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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Ausviga.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 16.12.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Ausviga.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Behandling:
Torkjell Tofte er inhabil i saken, og spørsmål om utforming av planen må stilles til enhetsleder
Arealenheten. Han har tidligere arbeidet i firmaet som utarbeidet planen.
Gry Aga Stubstad (FRP) stiller spørsmål om sin habilitet siden onkelen arbeider i firmaet som har
fremmet planen.
Utvalget vurderte henne enstemmig som habil.
Daland (FRP) fremmer følgende forslag:

Følgende område tas ut av planen:
Potensielt areal til småbåthavn, som vist i vedlegg tas ut av planen slik at mulighetene kan bli nærmere
vurdert i forbindelse med rullering av kommuneplanen.

Områdeplanen vedtas ellers som rådmannen foreslår.

Daland (FRP) fremmer følgende protokolltilførsel:

1. Plan og miljøutvalget ber kommunestyret gi sin tilslutning, til at
reguleringsbestemmelsene som omhandler eksisterende bebyggelse tas opp til
vurdering/ revidering i løpet av våren 2016. Dette bl annet for å vurdere eksisterende
godkjent bebyggelse i planområdet, nøyere - opp mot de nye bestemmelsene.
2. Når gang- og sykkelvei skal plasseres i vernesonen for Båråkeren, skal grunneier konsulteres på
forhånd og delta i utarbeidelsen av en detaljert løsning.
3. Plan og miljøutvalget forutsetter at seilingsleden under gangbro lundeelva, har seilingshøyde
på minst 4,5 m ved normal vannføring. Dette for å ivareta den faktiske bruken av elva som
båtplass/farled.
4. Plan og miljøutvalget ber rådmannen følge opp aktuelle innkomne innspill til denne plan, ved
neste rullering av kommuneplanen, og ved senere detaljreguleringer innenfor planområdet.
Yngvar Monstad (MDG) fremmet følgende forslag:

MDG fremmer følgende forslag:
«For å ivareta kulturlandskapet rundt Bårågeren tas 3-4 tomter ut av plankartet mot vest.»

Bakgrunn
Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse av 21.09.2015 gitt følgende anbefaling:
«Boligfeltene ved Bårågeren er i hovedsak i samsvar med kommunedelplanen. Bebyggelse som
kommer i naturrammen omkring kulturlandskapet vil imidlertid virke negativt på opplevelsen
av dette landskapet. Det bør derfor vurderes en begrensning av utbyggingen her.»

Votering
Det voteres i følgende rekkefølge:
1. Forslag fra Monstad (MDG)
Forslaget ble forkastet med 8 (H, FRP, V, KRF, AP) mot 1 (MDG) stemme.
2. Forslag fra Daland (FRP)
Forslaget ble forkastet med 7 (H, FRP, V, KRF, AP) mot 2 (FRP) stemmer.
3. Rådmannens forslag
Forslaget ble enstemmig vedtatt
4. Daland (FRP) sitt forslag til protokolltilførsel
1.
2.
3.
4.

enig: 6 (H, FRP, MDG, KRF), uenig 3 (AP, V)
enig: 6 (H, FRP, MDG, KRF), uenig 3 (AP, V)
enig: 5 (H, FRP, MDG, uenig 4 (AP, V, KRF)
enig: 5 (H, FRP, MDG), uenig 4 (AP, V, KRF)

Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Ausviga.

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune ved Plan- og miljøutvalget besluttet i møte den 9.1.2013 at Kruse Smith AS
skulle gis anledning til å utarbeide områderegulering for Skifteråsen. Etter plan- og
bygningsloven § 12-2 andre ledd kan kommunen overlate til andre myndigheter og private
utarbeide forslag til områderegulering.
Siden 2013 har planen endret navn til områderegulering for Ausviga. Kruse Smith AS har også
opprettet nytt selskap (Ausviga Eiendom AS) som fremmer planen overfor kommunen.
Konsulent for planarbeidet har vært Cowi AS ved Kristiansand kontoret.
Et forslag til områderegulering ble fremmet til kommunen våren 2015, og Plan- og
miljøutvalget vedtok at forslaget skulle legges ut på offentlig ettersyn og høring.
Planforslaget lå ute på offentlig ettersyn og høring i perioden 13. juli til 15. oktober 2015.
Med bakgrunn i innkommende merknader har det blitt foretatt mindre justeringer av planen.
Planen fremmes nå til sluttbehandling.

Eksisterende situasjon og planområdet:

Kartutsnitt: Viser planområdet.

