

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

•

Metode

•

Planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
Moneveien- Vestrus: Lengde turveg 600m. Kostnad: 1mill. Breddeutvide 0,5m + opprustning

Virkninger av planforslag
Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING
LANDSKAP

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Verdien for naturmiljø vurderes som
liten da det ikke er registrert noen
naturtyper med spesielle verdier
langs traseén.

Da det ikke er registrert arkeologiske
kulturminner eller SEFRAK-registrerte
bygninger langs traséen vurderes
verdien som liten.

Det er ikke registrert noen verdier
knyttet til landbruk.

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
siden tiltaket omfatter enklere tiltak
på eksisterende grusveg

Da tiltaket ikke berører spesielle,
registrerte naturtyper vurderes
tiltaket til å ha lite/intet omfang
med ubetydelig konsekvens for
naturmiljøet.

Turvegen er her allerede opparbeidet,
slik at videre tiltak vil kunne være
grusing, stikkrenner, rydding etc.
Disse tiltakene vil stort sett ikke
endre kulturminner/miljø, og vil være
av lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Da tiltaket ikke berører fulldyrket
jordbruksareal vurderes tiltaket til
å ha intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Turveg i boligområder med vanlige
gode visuelle kvaliteter. Landskapet
vurderes til middels verdi.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Kommunedelplan

Rute 4.3

Metode
Virkninger av planforslag

I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en breddeutvidelse på ca. 0,5m langs eksisterende turveg. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene. En
oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som positivt for brukere av sykkelnettet.

Planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Bilde 22: Birkedalsveien nær Høllen Vest industriområde. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.4.4 Lokalrute 4.4

Høllen Vest industriområde
Ruta starter fra Sangvikveien fv. 160 og følger kommunal veg til den slutter av på
industriområdet Høllen Vest.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

a

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

Ca. 1000m

Planforslag

a

Høllen Vest industriområde: gangog sykkelveg

-

Metode

Planlagt tiltak

Lokalrute 4.4

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 4.4

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter fra Sangvigveien fv. 160 og slutter av på industriområdet Vaglen.
I dag er er det en bratt veg opp Udjusheia for å komme seg til industriområdet Vaglen og det er ikke noe tilbud for myke trafikanter.
Ingen tilbud til myke trafikanter i dag til eller gjennom industriområdet Høllen Vest. Strekningen er aktuell for jobbsyklister. Mye tyngre kjøretøy.
Påvirker følgende reguleringsplaner: Høllen vest industriområde –utvidelse (1994), Solta (1977)

Positiv konsekvens

Gang- og sykkelveg skiller de myke trafikantene vekk fra vegbanen og bilene. Økt trafikksikkerhet gir en positiv effekt av tiltaket.
Lite brukt område og lite potensial for bruk i friluftssammenheng, men omfanget av tiltaket vurderes positivt for nærmiljøet og jobbsyklister.

Ingen konsekvens

Gang- og sykkelveg endrer ikke forholdet mellom gående og syklende, og det kan fremdeles bli konflikter.

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

•

Metode

Høllen Vest industriområde: Lengde gang- og sykkelveg 1000m. Kostnad: 17mill. Gang og sykkelveg 3,5m + rekkverk

Virkninger av planforslag

•

Planforslag

Kostnader fordelt på tiltak

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

LANDSKAP

KONSEKVENSVURDERING

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Verdien for naturmiljø vurderes som
liten da det ikke er registrert noen
naturtyper med spesielle verdier
langs traseén.

Da det ikke er registrert arkeologiske
kulturminner eller SEFRAK-registrerte
bygninger langs traséen vurderes
verdien som liten.

Det er ikke registrert noen verdier
knyttet til landbruk.

Gang- og sykkelvegen vil medføre
høye skjæringer og omfanget
negativt, men tiltaket vurderes
likevel til å ikke endre landskapsbilde
vesentlig på grunn av eksisterende
skjæringer. Konsekvensen vurderes
til ingen.

Da tiltaket ikke berører spesielle,
registrerte naturtyper vurderes
tiltaket til å ha lite/intet omfang
med ubetydelig konsekvens for
naturmiljøet.

Tiltaket vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Da tiltaket ikke berører fulldyrket
jordbruksareal vurderes tiltaket til
å ha intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Ingen spesielle visuelle
landskapskvaliteter opp til Høllen
industriområde. Området med
eksisterende skjæringer og
industriområdet har reduserte
visuelle kvaliteter som gir liten verdi.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Kommunedelplan

Rute 4.4

Metode
Planforslag

Gang- og sykkelveg vurderes å ha positive konsekvenser for brukere og samfunn. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene.

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Bilde 23: Amfenesveien. (Foto: Ingvild Møgster Lindaas, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.4.5 Lokalrute 4.5

Amfenesveien

Ruta starter ved Torvesanden og fortsetter på kommunal vegen Amfenesveien langs
Torvefjorden og slutter av ute på Amfenes.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 4.5

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

-

Ca. 1500m
-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

a

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

a

Planforslag

Amfenesveien: gang- og sykkeveg

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 4.5

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Torvesanden og fortsetter med Amfenesveien langs Torvefjorden og slutter av ute på Amfenes.
I dag er Amfenesveien smal og går langs fjellskjæringen ut ved Torvefjorden. Det ligger også en båthavn «Vaglebrygga?» som sannsynligvis genererer en del
biltrafikk.

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Torvesanden (1975), Småbåthavn Torvefjorden (1990)

Positiv konsekvens

Gang- og sykkelveg skiller de myke trafikantene vekk fra vegbanen og bilene. Økt trafikksikkerhet gir en positiv effekt av tiltaket.
Positivt omfang med tilrettelegging for myke trafikanter for lokale nærmiljøet på Amfenes. I friluftsammenheng blir det også positivt med tilbud ut til båthavna
Sangvig Marina.

Ingen konsekvens

Gang- og sykkelveg endrer ikke forholdet mellom gående og syklende, og det kan fremdeles bli konflikter.

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Ingen tilbud til myke trafikanter.

Metode
Planforslag

•

Amfenesveien: Lengde gang- og sykkelveg 1500m. Kostnad: 26mill. Gang og sykkelveg 3,5m + rekkverk

Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

Rute 4.5

KONSEKVENSVURDERING
LANDSKAP

Positiv konsekvens

Reiseopplevelsen blir størst av
å legge tiltaket med nærhet til
Torvefjorden.

Ingen konsekvens

Gang- og sykkelvegen vil medføre
fjellskjæringer og negativt
omfang, men siden tiltaket
følger eksisterende veg med
tilhørende skjæringer endres
ikke landskapsbildet vesentlig.
Konsekvensen vurderes derfor til
ingen.

Øvre del av ruta, ved Torve, berører
et beiteområde for andefulger
og Sjøorre. Ruta grenser mot
Torvefjorden med ålegress,
strandeng og strandsump av middels
verdi. Resterende del av strekningen
vurderes å ha liten verdi da det ikke
er registrert noen naturtyper med
spesielle verdier.

Det er fem SEFRAK-registrerte
bygninger. Det er registrert et
kulturminneområde: Amfenes,
lokid: 116842, boplass fra
steinalder, status: automatisk fredet.
Kulturmiljøet ved Amfenes vurderes
som liten/middels verdi

På Amfeneset er det fulldyrka mark
som er lettbrukt og godt egnet.
Området vurderes til middels verdi.

Tiltaket kan komme i konflikt med
fem SEFRAK-registrerte bygninger,
samt et kulturminneområdet, Det
arkeologiske kulturminne ligger
inntil og delvis under eksisterende
fylkesveg slik at tiltaket vil kunne
ha middels negativt omfang med
middels negativ konsekvens.

Sannsynlig permanent arealtap er i
underkant av 0,5 daa. Vurdert ut fra
totalen på strekningen utgjør dette
2% av 24 daa. Omfanget vurderes
som lite negativ da det ikke blir nye
barrierer eller ressursgrunnlaget
reduseres. Konsekvensen vurderes
som liten negativ.

Tiltaket vil kunne berøre randsonen
av beiteområde , og muligens
tangere ålegresssamfunnet dersom
det blir utfylling i Torvefjorden,
men dette kun eventuelt i en svært
begrenset mengde. Slik at omfanget
vurderes å være lite/intet. Etter
vår vurdering vil tiltaket være av
ubetydelig konsekvens.

Gang- og sykkelveg vurderes å ha positive konsekvenser for brukere og samfunn. Det er viktig å ta hensyn til dyrka marka og kultumiljøet ved Amfenes i videre planarbeid for å redusere de
negative konsekvensene.

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Planforslag

Negativ konsekvens

NATURRESSURSER

Metode

Ruta ligger med nærhet til
Torvefjorden. Landskapet har vanlig
gode visuelle kvaliteter som er
typiske for landskapet i regionen.

KULTURMILJØ

Grunnlag for valg av tiltak

Dagens situasjon og verdi

NATURMILJØ

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Bilde 24:Fåmyrveien, eksisterende tursti. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.4.6 Lokalrute 4.6

Fåmyrveien

Ruta starter fra Eigeveien fv. 159 og går inn privat veg mot kommunal veg ved
Fåmyrkollen til den slutter ved fv.164 Salemsveien.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

a

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

1300m

Planforslag

a

Fåmyrveien: oppruste eksisterende
turveg, 600 m

-

Metode

Planlagt tiltak

Lokalrute 4.6

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 4.6

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter fra Eigeveien fv. 159 og går mot Fåmyrkollen til den slutter ved fv.164 Salemsveien
I dag er strekningen en smal tursti
Eksisterende turveg og viktig snarveg utenom trafikkerte veger.

Positiv konsekvens

Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående.

Ingen konsekvens

Omfanget vurderes til intet da tiltaket opprettholder dagens situasjon og det ikke endrer bruksmulighetene.

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

• Påvirker følgende reguleringsplaner:
Eig-Sangvig (1982), Langemyra 28/47 (1991), Forslag til utnyttelse av Myra alternativ A (1986), Fåmyråsen (1984), Buheia, del av 28/69 Eig (1995), Del av
28/69 (1987)

Metode
Planforslag

•

Fåmyrveien: Lengde turveg 600m. Kostnad: 1mill Breddeutvide 0,5m + opprustning

Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING
LANDSKAP

NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Det er registrert et automatisk
fredet arkeologiske kulturminne
Torsura, lokid: 113882, Bosetningaktivitetsområde langs traséen. Det
er ikke registrert SEFRAK-bygninger
Kulturmiljøet vurderes å ha en liten
verdi.

Ved Eig og der Fåmyrveien møter
Salemsveien berører strekningen
noen teiger med fulldyrka mark. Ved
Eig er det flere sammenhengende
jorder, mens nær Salemsveien berører
tiltaket en mindre teig. Alle er vurdert
til å være lettbrukte og godt egnet og
verdisettes til middels verdi.

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
siden tiltaket omfatter enklere tiltak
på eksisterende grusveg

Da tiltaket ikke berører spesielle,
registrerte naturtyper vurderes
tiltaket til å ha lite/intet omfang
med ubetydelig konsekvens for
naturmiljøet.

Turvegen er her allerede opparbeidet,
slik at videre tiltak vil kunne være
grusing, stikkrenner, rydding etc.
Disse tiltakene vil stort sett ikke
endre kulturminner/miljø, og vil være
av lite/intet omfang med utbetydelig
konsekvens.

Sannsynlig permanent arealtap er i
underkant av 0,5daa. Vurdert ut fra
sammenhengende driftsenheter langs
strekningen utgjør arealbeslaget i
underkant av 0,5% av totalen på 85
daa. Omfanget vurderes som lite til
intet. Konsekvensen vurderes som
ubetydelig.

Negativ konsekvens

Metode

Verdien for naturmiljø vurderes som
liten da det ikke er registrert noen
naturtyper med spesielle verdier
langs traseén.

Grunnlag for valg av tiltak

Bynært skogsområde med visuell
avstand fra bebyggelse og andre
anlegg. Lukka landskapsrom,
lite utsyn og dominans av
naturlandskapet. Landskapet har
likevel middels verdi da det omfatter
vanlige gode visuelle kvaliteter.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Kommunedelplan

Rute 4.6

Planforslag

I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en breddeutvidelse på ca. 0,5m langs eksisterende turveg. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene. En
oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som positivt for brukere av sykkelnettet.

