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Saksmappe:
Saksbehandler:
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Søgne kommune

L12
2007/2626 -17079/2013
Dag Arntsen
21.05.2013

Saksframlegg
Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier
Utv.saksnr
52/13

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
30.05.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for gang-/sykkelvei Ormelia – Lohnelier,
jfr pbl § 12-12.

Bakgrunn for saken:
Saken ble behandlet av plan- og miljøutvalget 13.03.13. Fra saksprotokollen:
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan- og miljøutvalget tar innkomne merknader til orientering.
 Innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune vedrørende ett felt gjennom Lohnegården
tas til følge
 Det gjøres endringer i kartet og bestemmelsene i tråd med merknaden fra Statens
Vegvesen.
 Avkjørsel endres for Terje Eik.
Plan- og miljøutvalget innstiller således til kommunestyret:

Innstilling:
Søgne kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for gang-/sykkelvei Ormelia –
Lohnelier.
I vedlegg er det tatt med saksframlegget til plan- og miljøutvalgets behandling av saken
13.03.13 og med de vedleggene som fulgte saken. Når det gjelder eventuell innløsning av GB
69/7 kommer det som egen sak til kommunestyret.
Saksutredning:
Det er gjort en endring på plankartet siden saken ble behandlet av plan- og miljøutvalget.
Sidearealene til fylkesveien og gang- og sykkelveien var tidligere avsatt til spredt
boligbygging. Dette gjaldt kun en smal stripe på 6 – 8 meter. Arealene er nå avsatt til
landbruksformål. Da planarbeidet startet var det på kommuneplanen avsatt areal til spredt
boligbygging i området. Etter ny kommuneplan er arealene nå langs veien avsatt til LNFområde og plankartet er rettet i samsvar med dette.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1
Særutskrift - Andregangsbehandling - forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei
Ormelia - Lohnelier
2
Merknader fra Statens vegvesen til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia Lohnelier
3
Offentlig ettersyn - reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier
4
Uttalelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder til offentlig ettersyn av reguleringsplan - gangog sykkelvei
5
Innspill fra Advokatfirma Wigemyr til reguleringsplan - Ormelia - Lohnelier
6
Innspill til reguleringsplan Ormelia- Lohnelier
7
Merknader fra Arvid Andersen til planbeskrivelse for gang- og sykkelvei - Ormelia Lohnelier
8
Tilbud om 44% fast stilling som miljøterapeut ved enhet for psykisk helse og habilitering
9
Merknader fra Norsk Ornitologisk forening til områdereguleringsplan for gang og
sykkelvei Ormlia-Lohnelier
10 Merknader fra Lars Pedersen til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia Lohnelier
11 Nytt innspill vedr. avkjørsel til Lars Pedersen
12 Søknad - ID 877 - Ferievikarer - omsorgssektoren ID 877
13 Beskrivelse
14 Bestemmelser
15 BiomangLohneSykkelstiSogne
16 Områderegulering for gang- og sykkevei Ormelia / Lohnelier

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L12
2007/2626 -9142/2013
Dag Arntsen
04.03.2013

Saksframlegg
Andregangsbehandling - forslag til reguleringsplan for gang- og
sykkelvei Ormelia - Lohnelier
Utv.saksnr
52/13

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
13.03.2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget tar innkomne merknader til orientering og vedtar følgende:
 Innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune vedrørende ett felt gjennom Lohnegården
tas til følge
 Det gjøres endringer i kartet og bestemmelsene i tråd med merknaden fra Statens
Vegvesen.
 Avkjørsel endres for Terje Eik.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Søgne kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for gang-/sykkelvei Ormelia – Lohnelier.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 13.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Plan- og miljøutvalget tar innkomne merknader til orientering.
 Innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune vedrørende ett felt gjennom
Lohnegården tas til følge
 Det gjøres endringer i kartet og bestemmelsene i tråd med merknaden fra Statens
Vegvesen.
 Avkjørsel endres for Terje Eik.
Plan- og miljøutvalget innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:
Søgne kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for gang-/sykkelvei Ormelia –
Lohnelier.

Bakgrunn for saken:
Det foreligger forslag til områdereguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia – Lohnelier.
Planforslaget er fremmet av Søgne kommune. Norconsult har stått for tegnearbeidet.
Saken ble behandlet i plan- og miljøutvalget 14. november:
Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Planen legges ut til offentlig ettersyn med 2 alternativ. Alternativ 2 blir at det reguleres 1
felt igjennom lohnegården
Votering:
Repr. Dalands (FRP) forslag til vedtak satt opp mot rådmannens forslag.
Repr. Dalands (FRP) forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer (FRP, AP, V, KRF) mot
3 stemmer (H) for rådmannens forslag.
Vedtak:
Planen legges ut til offentlig ettersyn med 2 alternativ. Atlernativ 2 blir at det reguleres 1
felt igjennom lohnegården
Etter offentlig ettersyn er det kommet inn følgende merknader:

Statens Vegvesen 17.01.2013
Vest Agder Fylkeskommune 18.01.2013
Fylkesmannen i Vest-Agder 23.01.2013
Arvid Andersen 17.01.2013
Terje Eik 17.01.2013
Lars Pedersen 18.01.2013
Naturvernforbundet i Søgne 18.01.2013
Norsk ornitologiske forening 18.01.13
Oddvar Bakken 07.12.2012
Advokat Wigemyr & Co på vegne av Torfinn Lohne og Berit Jærnes Lohne 08.01.2013.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.01.2013
Eldrerådet 11.02.2013
Saksutredning:
Statens Vegvesen 17.01.2013, alternativet om et felts kjørebane gjennom Lohnegården,
anbefaler vegvesenet veieier Vest-Agder fylkeskommune om å fremme innsigelse til
alternativet. Dette er en lite fremtidsrettet løsning og har flere svakheter. Man har i en tidligere
fase vært innom dette alternativet med et kjørefelt, men forkastet det fordi løsningen ut i fra
stedlige forhold ikke gir god trafikksikkerhet. Dersom plan- og miljøutvalget skulle gå for
denne løsningen med ett felt gjennom Lohnegården, så må planforslaget omarbeides og sendes
ut på ny høring. Alternativet er vist kun som en skissemessig løsning.
Vedrørende forslaget om to-felt gjennom Lohnegården, har vegvesenet merknader som går
blant annet på frisikt, avkjørsler, busslomme og tegnsetting på kartet. Det nevnes at fylkesveien
nå er vedtatt forkjørsregulert. Det vil si at frisikten ved Ormelia kan reduseres.
Vegvesenet har følgende merknader til plankartet:
1. Gs-vegen bør vises på nordre side av eksisterende kjøreveg gjennomgående. Dette fordi det av
tekniske grunner kan være aktuelt å bygge ny kjøreveg nærmere eksisterende veg. Vi tenker
spesielt på der det er dårlige grunnforhold. Enkelte steder kan det også bli billigere å bygge
nærmere eksisterende veg enn det viste, og noen steder kan forbruket av grunn gjøres mindre
omfattende.
2.Frisikt i avkjørsler der en krysser gs-veg, er tilfredsstillende å vise med frisikt 4x20 m i
forhold til gs-vegen. Friskt mot kjørevegen er dekket av det nevnte forhold. På motsatt side må
frisikten være angitt med 4x55 m. Dette bør også vises ved avkjørslene ved profil 1300 og
1380 da deler av sikten vil bli liggende innfor regulert område. Disse to nevnte avkjørslene bør
vises med dobbelt pil for å angi at de opprettholdes. Alle frisiktkrav påføres de aktuelle
siktlinjer.
3. I kryss med Ormelia kan frisikt mot fylkesvegen angis som 6x66 m for begge retninger.
Fylkesvegen er nå vedtatt forkjørsregulert.
4.Busslomme for vestgående buss i samme kryss bør ha satt av plass til leskur.
5.Ved GB 69/4 er det for liten avstand mellom fylkesveg og atkomstveg. For å unngå forvirring
for trafikantene på fylkesvegen må det settes av plass til tett gjerde, og avstand mindre enn 2,5
m må dette også sikres med rekkverk eller høy kantstein.
6.Ved ca. profil 380 h.s. er det en avkjørsel som bør vises med stengesymbol ut mot gs-vegen.
7. Eksisterende stolper er alltid greit å ha med i en plan av orienteringsgrunner. I dette tilfellet
savner vi i alle fall høgspentlinjen som krysser fylkesvegen ved ca. profil 1240 og stolpegruppene
på begge sider av fylkesvegen siden disse i noen grad må flyttes. Det er en sikkerhetssone
for høgspentlinje som må angis som hensynssone i plankartet.
I tillegg har Vegvesenet tekniske merknader til reguleringsbestemmelsene.

Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen vil anbefale plan- og miljøutvalget å ta innsigelsen til følge. Ved
utarbeidelsen av planforslaget, har administrasjonen hele tiden foreslått å regulere to felt
gjennom Lohnegården.
Administrasjonen er klar over at alternativ 2 med et felt ikke var tilstrekkelig utformet som et
fullverdig planforslag, men det var for å vise en skisse av et mulig alternativ som politikerne
ønsket.
Til Vegvesenet merknader i 7 punkter til plankartet:
1. Dette er en endring som vil medføre omarbeiding av hele planen. Dersom gang- og
sykkelveien flyttes til den nordre del av eksisterende kjørebane, så vil dette kunne føre
til dårligere avkjørsler enn det som er tilfelle i foreslåtte forslag. Dette kan igjen føre til
dårligere trafikksikkerhet for myke trafikanter. Noe av utgangspunktet i forhold til
dårlig grunn, var å legge ny vei så lavt i terrenget som mulig, dette for å redusere
belastningen på grunnen. Administrasjonen foreslår å opprettholde planforslaget på
punkt 1.
2. Endringene gjennomføres
3. Endringene gjennomføres
4. Busskur legges inn.
5. Avstanden økes.
6. Endring gjennomføres
7. Endringene gjennomføres
De tekniske foreslåtte endringene av reguleringsbestemmelsene tas til følge.
Vest Agder Fylkeskommune 18.01.2013 reiser innsigelse til alternativet om et kjørefelt
gjennom Lohnegården. Dette er basert på trafikksikkerhet og fremkommelighet. Lohneveien
fungerer i dag som omkjøringsvei for E39, samt at Lohneveien er mye benyttet i forbindelse
med trafikk til og fra Lohnelier industriområdet. Innsigelsen bygger på Statens Vegvesen sin
uttalelse datert 17.01.2013.
Fylkeskommunen vil sterkt fraråde at planforslaget legger opp til at hus på GB 69/7 kan rives
og ønsker at alternative løsninger utredes slik at man kan bevare bygningsmassen på
Lohnegården samtidig som at trafikksikkerheten opprettholdes. Denne type klyngetun er bygd
rundt 1877 og er typisk for denne tidsperiode. Et forslag kan være å flytte den aktuelle
bygningsmassen lenger inn på eiendommen. Det bør også ses på fartsreduserende tiltak
gjennom Lohnegården og hvorvidt man kan vurdere en smalere gang-/sykkelvei akkurat
gjennom nevnte område. Fylkeskommunen ønsker at man kan samarbeide med å få til en god
løsning.
Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen anbefaler plan og miljø å ta innsigelsen til følge. Administrasjonen er enig i
at bebyggelsen kan ha kulturhistorisk verdi. Man kan derfor se for seg at bebyggelsen flyttes
framfor at den blir revet. Plankartet opprettholdes og symbolet som sier at bygningsmassen
skal bort, blir stående.
Fylkesmannen i Vest-Agder 23.01.2013 viser til at det allerede har vært dialog mellom Søgne
kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling i forhold til Lohnetjønn naturreservat. Det er
etterspurt ytterligere dokumentasjon vedrørende naturreservatet. Utover dette har
Fylkesmannen ingen merknader til planforslaget.

Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen følger opp dialogen med miljøvernavdelingen hos fylkesmannen.
Arvid Andersen 17.01.2013, mener at veien med flest mulig hindringer eller forhold som gjør
at bilistene blir nødt til å senke farten, vil ha en større trafikksikkerhetsgevinst enn vei uten
noen form for hindringer. Dette vil være et argument for at huset til familien Lohne bør stå.
Andersen mener man bør unngå en veiløsning hvor man blir nødt til å ta deler av reservatet.
Kommunens politikere bør ha større fokus på de grønne verdiene i kommunen.
Administrasjonens vurdering:
Statens vegvesen har i sin merknad vært klare på at et felt gjennom Lohnegården ikke vil bli
akseptert. Fylkeskommunen som veieier har varslet innsigelse til alternativet med et felt
gjennom Lohnegården. Administrasjonen forstår beboernes ønsker for tiltak som kan være med
på å senke farten, men man tror ikke hindringer i veibanen er den rette veien å gå. Lohneveien
fungerer som omkjøringsvei for E39 og derfor er det viktig at to felt opprettholdes for hele
strekningen.
Vi har forsøkt å unngå naturreservatet, mye på grunn av dårlig byggegrunn. Samtidig må man
forholde seg til gjeldende maler og eksisterende situasjon på nordsiden av fylkesveien.
Terje Eik 17.01.2013, ønsker endret sin avkjørsel som vil gjøre atkomst om vinteren lettere.
Administrasjonens vurdering:
Avkjørselen endres i tråd med ønsket.
Lars Pedersen 18.01.2013 stiller spørsmål til hvorfor næringsutvikling i Søgne kommune ikke
er nevnt i saksutredningen. Mener det er svært viktig at man får denne sykkelstien på plass slik
at kommunen kan tilby næringstomter til aktører som ønsker å etablere seg i kommunen.
Administrasjonens vurdering:
Næringsutviklingen har ikke vært et tema under reguleringsplanarbeidet. Fokuset i planarbeidet
har vært å få reguleringsplanen på plass, men prosjektet er blitt svært kostbart og det er stor
usikkerhet for når en bygging kan være aktuelt. Vi har inntrykk av markedet for næringstomter
i Søgne har stagnert noe i forhold til situasjonen som var for noen år tilbake. Om det hadde
vært et høyere fokus på å få reguleringsplanen ferdig dersom markedet for næringstomter
hadde vært bedre, kan man bare spekulere i.
Naturvernforbundet i Søgne 18.01.2013, mener en forutsetning for at gang- og
sykkelveiprosjektet kan gjennomføres, er at det gjennomføres tiltak i Lohnetjønn naturreservat
slik at tilstanden kan gjeninnføres slik den var da reservatet ble opprettet, samt at reservatet kan
utvides til også å gjelde tilgrensende våtmarksområde.
Administrasjonens vurdering:
Man kan godt se for seg at naturreservatet oppgraderes tilbake til naturtilstanden. Men det vil
være et eget prosjekt som ikke bør være koplet til gjennomføringen av gang- og sykkelveien.
Et naturreservat involverer også statlige myndigheter. Vurderingen er at gang- og
sykkelveiprosjektet ikke vil være ødeleggende for naturreservatet, men at det er summen av

flere mindre tiltak som utgjør hovedutfordringen for naturreservatet. Agder naturmuseum har
kartlagt forholdene i forbindelse med reguleringsarbeidet.
Når det gjelder hva som skal inngå i et naturreservat, er det Fylkesmannen og Direktoratet for
naturforvaltning som må si noe om dette.
Norsk ornitologiske forening 18.01.13 har flere av de samme merknadene som
Naturvernforbundet der hovedfokuset er konsekvensene for Lohnetjønna naturreservat.
Administrasjonens vurdering:
Det vises til vurderingene under Naturvernforbundets merknader.
Oddvar Bakken 07.12.2012 påklager foreslått avkjørsel til eiendom Lohneveien 191 som vil
gå over Bakken sin eiendom, Lohneveien 193. Mener at store deler av gårdstunet ikke kan
utnyttes til atkomst og parkering da dette arealet er foreslått regulert til avkjørsel for
Lohneveien 191. Bakken mener det er mulig å flytte atkomst til sistnevnte eiendom lenger øst
på eiendommen.
Administrasjonens vurdering:
Slik planforslaget foreligger, så har Bakken avkjørsel kun til egen eiendom. For eiendommen
til familien Lohne har man foreslått egen avkjørsel øst for bolighuset. Tidligere i prosessen har
det vært snakk om en avkjørsel slik Bakken beskriver, men dette er ikke tilfellet i det foreslåtte
forslag.
Advokat Wigemyr & Co på vegne av Torfinn Lohne og Berit Jærnes Lohne 08.01.2013.
ønsker at bygningsmassen på deres eiendom blir innløst uavhengig av om det blir ett eller to
kjørefelt. Så snart vedtaket om en godkjent reguleringsplan foreligger, ønsker de at vedtaket
gir nevnte grunneiere rett til å kreve innløsning.
Administrasjonens vurdering:
Etter vanlig praksis vil ikke bygningene bli innløst før anlegget skal gjennomføres. Foreløpig
vet vi ikke når det vil komme bevilging til anlegget. Vi kan ikke se at denne reguleringsplanen
kan gi automatisk rett til innløsning.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.01.2013 ingen merknader.
Eldrerådet 11.02.2013 eldrerådet burde ha fått reguleringsplan på et tidligere tidspunkt, men
har utover dette ingen merknader.
Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen beklager sen utsendelse.
Konklusjon på innkommende merknader:
Det er reist innsigelse til alternativet om et kjørefelt gjennom Lohnegården. Administrasjonen
vil anbefale plan- og miljøutvalget å ta innsigelsen til følge og regulere to kjørefelt gjennom
Lohnegården.