Fig: 3D utsnitt fra Google Earth som viser senter av planområdet hvor det planlegges boligfelt
med tilhørende infrastruktur.

Områdereguleringen innbefatter hovedsakelig areal som ubebygd med unntak av 9
eksisterende boliger langs Leire - Dale og veien inn til Ausvigheia. I øst ligger Bårågeren som
er et eldre gårdsbruk som i dag benyttes til fritidsformål.
Nordøst i planområdet er det skogsbruksvei og vedproduksjon.
De ubebygde arealene er ifølge landskapsanalysen typisk sørlandsk landskap, småkupert med
mindre og heier og daldrag, og med bratte sider. Høydedrag/topper er fra 40 til 90 meter over
havet.
De bratte partiene består av steinur med store steinblokker eller fast fjell. Tett vegetasjon langs
elva domineres av or, hassel, eik og selje. Lenger fra elva er det furu, eik og bjørk som
dominerer. Det er lyng og einer i bunnsjiktet. Vegetasjonen er så tett mange steder at det er
vanskelig å komme seg fram, spesielt nærmest Lundeelva.
Arealene langs elva varierer mellom tett lauvskog/kratt, våt engmark, bratt fjell og partier med
store steinblokker. Det er et naturlig rikt dyre- og fugleliv i området og et normalt biologisk
mangfold for Sørlandet.
Det er noen bekker og grøfter i området, men ingen vann.
Sør for planen ligger det etablerte boligfeltet Ausvigheia. I Sørøst ligger Torvefjorden, og i øst
ligger Lundeelva som planen delvis innbefatter. I vest ligger Leiredale med fylkesveien og
tilgrensende landbruksarealer.
Planforslaget:
Planforslaget består av plankart (vedlegg 1), bestemmelser (vedlegg 2), planbeskrivelse
(vedlegg 3), ROS-analyse (vedlegg 4), landskapsanalyse (vedlegg 5), arkeologisk
undersøkelsesrapport (vedlegg 6), geoteknisk rapport (vedlegg 7), formingsveileder (vedlegg
8), grønnstrukturplan (vedlegg 9), støyutredning (vedlegg 10).
Med bakgrunn i høringsinnspill har konsulenten utarbeidet 3D skisser for å illustrere
landskapsvirkninger bedre (se vedlegg 11).
Hovedgrep i plan:
 Det inn reguleres 9 ulike nye byggefelt (B100-B109) til boligformål med totalt 415 nye
boenheter. To av feltene (B100 og B101) kan bygges ut direkte uten ytterligere plan
(152 boenheter). Det er avsatt areal til fremtidig barnehage i planen.


Atkomsten til feltene løses ved å opprette en samlevei som starter i ei rundkjøring ved
dagens innkjøring til Ausviga fra Leireveien. Samleveien skal videreføres i
områderegulering for Leireheia og vil komme ned ved dagens avkjørsel for Leireheia
boligfelt. Det er planlagt gang- og sykkelvei langs samleveien.



Det er planlagt gang- og sykkelvei fra samleveien med bro over Lundeelva til
Eikeveien.



Langs Lundeelva planlegges turvei/tursti som skal sammenkobles med planlagt turvei i
områderegulering for Leireheia.



Ved munningen av Lundeelva planlegges en tilrettelagt badeplass.

Områderegulering for Ausviga er 1 av 3 pågående områdereguleringer innenfor KDP for
Kjellandsheia. De ulike planene har sammenfallende interesser, og regulerer forskjellige behov
og funksjoner som er nødvendig for en utvikling i område som helhet. Eksempel ligger
oppgradering Leireveien og rundkjøring til områderegulering for Ausviga. Motsatt ligger
planlagt ny skole og nærmiljøanlegg i områderegulering for Kjellandsheia syd.
Første byggetrinn B100 og B101:
Områdene som detaljreguleres er første byggetrinn og er angitt som B100 og B101. Disse
områdene kan bygges ut uten ytterligere detaljreguleringsplan.

Kartutsnitt: Viser byggetrinn 1 (B100 på vestsiden av samleveien, og B101 på østsiden.)