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan
Grunnlag for valg av tiltak

Metode

Planforslag

Virkninger av planforslag

Videre planarbeid

s.116
Kommunedelplan for sykkel i Søgne

a
a
b

Kommunedelplan

4.5 Hovedrute 5

Tangvall – Lohnelier
Ruta starter i Tangvall og følger fv. 114 forbi Lunde og slutter ved Lohne
industriområde.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)

Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Hovedrute 5

3700 fra Tangvall – Lunde og
1250 fra Lunde - Lohne
5.800 m

50 og 60
78
22

Lettere Hardt
3

0

Dagens situasjon

Dagens situasjon
Forslag til tiltak

Videre planarbeid

Forslag til tiltak

Virkninger av planforslag

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

b

Lunde – Lohnelier: gang- og
sykkelveg,

Planforslag

a

Tangvall – Lunde: sykkelfelt med
gang- og sykkelveg

0

Metode

Planlagt tiltak

Drept

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

s.117

Bilde 25: Søgne hovedkirke og eksisterende gang- og sykkelveg langs Lundeveien. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Bilde 26: Krysset mellom Lundeveien og Leireveien. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 5

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN

Fylkesvegene er forkjørsveger og har transportfunksjon som innfarts årer til Søgne sentrum i tillegg til å være skoleveg og godt egnet til å knytte seg mot
sentrum og friluftsområdene vest i kommunene og bindeleddet mellom øst og vest.
Deler av strekningen har eksisterende gang- og sykkelveg fra Tangvall til Ormelia. Videre til Lohne industriområde er det ingen tilbud for myke trafikanter. Ruta
ligger nær Tangvall skole og Lunde skole, samt at Tinntjønnskole ligger også i nærheten av ruta. Lohne er et større industriområde med tyngre kjøretøy.

•

Sykkelulykker: Lettere skadd - Sving foran kjørende, møteulykke

•

Påvirker følgende planer: Tangvall sentrum (2005), omregulering Tangvall (1984),Tangvall syd (1986), g/s-sti Tangvall-Lunde (1996), Eigeheia (1979), Lunde
(2005), Lundekleiva 71/19 (2006), Masta-Lunde (2001), Del av 71/22,104,122, 216 (1982), Gang- og sykkelvei Fv.k 114-Repstadveien-Ormelia (1986),
Krogan (1986), Ormelia (1986), Lohnelier (2008)

Ingen konsekvens

Gang- og sykkelveg endrer ikke forholdet mellom gående og syklende, og det kan fremdeles bli konflikter.

Negativ konsekvens

Tangvall – Lunde: Lengde sykkelfelt 2600m. Kostnad: 36mill Breddeutvide 3m, rabatt (kantstein x2), reasfaltering og oppmerking + gang og sykkelveg-bru

•

Lunde – Lohnelier: Lengde gang- og sykkelveg 3200m. Kostnad: 42mill 3m grøft og ny gang og sykkelveg 3,5m

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

•

Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak

Planforslag

Fra Lundekrysset og mot Tangvall vil tiltaket legge opp til separering av gående og syklende og omfanget av tiltaket vurderes som positivt. Svært positivt med
tilbud for myke trafikanter helt frem til Lohne industriområde.
Gang- og sykkelveg skiller de myke trafikantene vekk fra vegbanen og bilene. Økt trafikksikkerhet gir en positiv effekt av tiltaket.
Sykkel får eget felt i kjøreretning. Tiltak øker oppmerksomhet ved kryssing og reduserer sannsynligheten for møteulykke, som ved tidligere hendelse på
strekningen.

Metode

Positiv konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Fra starten av ruten ved kryss fv. 405 på Tangvall er det ikke noe tilbud for myke trafikanter før en kommer til Tangvall skole, her går det gang og sykkelveg
på en side langs fv. 114 og stopper i et udefinert kryss på Lunde. Her er det et parti på 250 m hvor det ikke er noe tilbud for gående og syklende langs vegen,
men blir ført inn nevnte kryss på baksiden gjennom et mindre næringsområde. Gang og sykkelvegen fortsetter like etter, langs fv.114, men bytter side ved
kryss inn til Vedderheia. Gang og sykkelvegen fortsetter 1km før løsningen går over i et systemskifte til et fortau 500 meter. Resten av strekningen til Lohnelia
industriområdet har ikke noe tilbud for myke trafikanter.

s.120

Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING
KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Det er registrert tilsammen 37 SEFRAKbygninger innenfor buffersonen. Tettstedet
ved Lundeelva danner, sammen med Leire
og kirken, et særegent kulturmiljø med
mange objekter med stor verneverdi. Det er
registrert til sammen tre automatisk fredet
kulturminneområder innenfor buffersonen:
Håverstad jorde/ Heimdals jorde, lokid
134542, bosetning-aktivitetsområde,
spor fra bosetning fra yngre jernalder til
etablering av tun på middelalder, Lunde,
lokid 137883, bosetning-aktivitetsområde,
spor fra flere perioder, påvist aktivitet i
steinalder og jernalder og Lunde, lokid
38750, bosetning-aktivitetsområde,
redskapsfunn fra flere perioder kan tyde
på kontinuerlig bosetning i rundt 4000 år.
Videre er det to arkeologiske kulturminner
med uavklart status: Røddinga, Lokid
159061, funnsted og Hakleiva, Lokid
159060, funnsted. Kulturmiljøet ved Lunde/
Leire og Lohne vurderes å ha høy verdi.

Strekninga fra Tangvall til Lohne
industriområde berører flere teiger med
dyrka mark. Områdene nær Tangvall
består av den største og mest verdifulle
fulldyrka marka i Søgne. Områdene
lengre mot vest vurderes til middels
verdi, da disse er mindre i størrelse.
Teigene vurderes til å være lettbrukte og
godt egnet på hele strekningen.

På grunn av et høyt antall SEFRAKregistrerte bygninger, samt arkeologiske
kulturminner, i nærheten av tiltaket
vurderes omfanget å kunne bli negativt.
Inngrepene vil være relativt små av
omfang, og høyst sannsynlig begrenset til
randsonene. Vår vurdering er at tiltaket vil
være liten negativ konsekvens. Det er viktig
i videre planlegging at tiltaket tilpasses og
tar hensyn til kulturmiljøet forbi Lohne,
samt kulturminneområdet på Tangvall.
Tiltaket ved Lunde/Leire er allerede etablert.

Sannsynlig permanent arealtap er i
underkant av 6 daa. Vurdert ut fra
sammenhengende driftsenheter langs
strekningen utgjør arealbeslaget i
overkant av 2%, av totalen på 270 daa.
Omfanget vurderes som lite negativt og
konsekvensen for områdene blir liten
negativt.

Metode

NATURMILJØ
Lundelva og Føssa er bekkedrag av
middels verdi. Vis á vi Søgne kirke og
ved Tverråna er det registrert hule
eiker (middels verdi). Kulturlandskap
med grove asker (TverrånaFellesstøkket) og parklandskap
(Søgne hovedkrk) er registrert i
området, begge med middels verdi.
Ved Ormelia er det gammel, fattig
edellauvskog av middels verdi. Ved
Lohne er det et område med artsrik
veikant. På sørsiden av fylkesvegen
ligger Lohne øst som er fuktenger
av stor verdi, som blir etterfulgt av
Lohnetjønn naturreservat som er et
våtmarksområde og svært viktig rik
kulturlandskapssjø med stor verdi.
Området kommer inn under Verneplan
for våtmark.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Tiltaket er allerede etablert fra
Lunde til Ormelia. For “forskriftseik”
ved Tverråna og nærføringen med
Lundeelva på denne strekningen
medfører dermed planen intet omfang
og ubetydelig konsekvens.

Gang- og sykkelveg vurderes å ha positive konsekvenser for brukere og samfunn. I videre planlegging må det tas hensyn til kulturmiljøene ved Lohne og Tangvall. Inngrep i Lohnetjønn
naturreservat må unngås og hensyn til naturmiljøet må tas i videre planlegging for å redusere de negative konsekvensene.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Samlet vurdering av tiltaket

Vest på traseen er det nærføring
til flere viktige naturområder på
sørsiden, og for temaet vil det være
klart best om tiltaket etableres på
nordsiden av fylkesvegen. Unngåelse
av Lohnetjønn NR er viktig. Fukteng
øst for Lohnetjønn bør unngås, men et
lite arealtap i utkanten av lokaliteten
vil neppe være mer enn svakt negativt
for naturmangfoldet på lokaliteten.
Arealtap i edelløvskogen ved Ormelia
og i artsrik veikant er lite, og medfører
kun liten negativ konsekvens. Det
må arbeides for å unngå inngrep
ved hul eik ved Lundeveien (vis a
vis krk), som står ca 10 m fra vei.
Etter vår vurdering vil tiltaket langs
ruta sannsynligvis medføre kun små
inngrep og liten negativ konsekvens
for naturmangfold.

Virkninger av planforslag

Tiltaket krever stedvis fjellskjæring
eller fylling og gir negativt omfang,
gang- og sykkelvegen vurderes
likelvel til ikke å endre landskapsbilde
vesentlig. Stedvis ligger bebyggelsen
tett inntil vegen, og vil gjør det
utfordrende med plassering av
tiltaket. Tilpassninger lokalt kan
redusere konsekvensen, men siden
omfanget av tiltaket stedvis vil kunne
bli dårlig tilpasset landskapet vurderes
konsekvensen til liten negativt.

Planforslag

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP
Sentrumsbebyggelse i Tangvall. Åpent
landskapsrom frem til punktet der
E39 krysser fylkesvegen med bru.
Søgne hovedkirke og kirkegård ligger
inntil fylkesvegen og er vanlig gode
visuelle kvaliteteter med middels
verdi. Avgrenset landskapsrom fra
avkjøringen til Vedderheia og fram til
Lohne industriområde.

Kommunedelplan

Rute 5

s.121

Bilde 27:Flytebro over Stitjønn. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan

4.5.1 Lokalrute 5.1

Tangvall – Hellersdalen - Repstad - Lunde

Fakta
Trafikkdata

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 5.1
1000 - 200
Ca. 8200m
50 og 80
17
0

Lettere Hardt
0

Drept
0

Forslag til tiltak

Forslag til tiltak

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

a

Virkninger av planforslag

b

b

Planforslag

a

Hellersdalen-Vedderheia: Turveg
langs fv. 302.

a

Metode

0

Planlagt tiltak
Tangvall-Hellersdalen: oppruste
eksisterende turveg.

Grunnlag for valg av tiltak

Ruta starter ved Tangvallveien fv.114, går under E39 og fortsetter på privat skogbruks
veg på vestsiden av Buheia og inn i Hellersdalen. Følger privat veg ved Repstad og
videre langs fylkesveg 302 til Lunde.

s.123

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 5.1

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Tangvallveien fv.114, går under E39 og fortsetter på vestsiden av Buheia og inn i Hellersdalen. Ruta kommer inn ved Stidalen og følger fv. 302 til
Vedderheia og ned til Lunde fv 114. Første del av ruta er i dag mest brukt som tursti og treningsløype, med flytebru over Stitjønn. Fylkesveg 302 er adkomstvei til
Repstad gård og et stort byggefelt på Vedderheia. Det er gang og sykkelveg, med rekkverk som skille mot kjørebanen, opp bakken til Vedderheia. Stigningen her
er bratt ca 1:10.

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Lunde (2005), Masta-Lunde (2001), Masta (1987), Del av 71/20,22,26 –”Tinntjønna” (2000), Vedderheia (1987),
Vedderheia Nord (2010)

Positiv konsekvens

Opprusting og breddeutvidelse av eksisterende turveg gir mer sikt og plass ved møtende syklister og gående. Fin rundløyp i frilufts- og nærmiljøsammenheng.

Ingen konsekvens

Omfanget vurderes til intet da tiltaket opprettholder dagens situasjon med både turveg og gang- og sykkelveg, og det endrer ikke bruksmulighetene.

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Turveg nær Tangvall skole, gjennom Hellersdalen opp til Stitjønn med muligheter for bading og fisking. I tillegg ligger ruta forbi Tinntjønnskole og Lunde skole.
Rundløypa går i nærheten av tre skoler.

Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag

•
•
•

Tangvall-Hellersdalen: Lengde turveg 5200m. 7mill. Breddeutvide 0,5m + opprustning
Hellersdalen-Vedderheia: Lengde turveg 1700m. Kostnad: 11mill. Gruset turveg 3m bredde langs fv. 302

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Kostnader fordelt på tiltak

s.124

Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING
NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Visuelle kvaliteter ved Stitjønn nær
Repstad. Eksisterende flytebro over
vannet bidrar til god reiseopplevelse.
Landskapet har vanlige gode visuelle
kvaliteter og vurderes til middels
verdi.

Strekningen tangerer innenfor
et området ved Vassbotn,
mot Repstadvannet, som er
et beiteområde for sangsvane
og yngleområde for andefugler.
Ved Vassbotn, på østsiden av
fylkesvegen, er registret en hul
gammel eik. Området her vurderes
til å ha middels verdi. Resterende del
av strekningen vurderes å ha liten
verdi da det ikke er registrert noen
naturtyper med spesielle verdier.

Det er syv SEKFRAK-registrerte
bygninger, hvor av de fem
første er i området ved Lunde.
Det er tre automatisk fredet
kulturminneområder: Håverstad
jorde/ Heimdals jorde,
lokid: 134542, bosetningaktivitetsområde, spor fra
bosetning fra yngre jernalder til
etablering av tun på middelalder,
Lunde, lokid: 134423, bosetningaktivitetsområde, boplass
fra jernalder-middelalder og
Lunde, lokid: 91348, bosetningaktivitetsområde, boplass fra
steinalder. Det er regulert
hensynssone bevaring kulturmiljø
ved Lunde og Tangvall. Kulturmiljøet
har middels/høy verdi ved Tangvall
og Lunde.