Administrasjonen vil anbefale plan- og miljøutvalget å gjøre følgende endringer og tilføyelser i
kartet og bestemmelsene etter administrasjonens merknader.
På bakgrunn av overnevnte, vil administrasjonen anbefale plan- og miljøutvalget å innstille til
kommunestyret om å vedta reguleringsplanen.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1
Merknader fra Statens vegvesen til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia Lohnelier
2
Offentlig ettersyn - reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier
3
Uttalelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder til offentlig ettersyn av reguleringsplan - gangog sykkelvei
4
Klage på foreslått avkjøresel for Lohneveien 191 i forbindelse med planlagt gang- og
sykkelvei Ormelia - Lohnelier
5
Innspill fra Advokatfirma Wigemyr til reguleringsplan - Ormelia - Lohnelier
6
Innspill til reguleringsplan Ormelia- Lohnelier
7
Merknader fra Arvid Andersen til planbeskrivelse for gang- og sykkelvei - Ormelia Lohnelier
8
Merknad fra Naturvernforbundet i Søgne til reguleringsplan for gang- og sykkelvei
Ormelia - Lohnelier
9
Merknader fra Norsk Ornitologisk forening til områdereguleringsplan for gang og
sykkelvei Ormlia-Lohnelier
10 Merknader fra Lars Pedersen til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia Lohnelier
11 Nytt innspill vedr. avkjørsel til Lars Pedersen
12 Søknad - ID 877 - Ferievikarer - omsorgssektoren ID 877
13 Beskrivelse
14 Plankart - 280912
15 Bestemmelser
16 BiomangLohneSykkelstiSogne

Statens vegvesen
Søgne kommune
Postboks 1051
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17 01 2013

Fv. 114 - Offentlig ettersyn - reguleringsplan for gang og sykkelvei
Ormelia - Lohnelier - merknader
Vi viser til utsendelse datert 29.11.2012.
I Plan- og miljøutvalgets behandling av planforslaget ble det vedtatt å legge planen ut i to alternativ. Det som er utsendt viser forslag til reguleringsplan for strekningen og skisse til løsning med en
felts veg ved Lohnegården. Sistnevnte skisse er ikke tilfredsstillende som reguleringsforslag. Skal
det reelt reguleres etter dette forslaget, må planen bearbeides og sendes ut på ny høring. Vi vil
allikevel knytte noen bemerkninger til skissen.
I planbearbeidelsen var en felts veg gjennom Lohnegården vurdert, men av Vegvesenet forkastet
som lite fremtidsrettet løsning. Den fremlagte skissen har følgende svakheter:
• 2 m bred gs-veg som er smalere enn det vi anbefaler for fortau. Denne bredden krever spesielt
vedlikeholdsutstyr.
• Dårlig sikt på møtestedet, ventende kjøretøy ser ikke gjennom bolighus GB 69/7.
• Veg for tett opp i samme bolighus —vegnormalene vil av sikkerhetsmessige grunner kreve
rekkverk mot huset. Vegvedlikehold er også sterkt hemmet av at hus blir liggende så tett opp
mot vegkanten.
• Atkomstveger til GB 69/7og 69/4ligger for tett opp til hovedvegen. Her må det settes av plass
til tett gjerde og rekkverk. Det tette gjerdet vil ytterligere redusere møtesikt.
Statens vegvesen vil ikke akseptere regulering etter dette alternativet. Hvis det allikevel blir valgt,
så vil vi overfor Vest-Agder fylkeskommune anbefale innsigelse. Kopi av denne uttalelsen sendes
til fylkeskommunen for videre behandling.
Til plankartet for hovedforslaget har vi følgende merknader:
1. Gs-vegen bør vises på nordre side av eksisterende kjøreveg gjennomgående. Dette fordi det av
tekniske grunner kan være aktuelt å bygge ny kjøreveg nænnere eksisterende veg. Vi tenker
spesielt på der det er dårlige grunnforhold. Enkelte steder kan det også bli billigere å bygge
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nærmere eksisterende veg enn det viste, og noen steder kan forbruket av grunn gjøres mindre
omfattende.
2. Frisikt i avkjørsler der en krysser gs-veg, er tilfredsstillende å vise med frisikt 4x20m i
forhold til gs-vegen. Friskt mot kjørevegen er dekket av det nevnte forhold. På motsatt side må
frisikten være angitt med 4x55m. Dette bør også vises ved avkjørslene ved profil 1300 og
1380 da deler av sikten vil bli liggende innfor regulert område. Disse to nevnte avkjørslene bør
vises med dobbelt pil for å angi at de opprettholdes. Alle frisiktkrav påføres de aktuelle
siktlinjer.
3. I kryss med Ormelia kan frisikt mot fylkesvegen angis som 6x66m for begge retninger.
Fylkesvegen er nå vedtatt forkjørsregulert.
4. Busslomme for vestgående buss i samme kryss bør ha satt av plass til leskur.
5. Ved GB 69/4er det for liten avstand mellom fylkesveg og atkomstveg. For å unngå forvirring
for trafikantene på fylkesvegen må det settes av plass til tett gjerde, og avstand mindre enn 2,5
m må dette også sikres med rekkverk eller høy kantstein.
6. Ved ca. profil 380 h.s. er det en avkjørsel som bør vises med stengesymbol ut mot gs-vegen.
7. Eksisterende stolper er alltid greit å ha med i en plan av orienteringsgrunner. I dette tilfellet
savner vi i alle fall høgspentlinjen som krysser fylkesvegen ved ca. profil 1240og stolpegruppene på begge sider av fylkesvegen siden disse i noen grad må flyttes. Det er en sikkerhetssone for høgspentlinje som må angis som hensynssone i plankartet.
Til reguleringsbestemmelsene har vi følgende merknader:
I . I overskriften står det at planen cr en områdereguleringsplan. Vår formening er at dette cr en
detaljreguleringsplan.
2. § 5 er brukt to ganger.
3. Under «frisiktsone ved veg» er det tatt med en setning om private veger. Denne setningen
hører vel med i paragrafen foran.
4. Overskriften «frisiktsone ved veg» bør byttes ut med «frisikt i vegkryss og avkjørsler».
Innholdet i punktet bør harmonere med vegnormalene og revideres til:
«Frisiktlinjer er vist i reguleringsplanen for kryss med kommunale veger og avkjørsler fra
fylkesvegen. Frisiktlinjer avgrenser frisikttrekanter der det ikke kan anlegges eller monteres
sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5m over fylkesvegens nivå. Hele fylkesvegens
kjørebane bør være synlig sett fra sideveg/atkomst innenfor sikttrekanten.»

Vegavdeling Vest-Agder, Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

01,301(
Anne Grete Tofte
seksjonsleder

)
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Svem Kristofersen

Kopi: Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen

trn Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljovernavdelingen
Saksbehandler: Torfinn Vollan
Tlf.: 38 17 67 34

Deres ref.: 2007/2626
Vår ref.:2007/6920

Vår dato: 23.01.2013
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Ormelia - Lohnelier - uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan —
gang- og sykkelvei
Det vises til kommunens oversendelse av 29.11.2012.
Miljøvernavdelingen har gjennomgått forslaget til reguleringsplan, og scr det som positivt at
det her legges til rette for etablering av gang- og sykkelvei på strekningen mellom Ormelia og
industriområdet i Lohnelier.
Når det gjelder forholdet til Lohnetjønn naturreservat, viscs det til den dialog som alleredc cr
etablert mellom kommunen og Miljøvernavdelingen, jf. kommunens brev av 11.07.2012 der
det ble søkt om dispensasjon, samt Miljøvernavdclingens svarbrev av 04.09.2012. Det er i
sistnevnte brev bedt om ytterligere dokumentasjon fra kommunen, og kommunen bes derfor
om å følge opp denne anmodningen.
Miljøvernavdelingen har utover dette ingen merknader til planforslaget.

Med hilsen
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INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN

159916/16413
rh@advokatgruppen.no
Helge Wigemyr

Kristiansand,

20.12.2012

ORMELIA - LOHNELIER

Vårt advokatkontor representerer Torlinn og Berit Jærnes Lohne. Lohne eier
eiendom med gnr. 69 bnr. 7 i Søgne kommune. Eiendommen omfattes av
kommunens forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvej fra Ormelia til
Lohnelier i Søgne.
En vil med dette komme med innspill til planen som er lagt ut til offentlig høring.
I Iistorikk
Kommunen har planlagt gang- og sykkelvei forbi eiendommen siden 2007. Lohne
ble først fortalt at det var planlagt et kjørefelt forbi Lohnes gård, slik at det ikke var
nødvendig å gjøre inngrep i Lohnes bolig eller låve for å anlegge gang- og
sykkelvei.