Byggetrinn 1 medfører etablering av:
 78 eneboligtomter (I tillegg kan det etableres inntil 40 utleie/sekundærleiligheter)
 6 flermannsboligtomter (Inntil 4 boenheter per tomt, enten som 2 tomannsboliger eller
1 firemannsbolig)
 1 rekkehustomt med inntil 10 boenheter
Totalt tillates 112 boenheter innenfor B100 og B101. Medregnes utleie /sekundærleiligheter er
antallet 152 boenheter.
Bebyggelsen er planlagt som småhus med opptil 8,5 meters høyde med både saltak, pult eller
flatt tak.
Som en del av detaljreguleringen er det regulert sandlekeplasser i nærområdet til boligene
(f_BLK101-104). Sandlekeplassene er felles for boligene i nærområdet og skal være etablert
før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse på tomtene.
Nord for B101 er avsatt arealer til en større offentlig kvartalslekeplass. Lekeplassen skal være
etablert innen det er bygd 50 boenheter innenfor områdene den skal betjene (B100-B102 og
B105).
Det er lagt inn tilsvarende krav om etablering av kvartalslekeplass for de andre byggeområdene
hvor det er krav om detaljregulering.
Både samleveien og atkomstveiene er regulert til offentlig formål og forutsettes overtatt av
kommunen. Langs samleveien er det innregulert gang- og sykkelvei, og langs atkomstveiene
fortau. På korte stikkveier (50 meter) er det regulert fellesavkjørsler uten vendehammer som
forutsettes driftet av brukerne.

Det er innregulert en badeplass med tilhørende friområde ved munningen av Lundeelva som
skal være etablert innen det er bygd 50 boenheter. Kravet vil derfor slå inn ca. halvveis i første
byggetrinn.
Øvrige deler av plan:
B102 til B109 og BBH100 (barnehagetomt) er det krav om utarbeidelse av detaljregulering før
områdene kan bygges ut. Boligområdene skal detaljreguleres for småhusbebyggelse med
unntak av B106 hvor det er åpnet for blokkbebyggelse.
Tabell: Viser felt med planlagte nye boenheter. Felt B100 og B101 utgjør første byggetrinn og er tatt
med for å vise samlet fremstilling av antallet boenheter.
Felt
B100
B101
B102
B103
B104
B105
B106
B107
B108
B109

Antall boenheter
47 (ekskl. utleieenheter)
46 (ekskl. utleieenheter)
31
25
23
35
42
60
89
17

Totalt

415

I tillegg til de overnevnte feltene er det regulert eksisterende boligbebyggelse BFS (9
eneboligtomter) som ligger langs Leire-Dale.
Langs Lundeelva er det regulert korridor for fremføring av turvei. Turveien er ment å være
sammenhengende og skal videreføres i områderegulering for Leireheia. Det forutsatt at
turveien skal være etablert innen det er bygd 150 boenheter i planområdet jf.
rekkefølgekravene § 2.7.
Som del av planen er det planlagt gang- og sykkelveiforbindelse fra samleveien og fram til
Eikeveien med bru over Lundeelva som skal være etablert det bygd 250 boenheter i
planområdet.
Rundt de planlagte boligområdene, langs Lundeelva og sjøen er arealene regulert til
grønnstruktur og friområde. Arealene mellom utbyggingsområdene skal benyttes til å anlegge
stier og koblinger mellom feltene. Arealer langs sjøen og elva er rene friområder som i større
grad er ment tilrettelagt.
I planen har man valgt å bevare Bårågeren som er avsatt til LNFR spredt fritidsbebyggelse med
båndleggingsskravur etter kulturminneloven. Det tillates ingen nye fritidsboligenheter innenfor
det avsatte formålet.
Deler av Leireveien er tatt med i planen og foreslås oppgradert i tråd med veimyndighetenes
krav. Oppgraderingen innebærer bedre linjeføring og breddeutvidelse av veien fra ca. 6 opptil
8,5 meter. Gang- og sykkelveien langs Leireveien opprettholdes med mindre justeringer på
punktvise plasser.
Av rekkefølgekrav som ikke er nevnt er det samme krav som ligger inne i områderegulering
for Kjellandsheia syd. Det vil si oppgradering av kryss/avkjørsel på E39, oppgradering av