Det er ikke registrert noen verdier
knyttet til landbruk.

Omfanget av tiltaket vurderes til å
ha lite påvirkning på landskapsbilde
siden det omfatter enklere tiltak på
eksisterende grusveg. Konsekvensen
vurderes til liten.

Tiltaket vil på et punkt berøre
randsonen av beite- og
yngleområdet for fugl, men
omfanget vurderes å være av lite/
intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Tiltaket er allerede etablert på Lunde
og Tangvall, slik at videre tiltak vil
kunne være, stikkrenner, rydding
etc. Tiltaket vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Da tiltaket ikke berører fulldyrket
jordbruksareal vurderes tiltaket til
å ha intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP

Metode

Positiv konsekvens

Den hule eiken står mindre enn
10 meter fra vei, og det vil være
sannsynlighet for felling eller andre
skadelige inngrep. Konsekvensen
for lokaliteten overstiger neppe
liten negativ. Videre planlegging bør
fokusere på skånsom framføring
i dette avsnittet og forbi den hule
eika.

I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en breddeutvidelse på ca. 0,5m langs eksisterende turveg. Dette vurderes å ha utbetydelige konsekvenser for miljøtemanene. En
oppgradering som dette, samt sikring av areal vurderes som positivt for brukere av sykkelnettet.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Samlet vurdering av tiltaket

Virkninger av planforslag

Negativ konsekvens

Planforslag

Ingen konsekvens

Kommunedelplan

Rute 5.1

s.125

Bilde 28: Tverråna , like nedanfor damanlegget. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen)
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4.5.2 Lokalrute 5.2

Hølen - Vassbotn
Ruta starter ved Lohne fv. 114 og går på en sti langs Tverråna opp til Vedderheia fv.
302.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 5.2

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

-

Ca. 1000m
-

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Forslag til tiltak

Virkninger av planforslag

a

Planforslag

a

Hølen - Vassbotn: turveg

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 5.2

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Lohne fv. 114 og går på en sti langs Tverråna opp til Vedderheia fv. 302.
Strekningen er en smal sti i vanskelig terreng som blir brukt som en snarvei og turveg for gående

Positiv konsekvens

Påvirker følgende reguleringsplaner: Ormelia (1986)

Snarveg fra boligområde på Vedderheia til boligområde ved Ormelia og Krogan, samt snarveg til industriområdet på Lohne. Omfanget vurdres positivt for
nærmiljøet, men og i friluftslivsammenheng.
Gruset turveg gir mer plass for møtende syklister og gående. Interessant kulurmiljø.

Ingen konsekvens
Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

•

Metode
Planforslag

•

Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
Hølen - Vassbotn: Lengde turveg 1000m. Kostnad: 2mill. Breddeutvide 0,5m + opprustning

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING
NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Naturlandskapet dominerer
landskapsbilde. Skogsområder tett
inntil Tverråna. Damanlegg påvirker
landskapsbilde. Vanlige gode visuelle
kvaliteter og landskapet vurderes til
middels verdi.

Fra Vassbotn til demningen ved
Tverråna er det et beiteområde
for sangsvane og yngleområde for
andefugler med middels verdi. Her
er det også en trekkveg for elg.
Siste halvdel av Tverråna har ingen
spesielle verdier. Ved Lohne er det
hul eik, men her er turvegen allerede
etablert.

Det er et fredet arkeologiske
kulturminne: Tverråna,
Lokid: 113953, bosetningaktivitetsområde. Videre er det
registrert åtte kulturminner som
har status «ikke fredet»: Tverråna,
Lokid: 113938, 113944, 113940,
113947, 113942, Mølle/kvernhus,
Tverråsaga, Lokid: 113946, Sagbruk,
Tverråna bru, Lokid: 113937,
veganlegg og Repstadvannet, lokid:
157557, dam/demning, opprinnelig
stem fra 1500-tallet, senere mølle
og elektrisitetsverk. Det er ikke
registrert SEFRAK-bygninger.
Strekningen ved Tverråna vurderes
til å ha en middels verdi. Resterende
del av strekningen har liten verdi.

Det er ikke registrert noen verdier
knyttet til landbruk.

Tiltaket vil kunne berøre randsonen
av beite- og yngleområdet for
fugl, omfanget vurderes å være
noe negativt med en liten negativ
konsekvens. Det er viktig at
videre planlegging tar hensyn til
naturmiljøet ved øvre del av Tverråna
og at inngrepet gjøres så skånsomt
som mulig.

På denne strekningen ved Tverråna
er tiltaket allerede opparbeidet.
Tiltaket vil stort sett ikke endre
kulturminner/miljø, og vil være av
lite/intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Da tiltaket ikke berører fulldyrket
jordbruksareal vurderes tiltaket til
å ha intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP

Ingen konsekvens

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Planforslag

Omfanget av tiltaket kan tilpasses
landskapet på en god måte lokalt.
På grunn av usikkerhet i forhold til
utforming vurdres konsekvensen til
liten negativ.

Metode

Positiv konsekvens

Negativ konsekvens

Kommunedelplan

Rute 5.2

Ny turveg vurderes å ha positive konsekvenser for brukere og samfunn. Det er viktig å ta hensyn til tiltakets tilpassing til landskapet i videre planarbeid.
Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Bilde 29: fv. 204 Leireveien (Foto: googlemaps.no)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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4.6 Hovedrute 6

Lunde - Ausviga
Ruta starter i nytt kryss (rundkjøring) på Lunde, med ny bru over Lundeelva og
under E39 før ruten kobles på fv. 204. Ruta fortsetter videre til kryss Ausvigheia.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

Hovedrute 6
500

2.400 m

50 og 70
22
4

Lettere Hardt
1

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Videre planarbeid

Dagens situasjon

Forslag til tiltak

Virkninger av planforslag

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

a

Planforslag

a

Lunde – Ausviga: Sykkelveg med
fortau.

s.131

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 6

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter i nytt kryss (rundkjøring) til Vedderheia, med ny bru over Lundeelva og over/under E39 før ruten kobles på fv. 204. Herfra fortsetter ruta langs fv.
204 og stopper ved kryss til Ausviga. Langs fv. 204 er det en gang og sykkelveg med grøft som skille mot kjørevegen som går helt til kryss til Ausviga.
Ingen tilbud til myke trafikanter i Leirdalen. Områdene ved Hummerviga er viktige friluftsområder.
Sykkelulykke: En lettere skadd

•

Påvirker følgende planer: Lunde (2005), Gang-sykkesti Leire Ausviga (1995), Leirheia nord (2005), Gang og sykkelveg Oftenes (2007), Sørskogen (1994),

Omfanget av tiltaket vurdes som positivt da det legger til rette for tilbud for gående og syklende ut til friområder på Riveneset.
Ved utbygging av området som er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanen vil tiltaket ha stort potensialt for beboerne. I tillegg vil tiltaket være viktig
lokalt i Søgne for å få sikker veg ut til friområdet og skjærgårdsparken ved Riveneset, og feriesenteret Tysnes.
Sykkelveg med fortau separerer gående og syklende, transportsyklistene har egen sykkelveg separert fra bilene, men med møtende sykkeltrafikk. Andre syklister
kan bruke fortau, men på gåendes premisser. Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet gir en positiv effekt av tiltaket.
Tiltaket reduserer sannsynligheten for ulykker ved unødvendig kryssing av veg, som tidligere hendelse på strekningen, med et naturlig systemskifte i kryss.

Negativ konsekvens

Metode

Ingen konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Positiv konsekvens

•

Planforslag

Lunde – Ausviga: Lengde sykkelfelt 2400 m. Kostnad: 31mill Breddeutvide 0,5m, rabatt (kantstein x 2), reasfaltering og kantstein
Rundkjøring fv.114 Kostnad: 7mill . 40m diameter

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

•
•
•

Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak
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Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING
LANDSKAP

NATURMILJØ

Omfanget av tiltaket vurderes til å ha
lite påvirkning på landskapetsbilde,
siden den vil ligge inntil eksisterende
veg og ikke kreve fjellskjæringer
eller fyllinger av vesentlig karakter.
Tiltaket er vurdert til å harmonere
med landskapsrommets skala, og
konsekvensen vurderes til liten.

Da tiltaket ikke berører spesielle,
registrerte naturtyper vurderes
tiltaket til å ha lite/intet omfang
med ubetydelig konsekvens for
naturmiljøet.

Negativ konsekvens

Siden det er SEFRAK-registrerte
bygninger i nærheten av tiltaket
vurderes omfanget å kunne bli noe
negativt. Men inngrepene vil være
relativt små av omgang, og høyst
sannsynlig begrenset til randsonene
av bygningene. Vår vurdering er
at tiltaket vil være liten negativ
konsekvens.

Det er usikkerheter hvor tiltaket blir
lagt, og dermed usikkerheter rundt
konsekvensvurderingen. Dersom
tiltaket blir lokalisert på tilsvarende
side som dyrka marka vil permanent
arealbeslag bli ca. 1,2daa. Vurdert ut
fra sammenhengende driftsenheter
på strekningen utgjør arealtapet
litt i overkant av 1%, sammenlignet
med totalen på 120 daa. Omfanget
vurderes som lite negativt. Det
reduserer ikke ressursgrunnlaget
eller lager nye barrierer.
Konsekvensen blir liten negativ.

Samlet vurdering av tiltaket
Sykkelveg vurderes å ha positive konsekvenser for brukere og samfunn. Det er viktig å ta hensyn til de ulike miljøtemaene i videre planarbeid for å redusere de negative konsekvensene.

Virkninger av planforslag

Da tiltaket ikke berører fulldyrket
jordbruksareal vurderes tiltaket til
å ha intet omfang med ubetydelig
konsekvens.

Planforslag

Det er tre SEFRAK-registrert bygning
på denne strekningen. Det er ikke
registrert arkeologiske kulturminner
langs traseen.

Metode

Det er en trekkveg for elg mellom
Uffortjønna og Bårågeren.
Strekningen vurderes å ha liten
verdi da det ikke er registrert noen
naturtyper med spesielle verdier.

NATURRESSURSER

Grunnlag for valg av tiltak

Variert bebyggelsesmønster og
stil med eneboliger. E39 krysser
fylkesvegen med bro, og fylkesvegen
ligger stedvis langsmed E39. Lukket
landskapsrom, landlig strekning med
dyrka mark, men uten særlig utsikt,
men med gode visuelle kvaliteter.
Landskapet vurderes til middels
verdi.

KULTURMILJØ

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Kommunedelplan

Rute 6

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan
Metode

Planforslag

Virkninger av planforslag

Videre planarbeid

s.134
Kommunedelplan for sykkel i Søgne

b
c

d
b

Grunnlag for valg av tiltak

a

Kommunedelplan

4.6.1 Lokalrute 6.1

Leireheia – Leire - Ausviga
Ruta starter ved Leireheia og Mjåbakken boligfelt og følger fv. 204 forbi kryss til E39,
deretter følger ruten langs Lundeelva helt til utløpet og inn igjen til Ausviga. Delrute
6.1.1

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 6.1

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

500

Ca.2800m
50
4
2

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak
Gang- og sykkelvegbru (rute 6.1.1)

d
Forslag til tiltak

Forslag til tiltak

Forslag til tiltak

c

Leiredalen (rute 6.1.1): sykkelveg
med fortau

Virkninger av planforslag

Forslag til tiltak

b

Fv. 204xE39 – Lundeelva-Ausviga
(rute 6.1): turveg

Planforslag

a

Mjåbakken-kryss E39: gang- og
sykkelveg

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.135

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 6.1

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Leireheia og Mjåbakken boligfelt og følger fv. 204 forbi kryss til E39, deretter følger ruten langs Lundeelva helt til utløpet og inn igjen til Ausviga.
Noe eksisterende gang og sykkelveg på fv.204 til undergang til E39, ellers ingen tilbud til myke trafikanter. Ny tursti må opparbeides langs Lundeelva.

Ingen tilrettelagt turløype i dag. Ingen boliger i området, men det er avsatt tre store felt på ca. 1500 boliger kommuneplanen. Ingen tilrettelegging over
Lundeelva.
Påvirker følgende reguleringsplaner: Gang-sykkesti Leire Ausviga (1995), Leirheia nord (2005), Sørskogen (1994), bebyggelsesplan felt F, Sørskogen (1994),
Omdisponering felt K, Sørskog (1996), Felt E (Ausvigheia) (1998), Del av 30/26 (1984), Del av 30/9,10 (1990), Eig-Sangvig (1982)

Positiv konsekvens

Tiltaket vurderes til å ha stor positiv omfang for boligområdene på Kjellandsheia, og vil være et flott rekreasjonsområde for nærmiljøet i Søgne. Tiltaka vil kunne
gjøre det enklere å ta sykkel framfor bil til Tangvall eller Høllen, siden denne ruten kombinert med andre ruter virker som snarveger. Gang- og sykkelbru er
snarveg fortrinn i forhold til bil.
Sykkelveg med fortau separerer gående og syklende, transportsyklistene har egen sykkelveg separert fra bilene, men med møtende sykkeltrafikk. Andre syklister
kan bruke fortau, men på gåendes premisser. Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet gir en positiv effekt av tiltaket.
Ny turveg Gruset turveg gir mer plass for møtende syklister og gående.