Wigeniyi & Co DA
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I april måned 2012 ble imidlertid Lohne innkalt til møte i Søgne kommune. Til stede
var to representanter fra kommunen, samt en representant fra vegvesenet.
Lohne ble da fortalt at det var planlagt to felt samt gang- og sykkelvei forbi boligen.
Det ville medfore at bolig og låve måtte rives.
Dette var svært dramatiske opplysninger for Lohne. Torfinn er femte generasjon på
gården og har tatt godt vare på gården til tross for boligens alder. I 2002 ble både
uthuset og boligen fullstendig renovert og boligen fikk blant armet nytt tak i 2006.
IMEKTIGER

Det var sterk kost for Lohne å høre at det som har vært familiens hjem i en årrekke
var planlagt revet. Det gikk sterkt inn både på Berit og Torlinn Lohne.
Møtet ble holdt av kommunen for å diskutere alternativer for innløsning av Lohnes
eiendom.
I møtet opplyste Lohne at de i utgangspunktet ville bo i boligen så lenge de ønsket,
men at de muligens ville over i leilighet på Tangval på sikt på grunn av alder.
IL ,1
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Det ble i møtet opplyst at det per i dag ikke var satt av penger til vegen, men det ble opplyst at en
vedtatt reguleringsplan gir grunneier rett til å kreve innløsning. På møtet ble det gitt inntrykk av at
Lohne kunne kreve innløsning når de ønsket å flytte, så fort planen var vedtatt. I referatet som er
skrevet av arealplanlegger i kommunen, fremtrer blant annet følgende uttalelser:
«En losning som ble diskutert, kan derfbr være at planen vedtas slik den foreligger om at
våningshus og låve på GB 69/7 skal rivesalyttes for å gjore plass for fylkesvei og gang-/sykkelvei.
Grunneier fartsetter å bo der inntil videre. Når de bestemmer seg jbr å flytte, så vil man kunne
fremme et onske om innlosning av våningshus og låve.»
Videre fremgår følgende i referatet:
«Ved innlosning av bolig før prosjektet skal bygges, vil markedsverdien bestemme pris»
Det ble opplyst til Lohne av teknisk sjeC den 31.05.2012, at planen skulle legges snarlig ut til
offentlig ettersyn, og at planen trolig ville være vedtatt i løpet av desember 2012.
På bakgrunn av denne informasjonen, og det faktum at Berit og Torfinn er henholdsvis 76 og 80 år
gamle, inngikk Lohne avtale om kjøp av leilighet på Tangvall i juni 2012. Leiligheten skal overtas i
juni 2013.
Lohne mottok brev fra kommunen 04.07.2012. I brevet var det opplyst at planen skulle legges ut til
offentlig ettersyn tidlig på høsten, og at reguleringsplanen kunne vedtas i løpet av januar februar
2013.
I brevet var det sitert plan- og bygningsloven § 15-2 som gir grunneier rett til å kreve innløsning
straks reguleringsplan er vedtatt. Bestemmelsen gjengis for ordens skyld.
«Meclfbrer en reguleringsplan at kommunen, eller annet reassubjekt med samtykke av
kommunen, etter § 16-2 har rett til å ekspropriere en ubebygd eiendom i dens helhet, kan
grunneieren eller festeren kreve at ekspropriasjon straks blir fbrelatt når vedtaket gjelder grunn
som i planen er angitt til offentlige trafikkområder, offentlige friområder, fellesområder,
fornyelsesområder samt til statens, ftlkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder.

(343)

Det samme gjelder når retten til ekspropriasjon omfatter ubebygd del av en eiendom, dersom
ekspropriasjonen vil føre til at eiendommen ikke lenger kan anses skikket til å nyttes på en, etter
hele eiendommens storrelse, beliggenhet eller etter øvrige forhold regningssvarende måte.

(344)

Krav etter forste ledd må være satt fram senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort
etter § 12-12 jjerde og femte ledd, eller vedtak er gjort kjent etter § 12-12 siste ledd. Er grunnen
bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er jjernet. Kravet må i så fall
være satt fram senest tre år etter detie tidspunkt.

2

Det ble imidlertid ikke opplyst i brevet at bestemmelsen ikke gjelder for Lohnes eiendom. Dette
måtte man tolke seg frem til gjennom lesing av lovens bestemmelse.
Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn ved plan- og miljøutvalgets vedtak av
14.11.2012.
I forslaget til reguleringsplan er det opplyst at det kan være aktuelt å bygge et kjørefelt gjennom
Lohne, og at våningshuset og låven ved det alternativet vil kunne bestå i første omgang.
Lohnes innspill
Lohne har gått til anskaffelse av leilighet, dels som følge av de opplysningene de har fått fra
kommunen om at bolig og låve ville bli revet, og at de ville få innløst dette når reguleringsplanen
ble vedtatt, samt en forespeiling om når planen kunne bli vedtatt.
Med utgangspunkt i planforslaget er det usikkert om bolig og låve vil bli revet i første omgang.
Dette stiller Lohne i en meget vanskelig økonomisk situasjon.
Kommunen har i alle tilfeller ved sitt forsalg til reguleringsplan medført at boligen nærmest er
uomsettelig i dag. Selv om kommunen skulle velge å gjennomføre reguleringsplanen i en
totrinnsregulering eller utbygging, vil bolig og låve bli revet en gang i fremtiden.
Videre vil kun et kjørefelt forbi Lohnes eiendom føre til at tungtransport må bremse opp og
akselerere, med økt støy og forurensing i forhold til dagens løsning. I den forbindelse nevnes det at
fylkesveien nylig er vedtatt omgjort til forkjørsvei på hele strekningen fra Lindelia til Tangvall. Den
daglige trafikken er stadig økende. Belastningen vil komme for fult når industriområdet blir ferdig
utbygd.
Den usikkerheten som ligger i planforslaget slik det lyder, gjør at Lohne kanskje ikke får utnyttet
den verdien som ligger i bolig og låve i sin levetid. Det gjør i verste fall alderdommen til Lohne
høyst usikker. De har kjøpt ny bolig, uten at de kan få vederlag fra salg eller innløsning av bolig og
låve i Lohneveien.
Lohne ber om at kommunen legger opp til to kjørefelt, slik kommunen uansett må gjøre på sikt. Det
nevnes at det også vil være samfunnsmessig fordyrende å bygge ut i to etapper.

» Med vennlig hilsen
o DA
Adi kattirma,Wig
r

Romy Christian 4-fikonsen
Kopi:

Torfinn Lohne, Lohneveien 191, 4640 SØGNE
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1NNSPILL T1L REGULERINGSPLAN ORMELIA - LOHNELIER
Det vises til brev av 20.12.2012
fra undertegnede.

For ordens skyld presiseres det at Torfinn Lohne og Berit Jernæs Lohne ønsker at
Lohnes bygninger, som nevnt, blir innløst - uavhengig av om det blir gjort vedtak
om ett —eller to kjørefelt.
1 tillegg må vedtaket gi Lohne rett til å kreve innløsning så snart vedtaket er fattet.

1VIedvennlig hilsen
Adv katfirma Wigemyr & Co DA
At'lif,
nny C
an

Kopi:

a on'sen

Torstein Lohne, Lohneveien 191, 4640SØGNE
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Arvid Andersen, Lohneveien 212, 4640 Søgne
Mail: arvid.andersen3@gmail.com

Søgne kommune

Søgne, 17.01-13

POSTBOKS 1051
4682 SØGNE
MERKNADER til PLANBESKRIVELSE FOR GANG- OG SYKKELVEI ORMELIA – LOHNELIER.
Takker for tilsendt planbeskrivelse som er oversiktlig og godt forståelig.
Det er noen forhold jeg ønsker å kommentere. Noen av disse kan være bemerket i tidligere
kommentar herfra.
Det er særlig 2 forhold som jeg vil kommentere. Det første er hensikten med å etablere
gang- og sykkelvei, nemlig å bedre sikkerheten for de myke trafikkantene langs veien. Det
andre hovedfokuset er hensynet til naturreservatet i vestre del av planområdet hvor g/sveien kommer, eller kan komme, i konflikt med reservatets grenser.
TRAFIKKSIKKERHETS-aspektet:
For å få en mest mulig optimal sikkerhetsgevinst av anlegget er det ikke bare den fysiske g/sveien som betyr noe, selv om den selvsagt er primær. Andre faktorer er bl.a. bilistenes
adferd, fartsgrense og de kjørefartene som blir valgt av den enkelte bilist. Også andre
forhold har betydning som f. eks. fartsdumper og andre mer eller mindre naturlige forhold
som virker inn på kjøremønster.
Hva angår kjørefart så er som regel utgangspunktet alltid at: jo større fart – jo større fare.
Derfor vil gevinsten bli størst jo lavere farten er. Bilistenes oppmerksomhetsnivå er at annet
viktig poeng. Jo mer oppmerksom man er, jo lavere vil risikoen for uønskede hendelser være.
Det vil normalt være kjørebanens nære omgivelser som avgjør oppmerksomhetsnivået
bilistene havner på/i. Jo rettere og bredere veien er og jo færre aksjonsbetingende faktorer
en vei har jo ”slappere” er den ubevisste oppmerksomheten. Altså, jo mer man må følge
med, jo mer oppmerksom er man. Motsatt - jo mindre man ubevisst ”behøver” å følge med
i trafikkbildet, jo større er uhellsrisikoen. Det er her jeg kommer til kjernen - nemlig planen
om å muligens rive boligen til Torfinn/Berit Lohne. Om dette huset rives og det blir full
bredde på veien (2 felt) vil bilistene gjennom den tettbefolkede Lohnetuna velge en mye
høyere kjørefart enn om huset blir stående slik at man må senke farten og evt. stanse for å
vente på passering av møtende trafikk. Vedr. støy fra trafikken så er det grunn til å anta at
støyen blir størst ved valg av 2-felts-vei – fordi kjørefarten da er vesentlig høyere enn om