Leireveien, samt etablering av nærmiljøanlegg i områderegulering for Kjellandsheia syd innen
det er etablert 300 boenheter i planområdet for hele KDP.
Som en del av planarbeidet har det blitt utarbeidet grønnstrukturplan og formingsveileder i
felleskap med de andre områdereguleringene. Grønnstrukturplanen sier noe om hvordan
områdene skal opparbeides (funksjonene), og er gitt rettslig virkning jf. bestemmelsene § 3.4
a).
Formingsveilederen knytter seg opp mot estetikk og møblering. Veilederen er kun
retningsgivende.
Forholdet til overordnet plan og gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:
Områdereguleringen følger opp intensjonene i kommunedelplan for Kjellandsheia (KDP) som
er gjeldende plan for hoveddelen av planområdet. Det foretas mindre arronderinger av
arealformål som en naturlig tilpasning mellom kommuneplan og reguleringsplannivå.
Eksisterende boligbebyggelse langs Leire - Dale er i gjeldende KDP avsatt til landbruksformål.
I planforslaget foreslås disse tomtene avsatt til boligformål i samsvar med den faktiske bruken.
Bårågeren reguleres fra landbruksområde til LNFR spredt fritidsbebyggelse og tomta er utvidet
fra område avsatt i KDP. Restarealer som grenser til de nye boligområdene (mot Leireveien og
nordøst for Ausviga) foreslås avsatt fra LNF til grønnstruktur.
Områdereguleringen opphever mindre deler av:
 Reguleringsplan for Eik/Sangvik, vedtatt 10.5.1982
 Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg Oftenes, vedtatt 21.6.2007
 Reguleringsplan for gang og sykkelveg Leire-Ausvigheia, vedtatt 15.6.1995
 Reguleringsplan for Sørskog (Ausvigheia), vedtatt 3.2.1994
 Reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr. 26 Ausviga, vedtatt 26.11.1984
 Reguleringsplan for del av gnr. 30 bnr. 9,10,26 m.fl. Ausviga, vedtatt 1.2.1990.
Det er ikke foretatt noe konsekvensutredning med bakgrunn i at forslaget i hovedtrekk følger
opp kommunedelplanen.
Høring og medvirkning:
Ausviga Eiendom AS har hatt en koordinerende rolle opp mot grunneiere i planprosessen. Det
har blitt gjennomført grunneiermøter hvor administrasjonen har deltatt.
Forslag til områderegulering ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring fra 13. juli til 15.
oktober 2015. I høringsperioden har det blitt holdt åpen dag hvor berørte grunneiere har fått
anledning til å drøfte planens innhold med kommunens saksbehandlere.
Med bakgrunn i offentlig ettersyn og høring har det blitt gjort mindre justeringer av planen.
Endringer som kan være av betydning for berørte er sendt på en begrenset høring av
administrasjonen. Endringer, og innkommende merknader er kommentert i planbeskrivelsen
kapittel 12 og 13(vedlegg 3).
Administrasjonen vil kommentere enkelte av merknadene under.

Merknader fra myndigheter:
Enkelte av merknadene er imøtekommet, eksempelvis fylkesmannen og fylkeskommunen
innspill om å sikre turveiforbindelse forbi Bårågeren. De samme myndighetene ga også innspill
om at det bør utarbeides en ny landskapsanalyse før planen vedtas, eventuelt at det sikres
gjennom planens bestemmelser for områdene hvor det krav om detaljregulering.
Formålet med landskapsanalyser er å få frem kunnskap om landskapets karakter og verdi iht.
Miljødirektoratets veileder «landskapsanalyse».
Administrasjonen mener at landskapsanalysen (vedlegg 5) i tilstrekkelig grad beskriver
landskapets karakter og verdier. Det er virkninger av inngrepene som planen hjemler som
muligens kunne blitt enda bedre belyst ved offentlig ettersyn.
Med bakgrunn i merknadene fra fylkesmannen og fylkeskommunen har det derfor blitt
utarbeidet 3D skisser (vedlegg 11) som viser første byggetrinn fra ulike vinkler på sjøen.
Illustrasjonene er ment å vise fjernvirkninger av de planlagte tiltakene.
For feltene hvor det krav om detaljregulering foreslås opprettet en særskilt bestemmelse (§
3.4e) som angir at landskapsvirkninger skal visualiseres som en del av detaljreguleringene.
Dette innebærer at det må lages 3D eller foto realistiske skisser/illustrasjoner av den planlagte
utnyttelsen som en del av detaljreguleringsprosessen.
Fylkesmannen uttaler at de positiv til bestemmelsen, men ønsker ytterligere en bestemmelse
som sikrer at «bygninger og anlegg får en plassering som gjør at naturverdiene i landskapet ut
mot sjøen blir best mulig ivaretatt».
Administrasjonen er enig i at disse hensynene må ivaretas når områdene underlegges
detaljregulering. Administrasjonen mener likevel det blir for lite konkret og målrettet til at det
egner seg som noe egen bestemmelse i en reguleringsplan. Det er de fremtidige
detaljreguleringenes utforming og arealbruk som må sikre at naturverdiene i landskapet blir
best mulig ivaretatt.
Hvordan naturverdiene i landskapet best tas hensyn til, er i høyeste grad en skjønnsbasert
vurdering som kommunen planmyndighet må ta stilling til når planene utarbeides.
Med bakgrunn i krav til visualisering vil kommunen ha et bedre (beslutnings)grunnlag til gjøre
denne vurderingen når planene utarbeides. Administrasjonen mener derfor bestemmelsene er
tilstrekkelig utformet for å ivareta hensynet til landskapet.
Fylkesmannen har videre gitt innspill under den begrensede høringen om at det bør sikres i
bestemmelser at bebyggelsen skal ha «mørk farge». Begrunnelsen er at 3D visualiseringen
viser mørk bebyggelse.
Administrasjonen mener det rent estetisk blir for ensartet og monotont med bare mørk farge på
bebyggelsen.
Det bør være tungtveiende grunner til at fargen på bebyggelsen skal reguleres, ettersom det gir
omfattende rådighetsinnskrenkninger for tomteeierne. Kommunen som bygningsmyndighet har
også ansvaret for at bestemmelsene etterleves.
Administrasjonen mener at landskapshensyn alene ikke er så tungtveiende at det forsvarer en
bestemmelse om fargesetting på bebyggelsen i Ausviga. Saken kunne stilt seg annerledes om
boligfeltene eksempelvis grenset opp mot landskapsvernområder o.l.