Negativ konsekvens

Metode

Ingen konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Del strekning 6.1.1. Eig – Leiredalen Krysser over Lundeelva fra Eig og går gjennom Leiredalen og inn på fv. 204 Leireveien.

Planforslag

Mjåbakken-kryss E39: Lengde 200m; Kostnad: 3mill. Gang og sykkelveg 3,5m og rabatt (kantstein x 2)

•

Fv. 204xE39 – Lundeelva-Ausviga:Lengde 1400; Kostnad: 11mill. Gruset turveg 4m bredde

•

Leiredalen + bru over Lundeelva: Lengde 1000m; Kostnad: 26mill. Sykkelveg 3m + fortau 2,5m og 60mgang og sykkelveg-bru

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

•

Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak

s.136

KONSEKVENSVURDERING

Nærhet til Lundeelva vil gi meget god
reiseopplevelse. Omfanget av gangbro
over Lundeelva vil kunne bli positivt
da det kan tilføre stedet en estetisk
kvalitet, forutsatt god arkitektonisk
utforming.

Ingen konsekvens

Inngrepet som turvegen krever er
mulig å tilpasse landskapet slik at
både lokal - og fjernvirkningen blir
ubetydelige.

Det er ubetydelig konsekvens for
trekkvei for elg. Deler av traseen
gjennom skogen er uten nevneverdige
konflikter.

Negativ konsekvens

Generelt vil skjæringer og fyllinger
som følge av tiltaket være negativt
i det relativt urørte landskapet.
Inngrepet er planlagt i kanten av
Lundeelva. Fylling ut i Lundeelva
vil være svært negativt for
landskapsbilde.

Edelløvskogen blir sannsynligvis lite
berørt, da turstien er et lite inngrep
som dessuten trolig bare tangerer
lokaliteten - d.v.s. ubetydelig
konsekvens. Brakkvannsdeltaet
ved utløpet av lundeelva er sårbart,
da inngrep i elvekanten og økt
forstyrrelse kan påvirke naturverdiene
negativt. Dette vurderes som
en potensielt middels negativ
konsekvens. Det må arbeides i neste
planfase med å tilpasse stien og trekke
den bort fra strandsonen der det er
fornuftig. Leveområde for rødlisteart i
edelløvskogen bør kartfestes.

NATURRESSURSER
På strekningen langs Lundeelva er det
lite fulldyrka mark, men noe innslag.
Teigen er liten i størrelse, men godt
egnet og lettbrukt. Verdien blir
middels.

Siden det er SEFRAK-registrerte
bygninger i nærheten av tiltaket
vurderes omfanget å kunne bli noe
negativt. Men inngrepene vil være
relativt små av omgang, og høyst
sannsynlig begrenset til randsonene
av bygningene. Vår vurdering er
at tiltaket vil være liten negativ
konsekvens.

Sannsynlig permanent arealbeslag
blir i ca. 2,5%. Vurdert ut fra
sammenhengende driftsenheter
langs strekningen utgjør arealtapet
på 0,3 daa litt i overkanten av 2,5%,
sammenlignet med totalen på 12 daa.
Omfanget vurderes til lite negativt da
arealtapet ikke fører til nye barriere,
men og tiltaket vurderes til liten
negativ.

Samlet vurdering av tiltaket

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Sykkelveg og turveg vurderes å ha positive konsekvenser for brukere og samfunn. Tiltakene vil gå gjennom relativt urørte områder og kan medføre negativ konsekvens på flere miljøtemaer. I
videre planlegging er det viktig at hensynet til miljø og tilpassing i landskapet blir ivaretatt.

Virkninger av planforslag

Positiv konsekvens

KULTURMILJØ

Det er tre SEFRAK-registrerte
bygning langs traséen. Det er ikke
registrert arkeologiske kulturminner.
Kulturmiljøet langs strekningen
vurderes som liten verdi.

Planforslag

Lundeelva er et yngle- og beiteområde
for andrefugler og Sjøorre. Det er
en trekkveg for elg mellom Ausviga
og Eik. På toppen og i en dal ned
mot Ausviga er det et område med
gammel, fattig edellauvskog. Her er
det også registrert en rødlisteart:
Gulflekksmyger, carterocephalus
palaemon. Området her vurderes å ha
middels verdi.

Metode

NATURMILJØ

Naturlandskapet dominerer på
vestsiden av Lundeelva. Skogen ligger
tett inntil vannet, med unntak av noen
åpne kulturlandskap. Lundeelva er det
viktigste visuelle landskapselement.
Landskapet har gode visuelle kvaliteter
og vurderes til middels verdi.

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP

Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 6.1

s.137

Kommunedelplan
Grunnlag for valg av tiltak
Metode
Planforslag
Virkninger av planforslag
Videre planarbeid

Bilde 30: Hummerviga. (Foto: Birgith J. Reinskås, Statens vegvesen).
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4.6.2 Lokalrute 6.2

Kryss Ausviga - Hummerviga
Ruta starter ved Ausviga fv. 204 og fortsetter langs fylkesveien til kryss ved
Hallandsvighaugen, og fortsetter inn til Hummerviga.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 6.2

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

500

Ca.2400m
50 og 80
20
2

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Forslag til tiltak

Virkninger av planforslag

a

Planforslag

a

Kryss Ausviga-Hummerviga: gang
og sykkelveg

Metode

a

Planlagt tiltak

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 6.2

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved Ausviga fv. 204 og fortsetter langs fylkesveien til Hallandsvighaugen og videre til Hummerviga.

•

Påvirker følgende reguleringsplaner: Gang og sykkelveg Oftenes (2007), Oftenes 31/24 (2009), Oftenes 31/16 m.fl. (2004),

Positiv konsekvens

Gang- og sykkelveg skiller de myke trafikantene vekk fra vegbanen og bilene. Økt trafikksikkerhet gir en positiv effekt av tiltaket.

Ingen konsekvens

Gang- og sykkelveg endrer ikke forholdet mellom gående og syklende, og det kan fremdeles bli konflikter.

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Strekningen er en del av sykkelrute 1. Fra Ausviga er det en gang og sykkelveg frem til Oftenes samfunnskole, videre er det ikke noe tilbud for myke trafikanter
utenom kjørevegen. Deler av ruten er ut mot et populært område i Hummerviga,videre utover kalt Rivenes friområde. Områdene blir mye brukt sommerstid.
Riveneset friområde har en barnevennlig sandstrand i Hummerviga. Opparbeidet tursti ut på Riveneset med tilgang til svaberg og fiskeplasser. Sitteplasser og god
utsikt fra toppen av Rivenesåsen. Ingen tilbud for myke trafikanter i dag.

Metode
Planforslag

•

Kryss Ausviga - Hummerviga: Lengde 1800m; Kostnad: 31mill. 3m grøft, Ny GS- veg 3,5m

Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 6.2

KONSEKVENSVURDERING
LANDSKAP

NATURMILJØ

Utvidet skulder vil stedvis medføre
skjæringer eller fyllinger, men
siden tiltaket følger eksisterende
veg med tilhørende inngrep, og
omfanget er begrenset vil tiltaket
ikke endre landskapsbilde vesentlig.
Konsekvensen vurderes derfor til
liten.

Dersom tiltaket kan ta i bruk
nordsiden, vil det være små konflikter
og ubetydelig negativ konsekvens.

Det er to SEFRAK-registrerte
bygningved Hallandvig. Det er ikke
registrert arkeologiske kulturminner.
Kulturmiljøet langs strekningen
vurderes som liten verdi.

Strekningen fra Ausviga til
Hummerviga har noen små og noen
middels store teiger med fulldyrka
mark. De er lettbrukte og godt egnet,
og vurderes til å ha middels verdi.

Siden det er SEFRAK-registrerte
bygninger i nærheten av tiltaket
vurderes omfanget å kunne bli noe
negativt. Men inngrepene vil være
relativt små av omgang, og høyst
sannsynlig begrenset til randsonene
av bygningene. Vår vurdering er
at tiltaket vil være liten negativ
konsekvens.

Sannsynlig permanent arealbeslag
grovt regnet blir i overkant av 0,5
daa. Vurdert ut fra sammenhengende
driftsenheter langs strekningen utgjør
arealtapet på 0,5daa litt i overkanten
av 1%, sammenlignet med totalen på
50 daa. Omfanget vurderes til lite
negativt da arealtapet ikke fører til
nye barriere, og tiltaket vurderes til
liten negativ.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Negativ konsekvens

Gang - og sykkelveg langs strekningen vurderes til å ha positiv konsekvens for brukere og samfunn. Det er viktig å ta hensyn til de ulike miljøtemaene i videre planarbeid for å redusere de
negative konsekvensene.

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Planforslag

Dersom g/s-vei legges på sørsida,
forbi Søylekilen, blir det et tap av
viktig fukteng/sumpvegetasjon som
påvirker et lite areal negativt, mens
det meste av lokaliteten forblir urørt.
Tiltaket vil i liten grad svekke den
biologiske funksjonen, og omfanget
er sannsynligvis ikke større enn lite
negativt ( i verste fall lite-middels).
Konsekvensen blir liten negativ (i
verste fall (liten-middels negativ).

Metode

Søylekilen er et område med
strandeng og strandsump med
middels verdi. Her er det også
beiteområde for andefugler.
Resterende del av strekningen
vurderes å ha liten verdi da det ikke
er registrert noen naturtyper med
spesielle verdier.

NATURRESSURSER

Grunnlag for valg av tiltak

Småkollete landskap, med innslag av
små jorder. Svingete og smal veg med
fjell og vegetasjon tett inntil vegen.
Lite og spredt bebyggelse.Vanlige
gode visuelle kvaliteter gir landskapet
middels verdi.

KULTURMILJØ

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Kommunedelplan
Grunnlag for valg av tiltak

Metode

Planforslag

Virkninger av planforslag

s.142
Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Bilde 32: Illustrasjon (SVV)

Kommunedelplan

4.6.3 Lokalrute 6.3

Kryss Hallandsvighaugen - Skarpeid
Ruta starer ved kryss Hallandsvighaugen fv.204 og går ut til Skarpeid.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 6.4

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

500

3200m

50 og 80
25
0

Lettere Hardt
0

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Forslag til tiltak

Virkninger av planforslag

a

Planforslag

a

Kryss Hallandsvighaugen- Skarpeid:
Utvidet skulder

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 6.3

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Siste del av strekningen fra krysset ved Hallandsvighaugen til Skarpeid er det veldig smalt og kupert

Positiv konsekvens

Utvidet skulder mer plass til syklisten og lettere for tunge kjøretøy å forta forbikjøringer. Kan unngå direkte konflikt mellom bil og sykkel på øde vegstrekninger.

Ingen konsekvens

Utvidet skulder kan gi konflikter mellom gående og syklende

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Påvirker følgende reguleringsplaner: Salbustø-Neverkilen (1991)

Metode
Planforslag

Hallandsvighaugen - Skarpeid: Lengde 3200; Kostnad: 41mill. Breddeutvide 1,5m x2 (3m totalt)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

•

Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak

s.144

Dagens situasjon og verdi

Småkollete landskap, med innslag
av små jorder. Svingete og smal veg
med fjell og vegetasjon tett inntil
vegen. Lite og spredt bebyggelse.
Riveneset er et landskapstilpasset
og tilrettelagt friområde med idyllisk
skjærgårdslandskap. Landskapet er
typisk i regionen, med vanlige gode
visuelle kvaliteter og vurderes derfor
til middels.

På nordsiden av fylkesvegen ved Liane
øst er det et mindre område med rik
edellauvskog av middels verdi.
Ved Liane går det en også en
trekkveg for elg. Resterende del
av strekningen vurderes å ha liten
verdi da det ikke er registrert noen
naturtyper med spesielle verdier

Utvidet skulder vil stedvis medføre
skjæringer eller fyllinger, men
siden tiltaket følger eksisterende
veg med tilhørende inngrep, og
omfanget er begrenset vil tiltaket
ikke endre landskapsbilde vesentlig.
Konsekvensen vurderes derfor til
liten.

Intet omfang og ubetydelig negativ
konsekvens for det meste av
strekningen, også for elgtrekk som
er registrert. Dersom det velges
utvidelse på sørsiden forbi Liane blir
det ubetydelig negativ konsekvens
også for dette området.

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Det er to SEFRAK- registrerte
bygninger langs traséen: en på
Vige og en på Solviga. Det er ikke
registrert arkeologiske kulturminner,
og kulturverdien vurderes til liten.