man må litt ned i fart i en et-felts-alternativet. Ellers er støy et ”bittelite” tema i denne
sammenheng.
Jeg vil, så sterkt jeg kan, av hensyn til ulykkesrisikoen, anbefale at man ikke velger riving. Jeg
anser det som en ”gave” at man har anledning til å ha en slik gratis farts- og
ulykkesdempende faktor. Andre økonomisk fordeler er jo at man slipper utgiftene (noen
millioner kroner) til innløsing av boligen og anlegging av kjørefeltet for bil her. Minner om at
man vel har valgt en lignende enfelts-løsning på Leireveien. ANBEFALES.
Vil ellers nevne at jeg har en oppfatning om at Statens vegvesen av og til har en ”lei tendens”
til ensidig å bare tenke på å ha mest mulig rett og brei veg for at bilistene, innen lovlig
fartsgrense, skal kjøre ”fortest mulig”. Det er ikke sikkert at slik tenkning er beste valg når
man skal bedre sikkerheten mot uønskede trafikkhendelser. Lohneveien er ikke en
hovedvei, men kun en lokalvei gjennom et langt bolig- og LNF-område - så hensynsbehovet
til høy kjørefart har man derfor ikke.
NARTURRESERVATET:
Ser av plandokumentet at LOHNETJØNN naturreservat kan bli noe berørt like øst for
SANDBEKKEN. Slik jeg ser det bør man unngå å innskrenke reservatets arealer - selv om
inngrepet ikke er så stort. Om det er lovlig adgang til å anlegge vei i et fredet område er jeg
ikke oppdatert på, men antar at slikt undersøkes tilstrekkelig nøye.
Rent anleggsmessig mener jeg det ikke er spesielt krevende å gå klar reservatgrensen og
likevel få til en minst like god løsning som valg med inngrep i reservatet vil medføre. Min
praktiske erfaring fra entreprenør- og anleggsvirksomhet går over en del år i starten av min
yrkeskarriere.
Begrunnelsen for å kommentere dette er at de grønne verdiene (naturverdiene) i vår
kommune synes lite prioriterte eller verdsatte og velges lett bort av politisk hold. Slik er
kommunen dessverre stadig på vei inn i en adskillig mindre grønn fremtid. Derfor mener jeg
man må søke å ha stort fokus på å styrke det almenne hensynet til fremtidens ønske og krav
om grunnleggende grønne verdier som etter hvert blir mer og mer mangelvare.
Derfor oppfordres kommunen/vegvesen til å vurdere om man ikke bør gå bort fra planen om
å kutte i reservatarealet.
Gledelig var det for øvrig å lese at det planlegges tiltak for å øke verdien av reservatet og, så
langt jeg forstår, tenkes det på utvidelse av dette østover mot Tverråna?? Om dette skulle
bli en realitet er det meget gledelig - men dette tema ligger vel litt på siden av vegplanen.
Med hilsen
Arvid Andersen

Søgne kommune
Administrasjonsavdelingen

Marita Antonsen
KOLEKNIBVEGEN 25 B
4647 BRENNÅSEN
Unntatt offentlighet iht Off.l. § 25
Deres ref:

Vår ref:
2012/2991 -588/2013

Saksbehandler:
Jan Erik Gabrielsen

Arkivkode:
411

Dato:
07.01.2013

Tilbud om 44 % fast stilling som miljøterapeut ved enhet for
psykisk helse og habilitering
En viser til din søknad på ovennevnte stilling. Vi kan nå meddele at ansettelsesutvalget har
ansatt deg som Miljøterapeut i stillingskode 6675. Arbeidssted er for tiden ved enhet for
psykisk helse og habilitering.
Utgangspunkt for beregning av din ansiennitet er fastsatt til 01.05.10. Du vil fra tiltredelse bli
lønnet etter lønnssats 350.9 som utgjør kr. 350 900,- pr. år i 100 % stilling.
Av lønnen trekkes pensjonsinnskudd med 2 % av bruttolønn.
Søgne kommune har tegnet ulykkesforsikring for alle sine ansatte, og denne omfatter også
fritiden.
Skriftlig melding om at du tar imot stillingen, og eventuell tiltredelsesdato bes sendt på
vedlagte slipp innen 15.01.13.

Hilsen

Jan Erik Gabrielsen
Personalrådgiver

Kopi til:
Anne Lise Sandbakken

Postadresse:
Postboks 1051
4682 SØGNE

Besøksadresse:
Helsehuset Tangvall
4682 SØGNE

Telefon: 38 05 55 55
Telefaks: 38 05 55 16
Direktenr: 38055555

Epost: postmottak@sogne.kommune.no
Web:
www.sogne.kommune.no
Org.nr: 964 967 091 MVA

Deres ref:

Vår ref:
2012/2991 - 588/2013

Saksbehandler:
Jan Erik Gabrielsen

Arkivkode:
411

Dato:
07.01.2013

Tilbud om 44 % fast stilling som miljøterapeut ved enhet for
psykisk helse og habilitering
Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovenfornevnte vilkår og beregner å kunne tiltre

………
(dato)

Sted: ………………………Dato:…………….

……………………………………………….
Ansattes underskrift

Vedlegg: Skattekort
Lønnen ønskes utbetalt over bankkonto

Svarslipp returneres:
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

nr: ……………………………….

Til
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Merknader til Områdereguleringsplan for
Gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier
Om Norsk Zoologisk Forening (NZF)
Norsk zoologisk forening er en landsomfattende forening for zoologisk
interesserte. Foreningen omfatter et antall lokallag, hvorav et på Sørlandet.
Zoologisk forenings medlemmer omfatter typisk både fagfolk (forskere,
universitetslektorer, forvaltning og lærerkrefter) og interesserte amatører, en
kombinasjon som gir foreningen betydelig zoologisk fagkompetanse så vel
som omfattende kunnskap om de naturfaglige verdiene som eksisterer lokalt.

Norsk Zoologisk
Forening
Sørlandsavdelingen
Teglverksveien 30, 4632
Kristiansand

Agder Botaniske
Forening
Postboks 1887
Gimlemoen,
4686 Kristiansand

Om Norsk Botanisk Forening / Agder Botaniske Forening (ABF)
Norsk Botanisk forening er foreningen for planteinteresserte i Norge Den
samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfot botanikere og andre
med interesse for norsk flora. Foreningen ble startet i 1935, og har i dag ca
1500 medlemmer over hele landet. Lokalavdelingen på Sørlandet heter
Agder Botaniske Forening.
God naturforvaltning krever kunnskap og engasjement. Norsk Botanisk
Forening bidrar til dette viktige arbeidet. Medlemmer i lokalforeningene
besitter svært mye kunnskap om forekomst av plantearter, og det utføres florakartlegging i stor stil
.
Om Norsk Ornitologisk Forening ved Kristiansand
Norsk Ornitologisk Forening - populært kalt NOF eller fugleforeningen - er en
landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte, med fylkeslag i nesten alle fylker og
mer enn 50 lokalforeninger rundt omkring i landet. Foreningen har på landsbasis rundt 6000
medlemmer.
NOF Kristiansand og omegn lokallag er lokalforeningen for kommunene Kristiansand,
Søgne, Songdalen og Vennesla. Fugleforeningen er møtested for alle som liker å se på fugl,
uansett kjønn, alder og kunnskapsnivå. Kulturlandskapet i Søgne er et yndet og populært
område for våre medlemmer hvor vi studerer fugletrekket, spesielt Søgnejordene (Sangvik)
og Tjomsemoen. Våre medlemmer har en unik kunnskap om arter og trekkforhold i nevnte
områder.
Kommentarer.
Vi har følgende bemerkninger til prosjektet med sykkelvei Ormelia-Lohnelier. Vi er bekymert
for Lohne-tjønna Naturreservat da det fremgår av planskisse at en vil bygge sykkelvei innfor
grensene til naturreservatet.
Problemet er også at den i dag eksisterende buffersonen mellom veien og naturreservatet vil
bli betydelig mindre ved bygging av sykkelvei, dette kan få negativ effekt på det biologisk
mangfold i naturreservatet.
I utgangspunktet bør en ha høy terskel for å bygge i et naturreservater, samme hvor
ubetydelig inngrepet virker. Buffersoner er utrolig viktig mot slike biotoper.

Lohnetjønn naturreservat ble opprettet spesielt for å sikre det rike fuglelivet i denne
lokaliteten.
Dette er hekkeplass for relativt sjeldne fuglearter som rørsanger, sivsanger, myrsanger,
sivspurv, hagesanger, tornsanger, rosenfink, buskskvett og enkeltbekkasin.
I reservatet blir det også regelmessig registret gulsanger, myrrikse, vannrikse og sivhøne.
Lokalt er dette et av de rikeste fugleområdene vi har og bør vernes om på beste måte.
Det er også registret en rik forekomst av buorm.
Dersom en velger å bygge i reservatet bør dette skje på en meget skånsom måte og ikke
i hekketiden.
Det hadde også vært ønskelig å kompensere for tapet i vest med å utvide reservatet mot øst
til Tverråna.
Hele sumpmarka fra Lohnetjønna til Tverråna er svært viktig for en rekke hekkefugl og arter
på trekk.
På grunn av utgravinger i elva ut av Lohnetjønna er vannstanden senket i naturreservatet og
dette medfører gjengroing. Lohnetjønna er med i Nasjonal plan for restaurering av våtmark.
Vi håper Søgne kommune vet å forvalte Lohnetjønn naturreservat på en ansvarsfull måte.