Fylkeskonservatoren har gitt innspill om fornminner og nyere tids kulturminner i tilknytning til
Bårågeren. Kulturminner som rammes av kulturminneloven må fris gjennom dispensasjon etter
kulturminneloven før tiltak innenfor områdene kan gjennomføres. Arealene er avmerket
båndleggingsskravur i plankartet (3 områder) og omfatter arealer til vei og gang- og sykkelvei.
Hva gjelder nyere tids kulturminner så rammes dette ikke av kulturminneloven og det er derfor
opp til kommunen som planmyndighet å avgjøre i hvor stor grad de skal bevares eller ikke.
Fylkeskonservatoren viser i sitt opprinnelige innspill (vedlegg 12 s. 7) til at gang- og
sykkelveien vil komme i berøring med flere nyere tids kulturminner som tufter, steinsettinger,
rydningsrøyser, steingarder, steinsatt bekk og steinmurer etter våningshuset og uthuset på
Bårågeren, samt en kjerrevei med steinsettinger. Fylkeskonservatoren mener videre at
Bårågeren er et verdifullt som landskap- og kulturmiljø som er typisk for sørlandske
kystgårder. De ønsker i utgangspunktet at gang- og sykkelveien legges om. Under den
begrensede høringen ber de også om at gang- og sykkelveien forskyves sånn at den ikke
kommer i berøring med et automatisk fredet kulturminne, en steinalder lokalitet som strekker
seg over store deler av Bårågeren.
Administrasjonen mener at gang- og sykkelveien kan legges som foreslått – uten at det
nødvendigvis innebærer at område må raseres for nyere tidskulturminner. Det kan eksempelvis
skje ved at man unnlater å opparbeide grøfter og sidearealer akkurat forbi tuftene eller lignende
tiltak som reduserer inngrepene.
Hva gjelder berøring av automatisk fredede kulturminne med ID 173315 er dette en lokalitet
som det er foretatt arkeologiske undersøkelser, blant annet med prøvestikking (se vedlegg 6).
Lokaliteten er i realiteten avmerket som hele tunet til Bårågeren og utgjør over 6 mål. Gang- og
sykkelveien er i berøring med ytterkanten av båndlegging sonen og det gjøres oppmerksom på
at det er sikkerhetsmargin på 5 meter for automatisk fredede kulturminner jf. kulturminneloven
§ 6. Derfor er sonen større enn det som er reelt fredete kulturminner i området.
Terrenget gjør at det ikke er mulig å dra gang -og sykkelveien ut av sonen uten store
terrenginngrep, og arealet må derfor søkes frigitt før tiltak kan iverksettes. Det er knyttet en
særskilt bestemmelse til dette.
Ellers vil administrasjonen få fram at gang- og sykkelveien er svært viktig tiltak både for
planområdet, men også eksisterende bebyggelse i Søgne kommune.
Både administrasjonen og konsulenten har vurdert alternativer, men mener man har kommet
frem til en god løsning mellom bruk og vern. Traseen er trukket lengst mulig unna Bårågeren
(av hensyn til gården), samtidig som den følger terrenget mest mulig naturlig for å ivareta
stigning og landskapet.
Administrasjonen mener det må fokuseres mer på at gang- og sykkelveien vil kunne
tilgjengelig gjøre kulturmiljøet i betydelig større grad enn i dag. Et kulturmiljø som er
utilgjengelig har begrenset verdi allmennheten.
Som Fylkeskonservatoren selv skriver i sin høringsuttalelse er kulturminnene i dag «tilgrodd
av krattskog». En gang- og sykkelvei vil gjøre kulturmiljøet tilgjengelig for kommende
generasjoner på en helt annen måte enn i dag. Kulturmiljøet langs Bårågeren vil kunne fremstå
som et positivt element når man beveger seg gjennom området, men det forutsetter da vilje til
flerbruk både fra grunneiere og myndigheter.