Strekningen fra Hallandvig til Trysnes
har bare mindre områder med
fulldyrka mark. Områdene er små,
mindre lettbrukt, de er godt egnet, og
verdien vurderes til middels.

Da tiltaket kan komme i konflikt
med tre SEFRAK-registrert bygninger
vurderes omfanget noe nagativt.
Men inngrepene vil være relativt
små av omfang, og sannsynligvis
begrenset til randsonene av
SEFRAK-bygningene. Vår vurdering
er at tiltaket vil være liten negativ
konsekvens.

Sannsynlig permanent arealbeslag
vil bli ca. 0,4 daa dyrka mark. Det er
lite sammenhengende driftsenheter
på strekningen, men av totalen på
ca. 12,3daa er det i overkant av
3% som blir påvirket. Omfanget
lager ikke nye barriere, og vil
stort sett ikke redusere det lokale
ressursgrunnlagetOmfanget vurderes
til lite negativ, og konsekvensen liten
negativ.

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Negativ konsekvens

naturtypelokaliteten ved Solvig.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Tiltaket bør etableres i kombinasjon med andre vegutbedringstiltak for mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I videre planlegging er det viktig å ta hensyn til hul eik,

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Planforslag

For edelløvskogen er utvidelse på
nordsiden ugunstig, da selv en liten
breddeutvidelse vil medføre betydelig
inngrep i det bratte sideterrenget.
Like fullt vil den største (og antatt
beste) delen av lokaliteten forbli urørt,
og omfanget vil neppe overstige litemiddels negativt. Konsekvensgraden
antas å havne på lite-middels negativ
ved full utvidelse på nordsiden.

Metode

NATURMILJØ

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP

Kommunedelplan

KONSEKVENSVURDERING

Rute 6.3

s.145

Bilde 31: Fv.158 Trysnesveien (Foto: googlemaps.no).

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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4.6.4 Lokalrute 6.4

Kryss Hummerviga - Trysnes
Ruta starter ved kryss til Hummerviga og følger Trysnesvegen fv. 158 til Trysnes.

Tema
Trafikkmengde(ÅDT)
Lengde
Fartsgrenser (km/t)
Kryss og avkjørsler
Busslommer
Sykkelulykker Alvorlighetsgrad skadde
(2002-2012) Antall

Lokalrute 6.3

Grunnlag for valg av tiltak

Fakta
Trafikkdata

300

3100m

40 og 80
30
0

Lettere Hardt
1

0

Drept
0

Metode

Planlagt tiltak

Forslag til tiltak

Virkninger av planforslag

a

Planforslag

a

Kryss Hummerviga – Trysnes: utvidet
skulder

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

Kommunedelplan

Rute 6.4

KONSEKVENSVURDERING

BRUKER, NÆRMILJØ, FRILUFTSLIV OG SAMFUNN
Ruta starter ved kryss Hummerviga og følger Trysnesvegen fv. 158 til Trysnes. Vegen videre til Trysnes er preget av krappe kurver og fjellskjæringer.
Ingen tilbud til myke trafikanter i dag.
Sykkelulykke: lettere skadd - møting i kurve.

Utvidet skulder mer plass til syklisten og lettere for tunge kjøretøy å forta forbikjøringer. Kan unngå direkte konflikt mellom bil og sykkel på øde vegstrekninger.
Tiltak gir mer plass for syklist og gående og kan forhindre møteulykke, som ved tidligere hendelse på strekningen.

Ingen konsekvens

Utvidet skulder kan gi konflikter mellom gående og syklende
Gang- og sykkelveg endrer ikke forholdet mellom gående og syklende, og det kan fremdeles bli konflikter.

Metode

Positiv konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

Påvirker følgende reguleringsplaner: Riveneset (2003), Del av Vige (2007), Fritidsbebyggelse på del a v Solvik 37/6,40,55 (2005), Disposisjonsplan Nordre
Kalsnes (1971), Feriehus Trysnes (1982), Omregulering del av Vaktheia (1986), Del av 37/2 (1979), Del av 37/2, Tømmervigodden (2005), Trysnes marina
(2007), Riveneset (2003)

Negativ konsekvens
Planforslag

•

Hallandsvikhaugen -Skarpeid: Lengde 3100; Kostnad: 41mill. Breddeutvide 1,5m x2 (3m totalt)

Virkninger av planforslag

Kostnader fordelt på tiltak

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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Dagens situasjon og verdi

KONSEKVENSVURDERING
NATURMILJØ

KULTURMILJØ

NATURRESSURSER

Småkollete landskap, med innslag
av små jorder. Svingete og smal veg
med fjell og vegetasjon tett inntil
vegen. Lite og spredt bebyggelse.
Riveneset er et landskapstilpasset
og tilrettelagt friområde med idyllisk
skjærgårdslandskap. Landskapet er
typisk i regionen, med vanlige gode
visuelle kvaliteter og vurderes derfor
til middels.

På nordsiden av fylkesvegen, ved Vige
og ved Solvig, er det områder av rik
edellauvskog av middels verdi. Det
er også registrert hul eik ved Solvig
(middels-stor verdi). På sørsiden av
fylkesvegen ned mot Solvigfjorden
er det et ålegrassamfunn av middels
verdi. Resterende del av strekningen
vurderes å ha liten verdi da det ikke
er registrert noen naturtyper med
spesielle verdier.

Det er fem SEFRAK-registrerte
bygninger ved Ormestad. Det er et
automatisk fredet kulturminner,
Liane, lokid: 115961. Kulturverdien
ved Ormestad vurderes som middels,
mens resterende strekning har liten
verdi.

Strekningen fra Hallandsvighaugen
til Skarpeid har noen små og noen
middels store teiger med fulldyrka
mark. De er lettbrukte og egnet. De
vurderes til middels verdi.

Utvidet skulder vil stedvis medføre
skjæringer eller fyllinger, men
siden tiltaket følger eksisterende
veg med tilhørende inngrep, og
omfanget er begrenset vil tiltaket
ikke endre landskapsbilde vesentlig.
Konsekvensen vurderes derfor til
liten.

Intet omfang og ubetydelig negativ
konsekvens for det meste av
strekningen. Om eika ved Solvig også
unngås vil totalkonsekvensen være
kun liten negativ.

På grunn av SEFRAK-registrerte
bygninger i nærheten av tiltaket
vurderes omfanget å kunne bli noe
negativt. Men inngrepene vil være
relativt små av omfang, og høyst
sannsynlig begrenset til randsonene
av SEFRAK-bygningene. Vår vurdering
er at tiltaket vil være liten negativ
konsekvens.

Sannsynlig permanent arealbeslag
grovt regnet bli 1 daa. Det
sammenlignet med totalen av
sammenhengende driftsenheter
på strekningen er ca. 35 daa., av
totalen er dette i underkant av 3%.
Omfanget vurderes som lite negativt
og konsekvensen liten negativ.

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

Utvidet skulder bør etableres i kombinasjon med andre vegutbedringstiltak for mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I videre planlegging er det viktig å ta hensyn til kulturmiljøet ved
Ormestad.

Virkninger av planforslag

Samlet vurdering av tiltaket

Planforslag

Tiltaket vil kunne berøre av
edellauvskogen og ålegresssamfunnet, men omfanget av dette
vurderes å være lite negativt, da evt.
inngrep kun er i randsonen. Dersom
tiltaket havner på samme sida som
eika ved Solvig, vil dette medføre
negativ påvirkning og vil utløse en
betydelig negativ konsekvens hvis
treet felles. Det må arbeides i neste
planfase for å unngå dette elementet.

Metode

Negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

LANDSKAP

Positiv konsekvens
Ingen konsekvens

Kommunedelplan

Rute 6.4

s.149

5.
Virkninger av planforslaget

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

s.151

5.1 Forholdet til andre planer, mål og
retningslinjer

•
•

Forslag om kommunedelplan for sykkel i Søgne
berører følgende nasjonale lover og retningslinjer:

Forslag om kommunedelplan for sykkel i Søgne
berører følgende kommunale planer:

•

•
•

LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging
og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven)

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

•
•
•
•

•

Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og
Leireheia
Kommunal trafikksikkerhetsplan

5.2 Naturmangfoldlovens miljørettslige
prinsipper
Omtale av § 8 om kunnskapsgrunnlaget og §
9 føre-var-prinsippet
Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML
§8) baserer seg på søk i innsynsløsningene
naturbase (www.naturbase.no), i tillegg til at
ortofoto er benyttet. I tillegg til verneområder,
prioriterte naturtyper (inkludert utvalgte
naturtyper) og viktige artsforekomster (inkludert
funksjonsområder for prioriterte arter) er også
miljøregistreringer i skog og funn av rødlistearter
tilgjengelig i naturbase via innsynsløsninger.
Oversiktsbefaring av rutene er gjennomført, men
ikke naturfaglig feltarbeid med sjekk av lokaliteter
og nyregistrering. Temavurderingen baserer seg
m.a.o. på eksisterende informasjon.
En oversiktsplan som denne er basert på
korridorer for tiltaket, og geometrien vil
«låses» først i reguleringsplan og påfølgende
prosjektering. Kunnskapen om planens virkning
for naturmangfold (jf. NML §8) er dermed belagt
med betydelig usikkerhet. For den gjeldende
planen er det særlig valg av side for inngrep/
breddeutvidelse, løsning (rabatt versus grøft)

Videre planarbeid

Sykkelplanen vil bidra til bedre trafikksikkerhet for
barn og unge som skal gå eller sykle til skole og
fritidsaktiviteter. Planen har tatt inn målene om
sammenhengende sykkelnett og økt sykkelbruk.
Planen viser et nett av sykkelruter som vil
bidra til at det blir trygt og mer attraktivt å
sykle i kommunen. Økt separering mellom
trafikantgrupper vil øke trafikksikkerheten for
ferdsel langs vegen.

På bakgrunn av kommunedelplan for
Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia foreslår
planen en sykkelløsning som tar høyde for stor
boligbygging langs denne ruta Kulturvernplanen er
benyttet til konsekvensutredning for kulturmiljø.
Sykkelplanen berører 135 reguleringsplaner i
Søgne kommune. Hvilke reguleringsplanen som
berøres omtales under beskrivelse av den enkelte
rute. For mer opplysninger om kommune- og
reguleringsplaner i Søgne, kan en gå inn på
følgende side: http://kart.kristiansand.kommune.

Virkninger av planforslag

Sykkelhandlingsplanen for
Kristiansandsregionen 2011-2020
Handlingsprogram for fylkesveger i Vest-Agder
2010-2013
Strategiplan for trafikksikkerhet, Agderfylkene
2010-2013
Regionplan Agder 2020
Regional plan for Kristiansandsregionen 20112050
Regional sykkelstrategi, Statens vegvesen
Region Sør

Kulturvernplan for Søgne kommune
Diverse vedtatte reguleringsplaner for gangog sykkel

Planforslag

Forslag om kommunedelplan for sykkel i Søgne
berører følgende regionale planer:

•
•

Metode

Sykkelplanen for Søgne er utarbeidet ut fra at
nasjonale, regionale og kommunale sykkelmål skal
nås. Planen viser et nett av sykkelruter som vil
bidra til at det blir trygt og mer attraktivt å sykle
i Søgne kommune. Rutenettet vil gi varierende
inngrep i jordbruks- og naturområder. Arealbeslag
og natur- og kulturinngrep som følge av planen er
nærmere omtalt under hver enkelte rutestrekning
i konsekvensutredningen på naturressurser
(jordbruk), kulturmiljø og naturmiljø, samt
generelt om konsekvenser av planen.

LOV 1963-06-21 nr. 23: Lov om veger
(vegloven).
• LOV 2008-06-20 nr.42 Lov om forbud
mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven)
• Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal
transportplan 2014-2023.
• Nasjonal sykkelstrategi. Sats på sykkel!
Grunnlagsdokument for NTP 2014-2023
• St. meld. Nr. 26 (2006-2007) Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
• FOR-1993-08-20 nr. 817 Rikspolitiske
retningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging.
• FOR-1995-09-20 nr. 4146 Rikspolitiske
retningslinjer for barn og planlegging.
• FOR 1994-11-10 nr. 1001 Rikspolitiske
retningslinjer for vernede vassdrag.
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
2010-2013

Grunnlag for valg av tiltak

Konsekvensutredningen skal kort oppsummere
forholdet til andre planer som fylkesplaner,
kommuneplaner, reguleringsplaner, verneplaner
med videre i området. Det skal redegjøres for
hvorvidt tiltaket er i samsvar eller i strid med
gjeldende planer, mål og retningslinjer. Herunder
gjelder også forholdet til nasjonale og regionale
mål og retningslinjer.