Når det gjelder flora viser vi til ”Konsekvenser for biologisk mangfold” utført av Agder
naturmuseum og botanisk hage IKS for Søgne kommune.
Med vennlig hilsen

Nils Arnt Nilsen
styremedlem
Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsavdelingen
Rolf Sunde
Leder
Sign.
Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand lokallag
For NOF.

Odd Kindberg

Trond Baugen
leder
Sign.
Agder Botaniske Forening
Kopi: Fylkesmannen i Vest-Agder miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Kopi: Ordfører Åse R. Severinsen

18.01.13
Lars Pedersen
Lohneveien 197
4640Søgne
Mobil: 480 30647

Merknader til re ulerin is lan for an - o * s kkelvei Ormelia —Lohnelier
1 tillegg til å være berørt beboer, er jeg opptatt av at Søgne har en fornuftig næringsutvikling.
Slik jeg vurderer det er industriområdet i Lohnelier —hvis etablering direkte har forårsaket
reguleringsplanen for gang- og sykkelvei, tilnærmet det eneste vesentlige området for
næringstomter til etablering av bygg for ren næringsvirksomhet i Søgne.
I saksutredningen framkommer det flere steder at tidsaspektet ved gang- / sykkelsti er veldig
usikkert og at opparbeidelse trolig ligger langt fram. Ikke ett sted i saksutredningen kan jeg se
at det er kommentert reguleringsplanens påvirkning på næringsutviklingen i Søgne. Jeg
finner det kritikkverdig at det ikke er droftet viktigheten av å M denne sykkelstien på plass for
raskt å kunne stille større næringstomter til disposisjon for bygging hvis større bedrifter
vurderer å etablere seg i Søgne.
De siste årene har vi sett at Greipstad kommune og industriområdet på Mjåvann har fått mye
nyetablering og store viktige bedrifter har flyttet fra Søgne. Søgne har kun store tomter
tilgjengelig for bygging av næringsbygg i Lohnelier. Men, hvis aktørene plutselig er der, tar
det tid å ifi stilt store byggeklare tomter til disposisjon.
Jeg undres over at det langsiktige perspektivet omkring næringsutvikling i Søgne ikke er viet
plass i utredningen i det hele tatt og jeg vet næringslivsaktører undres over det samme.

Med vennlig hfisen
(
Lars Pedersen

Søgne kommune

17.01.2013

1 forbindelse med brevet som kom ut før jul i fjor, så vi at det ikke var gjort noe med vårt innspill
ang. avkjørsel til Lars Pedersen. Jeg tok da kontakt med Stig Erik Ørum som sa han hadde glemt
hele ønske, og at det ikke var noe problem. Jeg skulle bare henvise til innspill 14/5 —2012
dokument 97. Jeg sender også med et nytt kart slik jeg og naboene ønsker utkjørsel med tanke på at
vi lettere skal komme opp bakken om vinteren.

Hilsen
Terje Eik
Lohneveien 198
4640 Søgne
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Bakgrunn
I reguleringsplan for Lohnelier, så står det i rekkefølgekravene at gang-/sykkelvei skal
være ferdig opparbeidet før 2/3 av området bygges ut. Dette er bakteppet for at kommunen
i 2008 meldte oppstart av arbeid med gang-/sykkelvei fra Ormelia til Lohnelier.
Et konsulentfirma ble engasjert til å levere et forslag til reguleringsplan. En del
utfordringer gjorde planarbeidet vanskelig. Man konkluderte med at det måtte gjøres en
større teknisk jobb med prosjektet før man begynte med selve reguleringen.
En gruppe med representanter fra kommunen, Vegvesenet og et konsulentfirma,
utarbeidet et forprosjekt hvor formålet var å komme med forslag til en trase som er mulig
å gjennomføre innenfor en rimelig kostnadskalkyle. Arbeidet med forprosjektet er ferdig
og man mener at et gjennomførbart prosjekt foreligger. Arbeidet med reguleringsplanen er
tatt opp igjen.
I samråd med kommunen, Vegvesenet og konsulentfirma er det utarbeidet et forslag til
reguleringsplan for gang-/sykkelvei.
Det er foretatt en ny melding om oppstart høsten 2011 samtidig som det er utarbeidet et
planprogram.

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

Innkommende merknader
Agder kollektivtrafikk datert 29.11.2011


Stiller spørsmål til hvorfor planprogrammet ikke har kollektivtrafikk som tema.



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



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

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

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


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



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



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

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

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

Arvid Andersen datert 28.11.2011


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



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

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


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



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



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



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

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


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



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

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

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

Flom
Administrasjonen i Søgne Kommune har satt en flomgrense i forhold til Lundeelva. Denne
ligger på kote 6. Kote 6 vil berøre GS rett etter avkjørselen til Ormelia boligområdet og i
området ved naturreservatet. Disse områdene ligger lavere enn kote 6. Veien må bygges på en
slik måte at man tar høyde for flom. Reguleringsplanen legger ikke opp til andre formål enn
kjørevei og gang-/sykkelvei.
Elvavsetninger
Det er gjort et søk på NVE sine karttjenester. Disse viser middels stor risiko for erosjon for et
området vest for Gjertsen.
Samfunnsmessige konsekvenser
De samfunnsmessige konsekvensene anses som positive. En gang-/sykkelvei vil bedre
trafikksikkerheten betraktelig. Gang-/sykkelveien vil gi mer luft mellom veien og
bebyggelsen på Lohneveien. Fylkesveien vil flere plasser få en ny trasse og slik sett bli bygd
på nytt. Hele prosjektet vil sannsynligvis bedre området som helhet.
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Konklusjon på konsekvensutredningen.
Planforslaget vil få mindre konsekvenser i forhold til biologisk mangfold. Gjennom rapporten
er det foreslått en restaurering av naturreservatet og at denne restaureringen vil få store
positive konsekvenser for naturreservatet og våtmarksområdet. Administrasjonen mener det er
feil å linke en restaurering av naturreservatet opp til gang-/sykkelveiprosjektet. Dette fordi det
er sannsynlig at det vil kunne gå mange år før det blir bygd en gang-/sykkelvei.
Administrasjonen vil gå i dialog med Fylkesmannens miljøvernavdeling om en avklaring av
en eventuell restaurering av naturreservatet.
Grunnforhold kan være en utfordring i forbindelse med prosjektet, spesielt i forhold til
bygging av ny fylkesvei. Dette må det tas høyde for i forbindelse med prosjektering.
Utover dette vil ikke gang-/sykkelveien få store konsekvenser for natur, miljø og samfunn. En
gang-/sykkelvei bedrer forholdene ut i fra dagens situasjon. Det forventes ikke at trafikken vil
som følge av ny gang-/sykkelvei.

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

§1

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

§2

Generelt

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

Rekkefølgekrav

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

Fellesbestemmelser

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

Bebyggelse og anlegg

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

§5

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

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

Hensynssoner

Frisiktsone ved veg
Areal innen frisiktsoner skal holdes fri for vegetasjon eller innretninger som er høyere
enn 0,5 meter over tilstøtende vegareal.
Private veier kan anlegges og vedlikeholdes med plassering som vist på planen.
Midlertidig riggområdet
Midlertidige riggområder tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring
av veganlegget, herunder midlertidige bygninger (brakker) og anlegg, lagring m.m. Når
områdene tas i bruk skal de sikres på forsvarlig måte og det skal etableres rutiner som
hindrer avrenning av olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer i grunnen.
I løpet av første sommerhalvår etter at vegen er ferdigbygd og åpnet, skal alle aktuelle
områder tilbakeføres til sitt etterbruksformål som beskrevet på plankart. Utbygger har ansvar
for gjennomføring.
Ørum 24.10.2012

Konsekvenser for biologisk mangfold
Gang-/Sykkelvei Ormelia-Lohnelier
Søgne kommune
Asbjørn Lie
Agder naturmuseum og botaniske hage IKS
2012

Forord
Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Stig Erik Ørum, Søgne kommune
om å vurdere planlagt gang-/sykkelvei og konsekvensene av et slikt anlegg for det
biologiske mangfoldet i området. Det vises til reguleringsplan for gang-/sykkelvei
Ormelia-Lohnelier i Søgne kommune. Gang-/sykkelveien vil berøre Lohnetjønn
naturreservat og flere registrerte naturtyper.
Konsulent Asbjørn Lie har foretatt en registrering i området, og har stått for den
praktiske gjennomføringen av prosjektet. Førstekonservator Per Arvid Åsen og
førstekonservator Roar Solheim står faglig ansvarlig for hhv. botanikk og zoologi ved
Agder naturmuseum. Vi takker med dette for et hyggelig samarbeid, og for
oppdraget.