Merknader fra private:
1.
Hjemmelshaver av boligtomt 5 under BFS101 har sendt inn byggetegninger på én «garasje
med leilighet på loftet» som forventes realisert når planen blir vedtatt.

Kartutsnitt: Viser garasje øst på tomta som vil måtte rives.
Planbestemmelsene tar hensyn at eiendommen skal få føre opp én ekstra garasje på inntil 96m2
fordi den gamle garasjen øst på eiendommen må rives ved fremføring av gang- og sykkelveien.
Administrasjonen har stilt seg positiv til at det kan føres opp en ny garasje av samme størrelse.
De innsendte byggetegningene viser derimot 1 enebolig med garasje under.
Planbestemmelsene åpner kun for 1 enebolig på eiendommen, og administrasjonen vurderer
lokaliteten som lite egnet for fortetning.
Tomta er «inneklemt» mellom knausen i nord og veien i sør. Tomta er også utsatt for
veitrafikkstøy og er innenfor både rød og gul støysone. Med den planlagte utviklingen på
Kjellandsheia er det ikke tilrådelig å legge til rette for flere boliger her.
Administrasjonen har også økt høydebestemmelser på garasje fra 3 meter gesims til 3,7 meter,
og mønehøyde fra 5 til 5,7 meter etter tidligere drøftelser i Plan- og miljøutvalget om at det bør
i større grad åpnes for at «Søgne garasje» skal kunne bygges i boligfeltene.
2.
Hjemmelshaver av boligtomt nr. 2 under byggeområde BFS100 har gitt innspill om utvidelse
av boligområdet (avmerket med blått, se kartutsnitt under) i grønnstrukturen, og vil at det skal
tillates to boenheter.
Kommunen har allerede avsatt eksisterende bebyggelse til boligformål i motstrid med
overordnet plan. Hensynet bak avsettelsen er å stadfeste eksisterende bruk for etablerte
boligtomter for å slippe unødvendige dispensasjonsbehandlinger.
Utvidelser av tomter derimot ikke en stadfestelse av eksisterende bruk. Administrasjonen vil
derfor ikke anbefale en utvidelse av byggetomt sørover. Område fremstår dessuten i likhet med
innspill under BFS101 som mindre egnet til boligformål pga. sin umiddelbare nærhet til en vei
med høy fremtidig trafikkbelastning.

Kartutsnitt: viser ønsket tomteutvidelse sørover for tomt nr. 2.
3.
Hjemmelshaver under BFS100 tomt nr. 3 har også gitt innspill. I reguleringsforslaget er veien
inn til tomt nr. 4 lagt i ytterkanten av tomt nr. 3 (se kartutsnitt over). Grunneieren ønsker å
flytte veien lenger nord (vekk fra boligen) i frykt for støy, alternativt at tomt 4 har atkomst ut
på Leireveien etter at veien er oppgradert.
Det kuperte terrenget gjør at det ikke er mulig å flytte veien lenger nord (se kartutsnitt ovenfor
med høydekoter). Administrasjonen vil presisere at støy iht. de nasjonale retningslinjer for støy
i arealplanlegging ikke vil bli overskredet med trafikken fra én enkelt boligtomt.
Administrasjonen anser det derfor ikke som et reelt problem.
Opprettelse av atkomster ut på Leireveien har ikke vært et alternativ pga. den planlagte
økningen i ÅDT på fylkesveien.
4.
Hjemmelshaver av arealet hvor den foreslåtte gang- og sykkelveien er planlagt over Lundeelva
ønsker nye boligområder langs Eikeveien (blå ring i kartet under).
Administrasjonen mener dette er et typisk innspill som må gis ved rullering av
kommuneplanens arealdel, og har informert grunneier om dette. Arealet er i dag avsatt til
landbruksformål i gjeldende plan, og må derfor avsettes til utbyggingsformål før det kan
underlegges regulering til byggeformål.