•

Kommunedelplan

5. Virkninger av planforslaget

s.152

Planvirkning (omfang og konsekvens) for de
enkelte verdisatte naturmiljøene er beskrevet
gjennom konsekvensutredningen, rute for rute.
Vurdering av samlet belastning av økosystemet i
hht NML §10 viser til en type miljøvirkning som
går ut over nivået belyst i omtalen av planvirkning.
D.v.s. (i) belastning som inkluderer sumvirkninger
av ulike utbyggingstiltak og (ii) belastning
gjennom tap av særlig sjeldne eller trua typer
slik at forvaltningsmål for arter, naturtyper eller
økosystemer i region eller på nasjonalt nivå kan
være truet.

Landskap

For landskapsbilde er det for noen av tiltakene
negative konsekvenser av at inngrepene ikke
tilpasses landskapselementene og omgivelsene.
Den samlede belastningen vurderes likevel
til å være lite negativ, fordi hovedtyngden av
tiltakene vil lokaliseres langs med eksisterende
veganlegg og inngrep. Den samlede belastningen

Videre planarbeid

I forhold til NML §11 (kostnaden ved
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaveren)
er det relevant å vurdere både (i) kostnaden ved

5.3 Total miljøbelastning av planforslaget

Virkninger av planforslag

Omtale av § 11 om kostnaden ved
miljøforringelse

Naturmangfoldlovens §12 omhandler
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder,
og angår både “best available technology” ved
anlegg, men også vurderinger av alternative
lokaliseringer av tiltaket. Konkret vurdering av
utstyr og teknikker ved anlegg kan ikke gjøres
på dette nivået, men vil følges opp som en del av
arbeidet med ytre miljø. Når det gjelder alternativ
lokalisering vil mange viktige temavurderinger
være knyttet til sidevalg og detaljutforming (se
gjennomgang av §8). Dette avklares først i neste
planfase, og kan ikke vurderes nå. Konkret kan det
nevnes at rute 6.1. ble flyttet fra sin opprinnelige
lokalisering til en ny lokalisering som i mindre
grad legger seg i strandsonen ved utløpet av
Lundeelva. Dette er gunstig for naturmangfold.

Planforslag

Tiltakene i planen er hovedsakelig små, skjer
med små unntak som opprustning av/utvidelser
langs eksisterende infrastruktur og tilfører ikke
barriereeffekter. Tiltakene legger ikke til rette for
andre aktiviteter som kan øve et problematisk
press på naturmangfold (f.eks. næringsutbygging).
Tap av «forskriftseiker» vil være den kanskje mest
uheldige virkningen av planen, selv om det i flere
av tilfellene vil være mulig å unngå påvirkning
av slike trær (se de rutevise vurderingene).
Generelt vil det være usannsynlig at felling av
noen få trær skulle innvirke signifikant negativt
på hele artsmangfoldet knyttet til (hul, gammel)
eik i regionen eller nasjonalt. Samlet belastning
som gjør det vanskelig å nå forvaltningsmål for
naturtyper, økosystemer og arter (lovens §§ 4 og
5) vurderes som lite aktuelt i den foreliggende
planen. Realiseringen av alle rutene vil ikke føre
med seg «sum-effekter» som ikke kan leses ut fra
de rutevise vurderingene.

Omtale av § 12 om miljøforsvarlige teknikker,
driftsmetoder og lokalisering

Metode

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Omtale av § 10 om samlet belastning

å framskaffe kunnskap og (ii) kostnader ved
overvåking av miljøtilstanden (miljøoppfølging).
Inneværende fase er en oversiktsplan hvor
tiltakshaver har tilrettelagt og vurdert nødvendig
kunnskap. Det vil være nødvendig med videre
miljøoppfølging i reguleringsplanen, som påpekt
i gjennomgangen av NML § 8. Bl.a. kan det være
nødvendig å forsterke datagrunnlaget og det
må utarbeides miljømål. En plan for ytre miljø
(YM-plan) vil produseres for byggeprosjektet på
bakgrunn av miljømål satt i reguleringsplanfasen.
YM-planer er en del av Statens vegvesens
kvalitetssystem.

Grunnlag for valg av tiltak

For flere av de potensielt største konfliktpunktene
vil det være helt usannsynlig at «worst
case» løsningen for temaet velges. Men
kommunedelplanen tar allikevel (som prinsipp
for alle ruter) ikke stilling til detaljer vedrørende
løsning. Reell planvirkning må belyses i
planbeskrivelse for påfølgende reguleringsplaner.
Vurdering av beslutningsgrunnlagets kvalitet (jf.
NML §9 føre-var-prinsippet) må sees på bakgrunn
av de nevnte usikkerhetene samt kvaliteten av
verdibegrunnelser og omfangsvurderinger som er
framlagt. Statens vegvesen mener at kunnskapen
på en nyttig måte er anvendt til å belyse mulige

konsekvenser på tross av svakhetene som er
knyttet til plantypen.

Kommunedelplan

og utforming (fyllingsvinkel og grad av plasssparende murer) som vil ha betydning for
inngrepets omfang. Den rutevise gjennomgangen
tar til en viss grad høyde for dette i omtalen av
særlig sårbare lokaliteter. I slike tilfeller er det
angitt påvirkning og konsekvens gitt ulike former
for løsninger.
Generelt er det meste av rutene belagt med
små negative konsekvenser for temaet. Dette
er naturlig ettersom tiltaket som regel berører
en smal stripe og dessuten går gjennom
sterkt omformet landskap (ulike kantområder,
bebyggelse og dyrka mark). De fleste tiltakene som
beskrives vil definitivt ikke true forvaltningsmål for
arter, naturtyper og økosystemer (jf. NML §§ 4 og
5). Nærføring og potensielt inngrep i forekomster
med utvalgt naturtype «hul eik» og i kantsoner
mot Søgnevassdraget er de potensielt største
konfliktene. Funksjonsområder for prioriterte
arter finnes ikke i influensområdet for de vurderte
rutene. Eiker som oppfyller kriteriene for utvalgt
naturtype «hul eik» etter naturmangfoldloven
forekommer på fire steder langs rute 2, tre steder
langs rute 2.3, to steder langs rute 5 og ett sted
hver for rutene 2.4, 5.1, 5.2, 6.3 og 6.4. Siden
hul eik er en utvalgt naturtype vil det kreve ekstra
innsats i neste planfase å planlegge tiltaket
utenom så mange som mulig at disse viktige
elementene.

s.153

Kulturmiljø

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Fra ulykkesregister i Søgne fra 01.01.2002 til
31.10.2012 var det registrert 14 ulykker med
sykkel involvert. Skadegraden var 0 drept,
2 hardt skadd og 13 lettere skadd. 50 % av
ulykkene forekom ved kryssing av vegbanen og
22 % på vegstrekning utenfor kryss og avkjørsel.
Sykkelulykkene i Søgne viser samme tendens som
ulykkene på landsbasis.

Videre planarbeid

I Søgne er det, innenfor det areal som er undersøkt
i denne planen, registrert 173 SEFRAK-bygninger
og 53 arkeologiske kulturminner. Videre
kommer en inn på to områder som er avsatt som
kulturmiljø bevaring i kommuneplanen. Denne
kommunedelplanen foreslår tiltak stort sett langs
eksisterende vegnett. Tiltakene ligger delvis på
eksisterende vegareal og delvis som utvidet eller
ny trasé parallelt. Generelt er det strekningene

Nasjonal sykkelstrategi har satt inn delmål
om økt fremkommelighet og forbedret
infrastruktur av sykkelnett i byer og tettsteder
for å bedre trafikksikkerheten og redusere antall
sykkelulykker.

Virkninger av planforslag

For naturmiljø vil total miljøbelastning best
beskrives som summen av alle enkeltinngrep. En
mer detaljert vurdering av samla belastning i hht
naturmangfoldlovens begrepsbruk er gitt i kap
5.2.

Det er vurdert at det permanente arealtapet
av fulldyrka mark i Søgne er i størrelsesorden
40 daa dersom hele planen realiseres.
Totalt sett har Søgne kommune et fulldyrket
jordbruksareal på 3800 daa, og av dette er det
sannsynlige arealtapet i underkant av 1 % av
fulldyrket jordbruksareal i kommunen. Denne
kommunedelplanen foreslår tiltak stort sett langs
eksisterende vegnett. Tiltakene ligger delvis på
eksisterende vegareal og delvis som utvidet eller
ny trasé parallelt, slik at planen legger ikke opp til
nye barrierer i forhold til drift av landbruksjord.
Derimot berører planen to områder som er avsatt
som hensynssone landbruk i kommuneplanen.
Generelt er det strekningene hvor en må bygge
helt nye tiltak ved siden av eksisterende veg som
vil få det største omfanget i forhold til tap av
fulldyrket mark, da disse tiltakene krever mest
nytt areal. Inngrepene er imidlertid stort sett
begrenset til randsonene av jordene og har et
lite negativt omfang. Vår samlede vurdering er
at belastning for naturressurser i denne planen
medfører liten negativ konsekvens.

Sykkelulykker på landsbasis 2006-2010 viser at
59 % av alle ulykker skjer i kryss og avkjørsler.
Årsaken er ofte at vikeplikt ikke overholdes av
enten bil eller sykkel. En syklist har fem ganger
så høy risiko for å bli drept eller hardt skadd
som bilfører. Hovedårsaken er at syklisten kan
bli lite synlig i trafikkbilde og at det kan være
manglende øyekontakt mellom bilfører og syklist.
Medvirkende faktor for ulykker ved kryssing av
veg er uklarhet om hvor syklisten skal plassere
seg i kjørebanen, sykling i gangfelt og blindsoner
til tunge kjøretøy, samt manglende skilting. Både
norske og utenlandske undersøkelser viser også
at det er høy ulykkesrisiko forbundet med å sykle i
«feil retning» på fortau.

Planforslag

Naturmiljø

Naturressurser

Generelt i dag er det betydelig underrapportering
av sykkelulykker. Når ulykkes data fra NPR (norsk
pasientregister) kan benyttes, vil rapporteringen
øke kraftig og kartleggingen av sykkelulykker vil
bli mer omfattende.

Metode

For nærmiljøet vurderes den samlede belastningen
av utbygd plan som svært positivt. Utbygging
enkeltstående tiltak i tråd med planen vil være
positivt, men når alle tiltakene er bygd og
ferdigstilt vil den samlede belastningen være
svært positiv for nærmiljøet og friluftslivet. Et
sammenhengende sykkelnett i kommunen er et
viktig mål for planarbeidet, og vil være et viktig
virkemiddel for å oppnå målene i sykkelplanen.
Fordelen med et sammenhengende sykkelnett og
med løsninger som er tilpasset bruken, er at det
blir enklere for folk å velge sykkel fremfor bil,
noe som igjen gir bedre helse og miljø. Under
byggeperioden vil det være ulemper i forhold til
støy og til tider noe redusert fremkommelighet,
men da det ikke vil være en samlet utbygging vil
ulempene fordeles utover i tid.

5.4 Konsekvenser for trafikksikkerhet

Grunnlag for valg av tiltak

Nærmiljø og friluftsliv

hvor en må bygge helt nye tiltak ved sidna
eksisterende veg som vil få det største omfanget
i forhold til konflikt med bevaringsområdene da
disse tiltakene krever mest nytt areal. Inngrepene
er imidlertid stort sett begrenset til randsonene
av bevaringsområdene og vil ha et lite omfang.
På enkelte strekninger ligger arkeologiske
kulturminner kloss opp til eksisterende veg.
Videre må det påpekes at også hagene til SEFRAKhusene kan ha en bevaringsverdi, noe som er
viktig å ha fokus på i videre planlegging.
Vår samlede vurdering er at totalt belastning for
kulturmiljø i denne planen er av liten negativ
konsekvens.