Med vennlig hilsen

Sigmund Spjelkavik
Direktør

Asbjørn Lie
Konsulent
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Sammendrag og konklusjoner
Det skal bygges en gang- og sykkelvei fra Ormelia til Lohnelier. Reguleringsplanen vil
berøre Lohnetjønn naturreservat og flere kartlagte naturtyper (jf. Naturbase,
Direktoratet for naturforvalting). Følgende naturtyper kan bli berørt: «fuktenger»
(verdi «svært viktig»), artsrik veikant (verdisatt som «lokalt viktig») og «store gamle
trær» (verdisatt som «lokalt viktig») i tillegg til Lohnetjønn naturreservat (våtmark).
Våtmarksområdet som består av Lohnetjønn naturreservat våtmarksområdet
(naturtype: «fuktenger») lenger øst (Lohnetjønn øst). Disse områdene hører naturlig
sammen. Våtmarksområdet har tidligere vært et åpent kulturlandskap som nå er i en
gjengroingsfase. Det har for noen få år siden blitt gjennomført en utdyping av
kanalen som fører ut fra Lohnetjønn naturreservat. Dette har medført at gjengroingen
i naturreservatet og våtmarksområdet er blitt forsterket. Arealene på
våtmarksområdet er forholdsvis stort sett i forhold til arealene som går med ved en
utvidelse av gang- og sykkelveien. Den samlede belastningen på økosystemet (jf.
naturmangfoldlovens § 10) vil øke og redusere verdiene i naturreservatet og
tilgrensende våtmarksområde (fuktenger) ytterligere. Lohnetjønn naturreservat er tatt
med i «Nasjonal plan for restaurering av våtmark» som er ute til høring.
Arealene som blir berørt ved utvidelsen av gang- og sykkelveien består av
kulturlandskap i gjengroing. Dette er tørrere deler av våtmarksområdet med en god
del trær (ask, lønn, selje, osp) og vegetasjon preget av mjødurteng og
bjørnebærkratt. Isolert sett har ikke disse områdene høy verdi. Men som en del av
helheten utgjør de viktige randsoner. Totalt sett vil verdien av en god restaurering av
våtmarksområdet langt overstige effekten av en grensejustering ved bygging av
gang- og sykkelsti.
Planene for restaurering av Lohnetjønn naturreservat bør framskyndes og ses i
sammenheng med en utvidelse av gang- og sykkelveien. Totalt sett vil det være
mulig å få til en totalløsning som gjør at verneverdiene i naturreservatet og
tilgrensende «fuktenger» samtidig som det bygges en gang- og sykkelsti som berører
naturreservatet og naturtypen «fuktenger» I denne prosessen er det naturlig å
revurdere grensene for naturreservatet.
Naturtypen «artsrik veikant» med «lokal verdi» vil bli berørt. Her anbefaler vi at
avgravingsmasser fra naturtypen tas vare på og brukes til dekke av veikanter på den
nye gang- og sykkelveien. Det bør samles frø av spesielle arter fra området. Disse
kan sås på nytt i ny veikant.
Utvidelsen av gang- og sykkelveien bør legges utenom naturtypen «gammel fattig
edelløvskog» med «verdi lokalt viktig». Her er det ikke mulig på kort sikt å komme
med avbøtende tiltak.
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1 Innledning
Reguleringsplanområdet ligger på nordsida av E39 og sykkelstien som skal bygges
går langs lokalveien mot industriområdet ved Lohnelier like vest for Søgne sentrum
(se kartet under). Traseen til sykkelstien vil berøre Lohnetjønn naturreservat på en
kort strekning lengst i vest, og ligger tett opp til eller vil berøre registrerte naturtyper
som artsrik veikant, store gamle trær og våtmark på deler av strekningen lenger øst.
Lohnetjønn naturreservat er tatt med i en plan for restaurering av våtmark.

Kart 1 Reguleringsplanen for gang-/sykkelveien Ormelia/Lohnelier ligger i området
markert med rødt.

Kart 2 Kartskissa viser hvordan sykkelstien vil berøre kartlagte naturtyper langs østre
delen av reguleringsplanområdet.
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Kart 2 Skisse som viser hvordan gang og sykkelstien vil berøre Lohnetjønn
naturreservat.

2. Materiale og metode
Området ble undersøkt i felt 2. oktober 2012. Dette ligger til grunn for områdebeskrivelsen. Den aktuelle strekningen hvor gang-/sykkelveien er planlagt ble
undersøkt i felt, og tilgrensende deler av naturreservat og registrerte naturtyper ble
vurdert. Vi er godt kjent i området, og undertegnede har i en periode vært
oppsynsmann i naturreservatet. Det er tatt belegg av spesielle arter, bl. a. litt moser,
sopp og lav til herbariet på Agder naturmuseum. Status for biologisk mangfold i
området er hentet gjennom Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase, og
Artsdatabankens artskart, og ved kontakt med lokale resurspersoner.

3. Resultater
3.1 Status
3.1.1 Naturtyper og vegetasjon
Biologisk mangfold og verdisetting av områder baserer seg på håndbok utgitt av
Direktoratet for naturforvaltning (DN håndbok 13), som beskriver og gir kriterier for
hva som skal registreres av naturområder, og hvordan disse skal verdisettes.
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Kart 3 Det er registrert flere naturtyper i tilknytning til reguleringsplanområdet, A:
Lohnetjønn naturreservat og naturtype «rik kulturlandskapssjø» med verdi «svært
viktig». B: Naturtypen: «fuktenger» med verdi «svært viktig» henger naturlig sammen
med Lohnetjønn naturreservat, C: Ormelia, naturtype «Gammel fattig edelløvskog»
med verdi «Lokalt viktig», D: Laugvollen naturtype «Store gamle trær» med verdi
«Viktig», E: Lohneveien Hukken, naturtypen «Artsrik veikant» med verdi «Lokalt
viktig», F: Lundeelva og Føssa, naturtypen «Viktig bekkedrag» med verdi «Viktig» jf.
Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase pr. 17. oktober 2012.
Artsobservasjoner

Kart 4. Artskart som viser funn i nærområdene til reguleringsplanen. Sorte markering
angir skadelige fremmede arter, gule symboler sjeldne og truete arter, grønne
symboler andre arter.
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Det er gjort svært mange observasjoner av fugl i tilknytning til våtmarksområdet og
Lohnetjønn naturreservat, blant annet en rekke sjeldne og truete arter som åkerrikse
(sist registrert i 2010), vannrikse (sist registrert i 2012), myrrikse (EN, 1993),
gresshoppesanger, rosenfink og sangsvane. Området har en spesiell og rik
spurvefuglfauna med arter som rørsanger, sivsanger, myrsanger, buskskvett,
tornsanger og sivspurv som karakteristiske arter i tilknytning til kulturlandskapet og
våtmarksområdet.
Det er også registrert litt karplanter, mens andre artsgrupper er dårligere kartlagt. Det
er registreringer av tørrbakkearter som ettårsknavel og sølvmure, som er knyttet til
veikanter og tørre enger.

3.2 Egne registreringer

Kart 5 Veipunkter viser grovt ruten som ble gått under befaringen 2. oktober 2012.
Områdene som berøres av reguleringsplanen er mindre randområder i Lohnetjønn
og naturtypen «fuktenger», Lohnetjønn øst. Disse kantområdene består av grupper
med trær, typisk kulturlandskap i gjengroing, med mjødurtenger og bjørnebærkratt.
Områdene er i seg selv av liten verdi som naturtype, men vil ha verdi i en større
helhet. Artsrik veikant beskrevet i teksten til bilde 8 og 9 vil bli berørt i
reguleringsplanen.
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Veipunkter i tilknytning til Lohnetjønn naturreservat
Bildene er tatt langs sykkelveitraseen fra vest mot øst. Bilde 1 til bilde 6 er tatt fra
bekken som krysser veien inn mot reservatet fra nord og fram og forbi området hvor
naturreservatet ligger helt inn til veien.

Bilde 1 og 2 (5248, 5249) Gammelt jorde i gjengroingsfase med bjørnebærkratt,
einstape, stornesle, hagelupin, geitrams, rød jonsokblom og hundegras (venstre
bilde). Langs veikanten videre felt med litt eldre osp og spisslønn i et fem meters
belte langs veien.I bakkant våt eng med skogrørkvein, fredløs, mjødurt og vendelrot.
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Bilde 3 og 4 (5250,5251) Lite, åpent felt med krossved og hassel. Overgang mot
ørevier, bred dunkjevle og takrør lenger ut i naturreservatet (venstre bilde). Kantskog
med hengebjørk, hassel, hegg, selje og litt oppslag av ask. Lyssiv, mjødurt,
markjordbær og rødhyll..
Traseen for gang- og sykkelvei som berører naturreservatet er et gammelt
kulturlandskap i gjengroing. I de tørrere delene inn mot veien er det vokst opp mye
trær, osp, selje, spisslønn, ask, hegg, hengebjørk og hassel. I åpne jorder er det
kommet opp mye bjørnebærkratt, einstape og geitrams, og i fuktigere områder større
innslag av skogrørkvein, fredløs og mjødurt. Av skadelige fremmede arter ble rødhyll
og hagelupin registrert, men i mindre mengder. Områdene ut i natuurreservatet er
preget av busker og trær, felt med bred dunkjevle og takrørskog.