Kartutsnitt: Viser området hvor det ønskes regulert boliger.
5.
Hjemmelshaver av LSF101 (Bårågeren) har gitt innspill om omlegging av gang- og sykkelvei
og reduksjon av byggeområder i tilknytning til gården. Administrasjonen mener innspillene er
utførlig drøftet i flere runder, herunder ved utleggelse av plan til offentlig ettersyn. Forslaget
knytter seg å fjerne foreslått gang -og sykkelvei trase sør og vest for Bårågeren, og bare bruke
innregulert fortau langs atkomstveien inn til byggeområde B109.
Administrasjonen vil presisere at dette er i strid med kommunens overordnende planer som
forutsetter at det skal etableres gang- og sykkelvei på strekningen. Traséen vil være svært
viktig i et langsiktig perspektiv da den kobler sammen store deler av Søgne.
Hva gjelder forslag til omlegging av gang- og sykkelveien i byggeområde B109 ned til brua så
har dette blitt vurdert tidligere i prosessen av Cowi. Det vises dessuten til tidligere
saksutredning ved utleggelse av plan til offentlig ettersyn hvor omlegging ble drøftet.
Løsningen innebærer tunge terrenginngrep med store høydeforskjeller på opptil 5-6 meter i
følge lengdeprofilene som følger forslaget. Administrasjonen mener at løsningen ikke er
sammenlignbar med traseen som ligger inne i reguleringsplanforslaget hvor høydeforskjellene
fra eksisterende terreng stort sett er under 1 meter.
En annen vesentlig forskjell med løsningene er overgangen mot den planlagte brua. I det
innsendte forslaget viser man ei fylling på 5 meter fram til brua.

Kartutsnitt: Viser foreslått fylling til brua.
Konsekvensen av å lage en fyllingsfot på 5 meter fram til brua vil være at det må lages en
tilsvarende fylling (i sydlig retning) om turveien skal kunne kobles på gang- og sykkelveien
pga. høydeforskjellen. Det tar det dessuten lite hensyn til kulturlandskapet som har vært påpekt
av både grunneier og myndigheter gjennom planprosessen.
Oppsummert mener administrasjonen at de foreslåtte traseene gir for store inngrep i
landskapet, samtidig som det vil gi store begrensinger for utnyttelsen av byggeområde B109.
Dette er arealer som er avsatt til boligformål i gjeldende KDP.
Familien Holmen har i sin høringsuttalelse gitt innspill om etablering av båthavn øst for
Ausviga.
Administrasjonen vil ikke utelukke at det kan være et fremtidig alternativ, sett opp antall
boenheter som planlegges i området. Det er uansett noe som må spilles inn ved rullering av
kommuneplanens arealdel, ettersom arealet ikke er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende
kommunedelplan. Det har derfor lite for seg å endre planen, da det uansett må avsettes i
overordnet plan først.
Naturmangfold
Iht. miljødirektoratets naturbase er det i planområdet registrert fattig edelløvskog (eikeskog),
og brakkvannsdelta langs Lundeelva, samt en ålegraslokalitet i elva.
Av planbeskrivelsen fremkommer registrert Gulflekksmyger (sommerfuglart), og at den er
rødliste art. Administrasjonen vil presisere at Gullflekksmyger ikke lenger er en rødliste art og
er klassifisert som livskraftig i følge artsdatabanken. For øvrig nevnes trekkvei for elg i
planbeskrivelsen.
Eikeskogen registrert i basen som gammel fattig edellauvskog med laveste kategori C (lokalt
viktig). Brakkvannsdelta er klassifisert som A (svært viktig) naturtype. Ålegraslokaliteten har
kategori C (lokalt viktig).
Planen med sine tiltak vil i større grad påvirke eikeskogen, og i mindre grad påvirke området
brakkvannsdelta.