Kommunedelplan

vil derfor ikke være av vesentlig betydning siden
tiltakene og inngrepene er relativt begrenset og
siden landskapsbildet ikke endres vesentlig. Det
forutsettes at tilpassing av tiltaket til omgivelsene
og fokus på reiseopplevelse er en del av videre
arbeid og utbygging.

s.154

5.5 Konsekvenser for helse
Denne planen ønsker å stimulere til økt
sykkelaktivitet gjennom å tilrettelegge for fysiske
infrastrukturtiltak rettet mot sykling. En god
infrastruktur for sykkeltrafikk vil kunne bidra til
at flere velger å sykle til daglige gjøremål. I følge
Helsedirektoratet vil strukturelle folkehelsetiltak,
som gang- og sykkeltiltak, ha et stort potensiale
for bedring av folkehelsen. For å bidra til endret
transportmiddelfordeling er det behov for mer
plass til gående og syklende i byer og tettsteder.
Det skal lite fysisk aktivitet til for å oppnå store
helsegevinster. Statens råd for ernæring og
fysisk aktivitet anbefaler 30 minutters aktivitet
om dagen. Da er det ikke snakk om knallhard
trening, men for eksempel en sykkeltur til og fra
jobb. Den enkleste måten å bli fysisk aktiv på er å
legge mosjonen inn i de daglige rutinene. Da er en
sykkeltur til og fra jobb en genial løsning. Sykling
er en enkel og skånsom form for mosjon, samt
tiden hvor en sykler oppleves som «god tid». Ved
sykling brukes store muskelgruppene. Likevel er
sykling mykt for kroppen, og man utsettes ikke for
de samme belastningsskadene som for eksempel
ved jogging.
Norge ligger på topp over europeiske land hvor
barn har størst vektøkning. Barn som går/sykler
til skolen har færre psykosomatiske problemer,
mindre aggressiv atferd, forbedret motoriske
ferdigheter og bedre lungefunksjon sammenlignet
med barn som regelmessig kjøres i bil. Forskning
viser også at barn og unge som går eller sykler
til skolen har større forutsetninger for å velge
sykkelen eller beina som fremkomstmiddel fremfor
bilen i voksen alder.
Beregninger av helseeffekt er basert på summen
av daglig sykkelbruk for innbyggerne i løpet
av et år. Verdien av en kilometer syklet er satt
til kr. 14,40. Det er da tatt hensyn til at mange
som sykler er «spreke» i utgangspunktet, og har
Kommunedelplan for sykkel i Søgne

ikke merkbar helseeffekt. Det er også vurdert
at sykkelturene er relativt korte, og at man da
ikke kan si at det tilfredsstiller kravet om en
halv time moderat fysisk aktivitet per dag. Men
en person som er fysisk inaktiv og begynner
å sykle en halv time, tilsvarende ti km hver
dag, vil ha en «helsegevinst på ca. fire ganger
gjennomsnittsverdien på 14,40 kr per km, eller
ca. 210 000 kr per år. Dette vil både bruker og
samfunn tjene på i form av bedre helse, mer
overskudd og mindre/færre livsstilskader. Et
regnestykke gjort av Vegdirektoratet viser at
en dobling av sykkeltrafikken i et tettsted med
10 000 innbyggere gir et samfunnsmessig nytte på
48 mill. kr. per år.
Trafikken bidrar også med helseplager i form
av lokal luftforurensing og støy. Trafikk er
den viktigste kilden til svevestøv og NOx i
norske byer. En rekke undersøkelser har vist
sammenheng mellom nivået av byluftpartikler og
forekomst av helseeffekter både i luftveiene og
hjerte-karsystemet I følge Folkehelseinstituttet
reduserer trafikkstøy friske år av menneskers liv,
og at det er en sammenheng mellom støyplager,
søvnforstyrrelser og hjertesykdom. Ved å få flere
til å velge bil fremfor sykkel vil en kunne redusere
disse helseplagene.

5.6

oppvarmingen fra transport. CO2 er en gass som
har lang levetid i atmosfæren. Utslippene som
skjer i dag vil påvirke klimaet i flere hundre år
framover. Målet i norsk klimapolitikk er å redusere
utslippene fra transportsektoren med 2,5-4 mill.
tonn CO2 innen 2020. Overgangen fra transport
med bil til sykkel er et av mange tiltak.
Når en samtidig vet at over 60 % av alle bilturer er
kortere enn tre kilometer, er potensialet for å la
bilen stå og ta sykkelen fatt, stort. Dersom en på
landsbasis overfører alle reiser under tre kilometer
til sykkel, vil det redusere klimagassutslippene
fra vegtransporten med om lag 300 000 tonn .
Ved sykling i 15 minutter har en i gjennomsnitt
kommet ca. fem km. I Søgne viser rekkeviddekart,
jf. vedlegg 4, at med utgangspunkt i Tangvall
har en etter 10 min. på sykkel, i et behagelig
sykkeltempo, kommet til Høllen eller Lunde. Ved
sykling i 40 min. vil en ha kommet (avhengig
av hvilken retning en velger) til Hellemyr eller
Romsvika i Kristiansand kommune, til Hortemo
eller Tronstadvannet i Songdalen eller til Trysnes,
Røsstad eller Try i Søgne.

Konsekvenser for klima

Sykkelen er verdens mest miljøvennlige
transportmiddel. Over halvparten av alle bilturene
er så korte at de aller fleste kunne ha syklet, og
dermed spart miljøet for store mengder utslipp,
samt at forbruket av energi i form av fossilt
brensel kunne vært betraktelig redusert.
Personbilen er vårt primære framkomstmiddel,
og 80% av alle de kilometerne en reiser i løpet av
et år er mest sannsynlig foretatt i en personbil.
Dersom en bare ser på oppvarming forårsaket av
CO2-utslipp står veitrafikk for tre fjerdedeler av
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NaturgiƩe forhold
Forhold eller uønska hendelse

Vurdering
Nei

Er området utsatt for snø- eller
steinskred?

Merknad
x

Er det fare for utglidning(er området
geoteknisk stabilt)?
x

Er området utsatt for springflo/flom?
Er området utsatt for flom i elv/bekk,
herunder lukket bekk?

Geotekniske undersøkelser
bør utføres i
reguleringsplanfasen der
det er nødvendig.
Vurderinger bør utføres
i reguleringsplanfasen.
Søgneelva og Lundeelva kan
være utsatt for flom.
Ikke undersøkt

Er det radon i grunnen?

Metode

Tidligere bruk
Vurdering
Nei

Merknad

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?
x

- gruver: åpne sjakter, steintipper etc.

x

- industrivirksomhet, herunder
avfallsdeponering

x

Omgivelser
Vurdering
Forhold eller uønska hendelse

Merknad

Er det regulert vannmagasiner i
nærheten, med spesiell fare for usikker
is?

Rute 5.2 turveg forbi
damanlegg ved Tverråna.

Finnes det naturlige
terrengformasjoner som utgjør spesiell
fare(stup)?

Ved detaljplanlegging av
tiltakene bør dette vurderes
og i tilfelle sikres.

Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Nei

Virkninger av planforslag

- militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringeretc.

Planforslag

Forhold eller uønska hendelse

Grunnlag for valg av tiltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal
gjennomføres i alle utbyggingsplaner, jf. plan – og
bygningsloven § 4-3. Hensikten med analysen er
å forhindre at arealdisponeringen skaper særlig
risiko. Analysen viser risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til
sykkelformål. Risiko- og sårbarhetsanalysen er vist
i tabell 2.

Tabell 2: Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Kommunedelplan

5.7 Risko og sårbarhetsanalyse
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Vurdering
Forhold eller uønska hendelse

Nei

Merknad

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende
transportårer, utgjøre en risiko for området?

- hendelser på jernbane

x

- hendelser på sjø/vann

x

- hendelser i luften(flyaktivitet)

x

- til forretning etc.
- til busstopp
Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige
anlegg

x

- har området utilstrekkelig
brannvannsforsyning(mengde og
trykk)

Ikke undersøkt

x

x

Ulovlig virksomhet
Vurdering
Forhold eller uønska hendelse

Nei

Merknad

Sabotasje og terrorhandlinger:

x

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/
terrormål

x

- finnes det potensielle sabotasje-/
terrormål i nærheten

x

- elektrisitet(kraftlinjer)

x

- teletjenester

x

- vannforsyning

x

- renovasjon/spillvann

x

- annet(angi)

Virkninger av planforslag

x

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for
området?

Planforslag

- utslipp av eksplosjonsfarlige/
brennbare gasser/væsker

- til nærmiljøanlegg(idrett etc.)

- har området bare en mulig
atkomstrute for brannbil

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende
virksomheter(industriforetak etc.) utgjøre risiko for området?
- utslipp av giftige gasser/væsker

Tiltakene vil bedre
forholdene for gående og
syklende

Metode

Vil drenering av området føre til
oversvømmelse i nedenforliggende
områder?

Alle tiltakene i planen
ligger langs eksisterende
vegnett og kan være
utsatt for risiko ved
hendelser på veg. Dette
aspektet må jobbes videre
med i regulerings- og
byggeplanfasen.

- til skole/barnehage

Grunnlag for valg av tiltak

- hendelser på veg

Kommunedelplan

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende
og kjørende innenfor området?

Infrastruktur

x

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området?

- er det spesiell klatrefare i
forbindelse med linjer

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Videre planarbeid

- påvirkes området av magnetisk felt
fra linjer

Ikke undersøkt
x
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6.
Videre planarbeid

Kommunedelplan for sykkel i Søgne
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prioriteres.

Etter vedtak av kommunedelplan for sykkel er det
krav i henhold til Plan- og bygningsloven om å
utarbeide detaljreguleringsplaner for tiltakene som
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Statens vegvesen anbefaler at følgende kriterier
er foreslått lagt til grunn ved prioritering av
strekninger (ikke i prioritert rekkefølge):

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Strekninger det er konflikter mellom
gående og syklende.

•

Strekninger der tiltaket forbedrer
trafikksikkerheten for alle trafikant grupper.

•

Strekninger som kompletterer sykkelnettet der
det mangler tilbud

•

Strekning som benyttes til skoleveg.

•

Sykle til kollektivknutepunkt og
innfartsparkeringer m.m.

6.3

Avbøtende tiltak

Landskap

Generelle avbøtende tiltak er bevaring av
vegetasjon i randsonene av inngrepene,
revegetering og beplantning. Men
vegetasjonsrydding for å åpne opp og bidra til
større reiseopplevelse kan være aktuelt. Bruk av
forstøtningsmurer for å redusere arealbeslaget,
særlig i nærmiljøområder. Viktig å tilpasse
inngrepene mot eksisterende terreng, ved å
tilpasse helningen på skråninger til sidearealene,
samt vurdere helningsgraden på eventuelle
skjæringer. Slake skjæringer kan være et
avbøtende tiltak i mindre bebygde områder fordi
det bidrar til å åpne opp landskapsrommet. Slake

Inngrepene som berører naturtyper og
rødlistelokaliteter må begrenses mest mulig i
videre planlegging. Det kan være aktuelt å etablere
buffersoner mellom tiltaket og lokalitetene.
Støttemurer og bratte fyllinger kan være avbøtende
tiltak for å redusere sykkeltiltakets arealbehov der
det er nødvendig å unngå konflikter.

Kulturmiljø

Avbøtende tiltak vil være en detaljert planlegging
av traseene slik at de i størst mulig grad tilpasses
kulturmiljøene og kan få en positiv effekt på disse.
I de tilfeller der avbøtende tiltak ikke kan hindre
konflikter med både kjente og hittil uregistrerte
automatisk fredete kulturminner, må forholdet til
Lov om kulturminner avklares med hensyn til vern
kontra dispensasjon. En dispensasjon innebærer
i regelen en arkeologisk undersøkelse (utgraving)
før tiltaket kan iverksettes. Før igangsettelse av
planlegging av tiltaket må fylkeskonservatoren
kontaktes for å avklare automatisk fredede
kulturinner etter kulturminneloven.

Naturressurser

Inngrepene som berører naturressurser
må begrenses mest mulig. Støttemurer og
bratte fyllinger vil være avbøtende tiltak for
naturressurstemaet, for å redusere tiltakets
arealbehov. Alternativ kan fyllinger slakes ut
og inkluderes i dyrkbar mark. Revegetering av
berørte arealer, så lite kjøring med tunge maskiner

Videre planarbeid

Kommunen, i samråd med fylkeskommunen, må
gjøre en prioritering av hvilke tiltak som skal
gjennomføres først. Prioritering av prosjekter
og utbyggingstakt bestemmes gjennom
fylkeskommunens handlingsprogram, samt
gjennom statelige bevilgninger på riksveger.
Statens vegvesen bidrar med faglige innspill
til denne prioriteringen. Generelt anbefales
det at strekninger med størst potensial for
økt sykkeltrafikk og risikoutsatte strekninger

•

Naturmiljø

Virkninger av planforslag

Kriterier og bevilgninger

Planforslaget viser mange strekninger og stedvis
ambisiøse løsninger. Det vil være nødvendig med
prioriteringer hva gjelder rekkefølge på utbygging
av ruter innenfor hovednettet.

Strekninger som potensielt vil benyttes av
mange syklende og gående hvis et godt tilbud
blir etablert.

For nærmiljøet vil det være aktuelt med bevaring
av vegetasjon, revegetering og beplantning etter
anleggsfasens slutt. Bruk av forstøtningsmurer kan
være aktuelt for å begrense inngrepet i verdifulle
nærmiljø og områder som blir brukt til friluftsliv.

Planforslag

6.2

•

Nærmiljø og friluftsliv

Metode

Dette er en overordnet og langsiktig plan.
Hensikten med planen er å sikre arealer til
fremtidig utbygging, og planen vil innlemmes
i kommuneplanen for Søgne slik at den følger
rulleringen for overordnet planlegging. Det er
vanskelig å forutsi når sykkelvegnettet i Søgne
er ferdig utbygd. Dette forutsettes at tiltakene
i sykkelplanen tas med i statelige, regionale og
kommunale handlingsplaner og budsjetter, og at
det lages en framdriftsplan for å få gjennomført
planen. Det følger ikke økonomiske midler til
planlegging eller bygging av tiltakene, men
en vedtatt kommunedelplan vil være et viktig
dokument for kommunen ved søking av midler fra
ulike instanser.