Bilde 5 og 6 (5252, 5253) Bjørnebærkratt, oppslag av ørevier og osp.
Gjengroingsmark (venstre bilde). Mjødurteng og bjørnebærkratt (høyre bilde).
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Bilde 7 og 8 (5254, 5255) Nærmere bebyggelsen er det et større, åpent jorde som
holdes åpent ved plenklipping inn mot grensa til naturresevatet. Såpeurt ble registrert
i veikanten.
Traseen for gang-/sykkelvei kommer i kontakt med et område som er kartlagt som
«Artsrik veikant», se bildene 9 og 10 nedenfor.

Bilde 9 og 10 (5256, 5257) Veikant med litt hårsveve, føllblom, kystgrisøre, ryllik, litt
mørkkongslys, blåklokke og stormaure (venstre bilde). Rest av ei gammel eng i
gjengroingsfase. Typiske arter i enga er ryllik, engkvein, hundekjeks og
firkantperikum. Bildene er tatt i området som er registrert som «artsrik veikant», se
kart

10

Bilde 11 og 12 (5258, 5259) Storvokst ask (3 trær) i ei gruppe med selje, litt hegg, et
gammelt frukttre, litt krossved i kanten av veien. «ugrasplanter» som skvallerkål og
strandvindel i veikanten. Fuktig jorde med strandrør og mjødurt. Litt ørevier og
krossved nærmere veien (venstre bildet). Våtmarksområde med store felt med
stornesle («brennesle»), strandrør og mjødurt. Litt reinfann i veikanten.

Bilde 13 og 14 (5260, 5261) Ask i veikant, (yngre trær) som avløses av osp lenger
østover.

Bilde 15 og 16 (5262, 5263) Lite skogholt i veikanten med ask og ei litt større eik
(dbh=30cm) bildet til venstre. I feltsjiktet stornesle, mjødurt og fredløs, dvs fuktighetsog næringskrevende arter.
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Bilde 17 og 18 (5264, 5265) Bred dunkjevle i ei grøft ut i våtmarksområdet (bilde til
venstre). Området registrert som naturtypen: «Store gamle trær» eik med dbh på 6070cm, stor spisslønn og ask

Bild 19 og 20 (5266, 5267) Åpent område med bjørnebærkratt med en overgang mot
felt med takrør. Spredt med ørevier og bjørk (bilde til venstre). Hageavfall med blant
annet mye strandvindel.
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Bilde 21 (5268) Bildet er tatt i veikanten i østkant av den nye gang-/sykkelveitraseen.
Våtmarksområdet og naturreservatet skiktes i bakgrunnen. Litt større frittstående
seljer.

4 Konsekvenser for Lohnetjønn naturreservat og
registrerte naturtyper
Bygging av gang- og sykkelsvei er et arealmessig lite inngrep i Lohnetjønn
naturreservat og naturtypen, «fuktenger», Lohne Øst. Bygging av gang- og sykkelvei
bør ses i sammenheng med «plan for restaurering av våtmarksområdet», se vedlegg.
Naturtypen «Artsrik veikant» vil bli arealmessig sterkest berørt, men her er det relativt
enkelt å sette i verk avbøtende tiltak. Konsekvensene vil bli større for naturtypen
«gammel fattig edelløvskog» siden etablering av nye «gamle trær» vil ta lang tid.
Lohnetjønn naturreservat er tatt med i en nasjonal plan for restaurering av våtmark.
Reservatet ligger i et kulturlandskap som både før og etter vernet kom i 1988 har
vært i en gjengroingsfase. Det ble for noen år siden gjennomført en opprensking og
utdyping av den steinsatte bekken fra reservatgrensa og utover i det flate, fuktige
engområdet i retning Lunde. Dette har gjort områdene i og rundt reservatet tørrere og
gitt kortere perioder med oversvømte «fuktenger». Før dette inngrepet lå det
vanligvis større flokker med sangsvaner i denne naturtypen. Denne dreneringen er
en sannsynlig årsak til at sangsvane er blitt borte. Tidligere var det vanlig at svanene
ankom Lohnetjønn senhøstes, og trakk opp til Repstadvann og Mevann på Repstad
hvor de fant åpent vann i kuldeperioder når Lohnetjønn naturreservat frøs til.
I en periode etter at reservatet ble opprettet i 1988 etablerte det seg bever i
reservatet. Beveren bygde en demning nær østenden av reservatet, som hadde en
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svært gunstig effekt for våtmarksområdet. Beverens aktivitet førte til høyere
vannstand, noe som reduserte gjengroingen, samtidig som beveren felte en del
busker og trær, beitet vannplanter og på denne måten holdt området åpent.
Beverens økologisk funksjon i våtmarksområdet er ikke nevnt høringsutkastet til
restaurering av Lohnetjønn naturreservat.
Området som blir berørt av utvidelsen for gang- og sykkelvei er preget av trær og
busker (se bildene 1- 4 (6)). Dette området vil i sterkere grad utvikle seg til skog,
dersom det ikke iverksettes skjøtselstiltak i våtmarksområdet.
Naturtypen «fuktenger», Lohne øst er en naturlig utvidelse av Lohnetjønn
naturreservat, og disse områdene bør vurderes som en enhet. På samme måte som i
reservatet er det i ferd med å vokse til med skog langs veien (se bildene 11-16). Her
blir det dumpet hageavfall (se bilde 19 og 20). En utvidelse av gang- ogsykkelveien
inn i våtmarksområdet utgjør en arealmessig liten del. Verneverdiene i fuktengen og
naturreservatet er som nevnt truet av gjengroing på grunn av redusert vannstand og
opphør av drift i kulturlandskapet. Den samlete belastingen ved et arealinngrepet blir
stor, dersom det ikke samtidig settes i verk restaureringstiltak i våtmarksområdet.
Avbøtende tiltak
Vi vurderer det slik at iverksetting av restaureringstiltak i Lohnetjønn naturreservat jf
«Nasjonal plan for restaurering av våtmark vil kunne gjennomføres på en slik måte at
verneverdiene i området tas vare på selv om gang- og sykkelveien bygges
ut.Restaurering av «Lohnetjønn naturresevat» som er på høring, og tilgrensende
naturtype «fugtenger» i Lohne øst vil ha en svært god effekt på våtmarksområdet. De
positive effektene av disse tiltakene vil være større enn de arealmessig relativt små
inngrepene i randsonen av våtmarksområdet.
Utvidelsen av gang- og stykkelveien bør legges utenom naturtypen «Store gamle
trær». Konsvensene blir mindre ved å legge utvidelsen inn mot våtmarksområdet.
Artsrik veikant kan reetableres etter veiutvidelsen. Innsamling av frø fra f.eks
mørkkongslys og andre arter kan samles inn og sås inn på veiskuldra etter inngrepet.
Massene som graves bort fra «artsrik veikant» kan tas vare på og brukes til dekking
av nye veikanter.

5 Litteratur
Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av
biologisk mangfold. DN-håndbok 13. 2. utgave 2006 (oppdatert 2007).
Direktoratet for naturforvaltning 2012. Nasjonal plan for restaurering av våtmark.
Utvelgelse av lokaliteter – høring.
Norsk Ornitologisk Forening. 2012. Nasjonal plan for restaurering av våtmark –
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Lenker til databaser
Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase:
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
Artsdatabanken, artskart og rødlistebase:
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2

Vedlegg
Vp UTM (WGS84)
Bildenummer
835 32VMK2533840219
5248
836 32VMK2535740227
5249
837 32VMK2541040226
5250
838 32VMK2542640215
5251
839 32VMK2546240206
5252
840 32VMK2547540198
5253
841 32VMK2549040188
5254
842 32VMK2558040176
5255
843 32VMK2587940098
5256
844 32VMK2586340095
845 32VMK2590740089
5257
846 32VMK2604040043
5258
847 32VMK2605940046
5258
848 32VMK2614540055
5259
849 32VMK2620340069
5260
850 32VMK2623040083
5261-62
851 32VMK2624940093
5265
852 32VMK2632040072
5266
853 32VMK2634440073
5267
854 32VMK2638740065
5268
Tabell 1 Kartreferanser til bildestandpunkt for bildene i rapporten
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TEGNFORKLARING
Plandata
Juridiske linjer og punkt

Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Sikringsonegrense

Industri

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

Bestemmelsegrense

Kjøreveg

Planens begrensning

Gang/sykkelveg

Formålsgrense

Annen veggrunn - grøntareal

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Holdeplass/plattform

Regulert senterlinje
Frisiktslinje

Landbruks-, natur og friluftsområder (PBL2008 §12-5 NR.5)
Landbruksformål

Stenging av avkjørsel

Bestemmelseområder (PBL2008 §12-7)
Bestemmelseområde-Anlegg- og riggområde
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