Hvordan eksisterende tilbud til syklister og
gående fungerer på strekningen i dag.

skjæringer bør ikke brukes i områder der utslaget
vil gi negativ konsekvens

Grunnlag for valg av tiltak

6.1 Tidsperspektiv for kommunedelplan
for sykkel

•

Kommunedelplan

6. Videre arbeid med sykkelplanen
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Anleggsfasen

Landskap

Nærmiljø og friluftsliv

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

For landbruk er konsekvensene størst i anleggstid,
enn i den permanente driftsfasen. Dette er
fordi anleggsfasen beslaglegger større areal til
riggområde og midlertidig anleggsområde for å få
gjennomført anlegget. I tillegg til arealbeslag og
kjøreskader på dyrka mark, vil en annen ulempe i
anleggstiden kunne være redusert tilgang til jordog skogbruksareal.

Videre planarbeid

De negative enkeltfaktorene vil være av samme
karakter for naturmiljøet i anleggsperioden
som i driftsfasen. Imidlertid er det negative
omfanget generelt større i anleggsfasen enn i
driftsfasen, dette fordi arealbeslaget er større i
anleggsperioden. Kjøreskader og terrenginngrep

Naturressurser

Virkninger av planforslag

Naturmiljø

For kulturmiljø og kulturminner er det særs viktig
å være varsom i anleggsfasen. Anleggsfasen vil
kreve større areal enn det permanente tiltaket.
Kulturmiljøer og kulturminner må merkes og
sikres slik at anleggsmaskiner ikke kommer i
konflikt med disse.

Planforslag

Konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv er
større i anleggsfasen enn i permanent driftsfase.
Anleggsfasen vil innebære behov for bruk av
midlertidig anleggsområde for å få gjennomført
anlegget og i tillegg vil det være større støy- og
støvforurensing i anleggsperioden. Økt trafikk/
anleggstrafikk innebærer også økt risiko for
ulykker på grunn av økt trafikk. Det kan bli
vanskelig å opprettholde god framkommelighet for
myke trafikanter gjennom hele anleggsperioden.
God skilting og merking av alternative traseer for
gående og syklende vil være et viktig avbøtende
tiltak. Lokalmiljøene bør fortløpende informeres
om anleggsarbeidene slik at folk får mulighet til å
innrette seg etter de ulemper som måtte komme.

Kulturmiljø

Metode

For landskapet og det visuelle bilde både i byen
og på landet er konsekvensene i anleggsfasen
større enn i permanent driftsfase, da anleggsfasen
innebærer større arealbeslag i forbindelse med
bruk av midlertidig anleggsområder som er
nødvendig for gjennomføringen av anlegget.
Det kan også bli behov for midlertidige
omkjøringsveger som utgjør arealbeslag og større
endringer i bybilde enn når tiltaket er ferdig bygd.

kan gi forringelse av vegetasjon og strukturer, i
tillegg kan anleggstrafikken virke forstyrrende i
perioden med anleggsmaskiner.

Grunnlag for valg av tiltak

6.4

Kommunedelplan

på jordbruksareal som mulig og etablering av
kantsoner mot vassdrag er viktig avbøtende
tiltak for naturressurstemaet. Det bør også
utøves varsomhet ved kryssing av vassdrag og
vannmiljøer.
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Vedlegg
1. Dagens tilbud til myke trafikanter
2. Sykkelulykker
3. Overordned analyse
4. ATP-modellkart rekkveiddekart
5.
6.
7.
8.
9.

Registreringskart
Registreringskart
Registreringskart
Registreringskart
Registreringskart

nærmiljø/ friluftsliv
kulturmiljø
landskapsbilde
naturmiljø
naturressurs

Vedlegg 1

Tegnforklaring
Sykkelvegnett - nåværende situasjon
Sykkelvegnett - fremtidig løsning
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Vedlegg 3

Målestokk 1:400
Statens vegves

OVERORDNA ANALYSE AV SØGNE

BOLIG
NÆRING

SKOLE

SENTRUM
SKOLE
NÆRING
BOLIG

FRAMTIDIG
BOLIGOMRÅDE

BOLIG

NÆRING
FRILUFTSOMRÅDE

NÆRING
FRILUFTSOMRÅDE

SKOLE

BOLIG
SKOLE
BOLIG

FRILUFTSOMRÅDE

!

Startpunkt

4948
3229

20 - 40 min.

13243

5066
10 - 20 min.

Personer i hvert intervall
0 - 10 min.

Tidsintervall

Reisetid til områder på sykkel
Tangvall

Tangvall
!

¯
530120 - ATP - modellen for Kristiansandsregionen

Versjonsdato : 11.12.2012

1:65 000 i A3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV
Friområder
Skjærgårdspark
Grønnstruktur
Idrettsanlegg - nåværende
Idrettsanlegg - Framtidig
LNF-område

Hovednett for sykkel - nåværende
Hovednett for sykkel - fremtidig

Vedlegg 6

KULTURMILJØ
Sefrakbygg i buffersonen
Arkeologiske kulturminner i buffersonen
Fredet kulturminne i buffersonen
Arkeologiske kulturminner, område
Fredet kulturmiljø
Hensynsone bevaring kulturmiljø
Hovednett for sykkel - nåværende
Hovednett for sykkel - fremtidig

Vedlegg 7

Landskap
Boligområde - nåværende
Boligområde - framtidig
Sentrumsformål - nåværende
Sentrumsformål - fremtidig
Næring - nåværende
Næring - fremtidig
Idrettsanlegg - nåværende
Idrettsanlegg - fremtidige
Tjenesteyting
Hovednett for sykkel - nåværende
Hovednett for sykkel - fremtidig

Vedlegg 8

Naturmiljø
Rødlistearter i buffersonen
Prioriterte naturtyper
Viltområder
Hovednett for sykkel - nåværende
Hovednett for sykkel - fremtidig

Vedlegg 9

Naturressurs
Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Hensynssone landbruk
Hovednett for sykkel - nåværende
Hovednett for sykkel - fremtidig

Hovedplan for sykkel
Eksisterende - Gang og sykkelveg
Eksisterende - Turveg
Fremtidig - Gang og sykkelveg
Fremtidig - Sykkelfelt
Fremtidig - Sykkelveg
Fremtidig - Utvida skulder
Fremtidig - Turveg
Kollektivknutepunkt

Bestemmelser til kommunedelplan
for sykkel
Kapittel 1: Rettsvirkninger
kommunedelplanen

av

Kommunedelplanen fastsetter fremtidig arealbruk
for Søgne kommune, og er bindende for nye tiltak
eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt
i § 1-6 i Plan- og bygningsloven. Tiltak etter §
1-6 må ikke være i strid med planens arealformål
og bestemmelser. Plankart og bestemmelser
er juridisk bindende. Planbeskrivelsen er ikke
juridisk bindende, men blir lagt til grunn for
saksbehandling av tiltak.
§ 1-1 : Forholdet til eldre kommuneplaner,
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner (§ pbl §
1-5)
a) Vedtatte bebyggelsesplaner, reguleringsplaner,
kommunedelplaner og kommuneplan gjelder så
langt arealformålene i planene ligger innenfor
hovedformålene i kommunedelplan for sykkel.
b)Kommunedelplanens bestemmelser utfyller eldre
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor
rammene i den enkelte plan
§ 1-2: Arealformål i kommunedelplanen (§ pbl §
11-7 nr. 2)
I kommunedelplanen for sykkel i Søgne er det
avsatt områder til følgende arealformål:
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
hovednett for sykkel
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
kollektivknutepunkt

Kapittel 2: Generelle bestemmelser etter
PBL§ 11-9
§ 2-1 : Krav til tekniske løsninger for nye byggeog anleggstiltak (pbl § 11-9 nr. 3)
Tiltak, inklusive gang- og sykkelveger og anlegg
for kollektivtransport, langs riks- og fylkesveger
Kommunedelplan

for sykkel i Søgne

skal dimensjoneres og bygges i henhold til
Statens vegvesens til enhver tid gjeldende
normaler og retningslinjer. Langs kommunale
veger skal tiltaket dimensjoneres og bygges i
henhold til den enhver tid gjeldende vegnormal
for Søgne kommune. Dersom tiltaket ikke er
dekket av kommunens normal, gjelder Statens
vegvesens normaler og retningslinjer. Ved
planlegging av tiltaket bør linjesnittet på den
enkelte rute i planbeskrivelsen legges til grunn for
dimensjonering.
§2-2 Miljøkvaliteter
nr. 6 og 7)
1: Naturmangfold

og bevaring mv. (pbl § 11-9

a) Hensynet til naturmangfoldet på stedet skal
alltid avklares før tiltak, jf. naturmangfoldloven
§ 7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §
8-1 2)
b) For å ivareta naturmangfoldet skal det ikke
gjennomføres tiltak i viktige naturtyper og
økologiske funksjonsområder, med mindre dette
er avklart gjennom utarbeiding av reguleringsplan
i samsvar med prinsippene over.
2: Bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø
For bevaringsverdige bygninger og arkeologiske
kulturminner som inngår i verneplanen for Søgne
gjelder vernebestemmelsene i denne.
§ 2-3: Forhold som skal avklares og belyses i
reguleringsplaner (pbl § 11-9 nr. 8)
1: Oppfølgning av konsekvensutredning:
Oppfølgningspunkter som følger av
konsekvensutredningen til de enkelte områdene
i kommunedelplanen skal avklares nærmere og
ivaretas i reguleringsplan.
2: Lokalisering av sykkelvegnett:
Lokalisering av gang- og sykkelveg, sykkelfelt
og/eller fortau skal avklares konkret og i detalj
gjennom utarbeidelse av reguleringsplan. Hvilken

side av den enkelte veg tiltaket skal lokaliseres
på, beror blant annet på følgende avklaringer som
må foretas ved utarbeidelse av reguleringsplan:
- Forholdet til landskap, landbruks-, natur- og
kulturverninteresser
- Beliggenhet i forhold til befolkning og
ferdselsmønster
- Tra Þkksikkerhet og effektiv tra Þkkavvikling

Kapittel 3: Bestemmelser til arealformål
etter PBL§ 11-1 0
§ 3-1 : Fysisk utforming av sykkelrutene
11-1 0 nr. 2)

(§ pbl §

FYSISKUTFORMING AV SYKKELRUTENE:
Rute 1 Stausland - Tangvall - Songdalen
kommune :
Stausland - Tangvall: sykkelfelt med gang- og
sykkelveg og fortau
Tangvall – Songdalen
kommune: gang- og sykkelveg
1.1 Tangvall - Songdalen kommune: turveg
1.2 Toftelandsbrua - Rohaven: gang- og sykkelveg
1.3 Linnegrøvan - Linne ßaten: turveg
1.4 Linnegrøvan - Eig: turveg
1.5 Gamleveien: turveg
Rute 2 Tangvall - Langenes – Kristiansand
kommune:
Tangvall – Øygarden: Sykkelveg
med fortau + gang- og sykkelbru
Øygarden - Romsvika: gang- og sykkelveg
Romsvika – Kristiansand kommune: utvidet skulder
2.1 Rundt Tjomsevannet: turveg
2.2 Olavsdalen - Rossevann: turveg
2.3 Landbruksskolen – Roligheten - Kilen: turveg
2.4 Gamle Årosvei: gang- og sykkelveg
Rute 3 Høllen - Stausland:
Høllen – Stausland: sykkelfelt med fortau
3.1 Føreidveien – Høllen: turveg
3.2 Årosveien – Langenes skole: gang- og
sykkelveg
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Rute 4 Austrus – Torve – Lunde:
Austrus - Torve: sykkelfelt med gang- og
sykkelveg
Torve - Lunde: sykkelfelt med gang- og sykkelveg
4.1 Salemsveien: gang- og sykkelveg
4.2 Udjusveien - Solta: turveg
4.3 Moneveien - Vestrus: turveg
4.4 Høllen Vest industriområde:
gang- og sykkelveg
4.5 Amfenesveien: gang- og sykkelveg
4.6 Fåmyrveien: turveg
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Rute 5 Tangvall – Lohnelier
Tangvall - Lunde: sykkelfelt med gang- og
sykkelveg
Lunde - Lohne: gang og sykkelveg
5.1 Tangvall – Hellersdalen –Vedderheia - Lunde:
Tangvall – Hellersdalen –Vedderheia: turveg
Vedderheia – Lunde: gang- og sykkelveg
5.2 Hølen - Vassbotn: turveg
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Rute 6 Lunde - Ausviga:
Lunde - Ausviga: sykkelveg med fortau
6.1 Leireheia- Leire –Ausvig:
Leireheia – Leire: gang- og sykkelveg
Leire- Ausviga: turveg
Leiredalen: sykkelveg med fortau
6.2 Ausviga – Hummerviga: gang- og sykkelveg
6.3 Hallandsvighaugen – Skarpeid: utvidet skulder
6.4 Krysset Hummerviga – Trysnes: utvidet skulder
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Kommunedelplan

for sykkel i Søgne
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