Kartutsnitt: Viser utsnitt fra naturbasen til Miljødirektoratet med reguleringsplan i bakgrunn.
Grønt skravur i senter viser Eikeskogen. Grønn skravur i øst er brakkvannsdelta som viktig
naturtype. Grønt felt i senter av Lundeelva viser Ålegrasområder (som ikke berøres av plan).
Brakkvannsdelta og Ålegrass:
Tiltak som vil komme i kontakt med sonen brakkvannsdelta er badeplassen ved utløpet av
Lundeelva. Ålegraslokaliteten kommer ikke i berøring med badeplassen og omtales ikke
videre.
Administrasjonen mener kunnskapsgrunnlaget iht. nml. § 8 tilstrekkelig. Etablering av en
badeplass vil i svært liten til ingen grad påvirke verken naturtypen eller naturmangfoldet i
området.
Ettersom kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig mener administrasjonen at føre-var-prinsippet (§
9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) og miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder (§ 11) ikke kommer til anvendelse.
Administrasjonen vil likevel presisere at badeplassen er plassert ut fra terrenget som ellers er
svært kupert langs sjøen i hele planområdet. Det er dessuten den eneste plassen som vurderes å
være er egnet for barn å bade.
Gammel fattig edellauvskog (eikeskog):
Område er på 30 daa og er regulert til boligtomter, veiformål, lekeplass og friområder. Det må
derfor påregnes at eikeskogen går tapt innenfor områder regulert utbyggingsformål.
Administrasjonen vil anføre at lokaliteten har laveste kategori i verdiprioriteringen (lokalt
viktig), og at største delen av lokaliteten er dessuten avsatt til utbyggingsformål i gjeldende
KDP.
Sett i sammenheng med at kommunen gjennom de overordnende planene har planlagt
mesteparten boligveksten i disse områdene, er det etter administrasjonens syn akseptabelt at
lokaliteten går tapt jf. naturmangfoldloven § 14 (vektlegging av andre samfunnsinteresser).
I forhold til kunnskapsgrunnlaget vises det til planbeskrivelsen, at områdene er befart og at det
ikke er påvist noen rødliste- eller prioriterte arter innenfor området.

Administrasjonen registrerer videre av befaringsrapporten at det er i sør det er registrert rik
edellløvskog av lavurt-eikeskog. I nord er det større innslag av furu.
Administrasjonen mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig jf. nml. § 8. Siden
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig kommer ikke føre-var-prinsippet i nml. § 9 til anvendelse.
Etter nml. § 10 skal påvirkning av økosystemer vurderes ut fra den samlede belastningen
økosystemet er eller vil bli utsatt for.
Edelløvskog er ikke en prioritert naturtype iht. naturmangfoldloven § 52 med tilhørende
forskrift, men er likevel ansett som en «viktig naturtype» og prioritert naturtype.
Iht. Miljødirektoratets naturbase er det 71 lokaliteter med edellauvskog i Søgne kommune. 29
av lokalitetene er registrert som eikeskog (de fleste med kategori A eller B).
Administrasjonen mener derfor det er forsvarlig at de nordligste deler av lokaliteten går tapt.
Det må legges betydelig vekt på at det er en lokalitet som er kategorisert med lavere grad (C),
ikke påvist truede arter, og at de andre lokalitetene i kommunen ikke planlegges nedbygd.
Samlet sett ivaretar kommunen naturtypen.
For den sørlige delen som er regulert til friområde er det opprettet en hensynsone naturmiljø
hvor det må tas særlig hensyn ved eventuell framføring av turveier eller stier o.l. Det innebærer
at skogen skal bevares i motsetning til friområdene for øvrig hvor skjøtsel av vegetasjon
tillates.
Naturmangfoldloven § 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, herunder
lokalisering. Bestemmelsen kommer i begrenset grad til anvendelse. Lokaliseringsspørsmålet
og avveiingen rundt «de beste samfunnsmessige resultater» er foretatt under utarbeidelse og
vedtak av gjeldende kommunedelplan.
Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse i samsvar plan- og bygningsloven § 4-3. De
største farene er kvikkleire i lavereliggende områder under marin grense, flom langs Lundeelva
og havnivåstigning, steinsprang og støy.
Det er utarbeidet geotekniske undersøkelser i Leire-dale for å kunne utbedre veien.
Flom og havnivåstigning har begrenset relevans, ettersom det få tiltak som skal skje langs
sjøen eller elva. Brua over Lundeelva med deler av gang- og sykkelveien må prosjekteres for
flom og eventuell isgang i elva.
Steinsprang antas å kunne være problematisk i bratte partier ned mot elva, sør og østvendte lier
ifølge ROS-analysen. Det krav om teknisk plan for byggeområder, og utomhusplan i
friområder og grønnstruktur hvor ras- og fallsikring skal ivaretas etter bestemmelsene.
Støy er utredet som en del av planarbeidet. Enkelte deler av tomtene langs samleveien er
innenfor gul støysone. Det er knyttet bestemmelser til hensynsonen om at støynivå på
uteoppholdsareal og utenfor fasadeelementer til støyfølsomme bruksformål ikke skal overstige
55 dB. Dette er i samsvar med de statlige retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442).

Det som derimot mangler og bør fremkomme av bestemmelser, er avbøtende tiltak for tomtene
som berøres av støy.
Støyrapporten er overordnet og gjelder for både områderegulering for Leireheia og Ausviga (se
vedlegg 10). Konklusjonen fra rapporten er følgende:
«Enkelte av felter i området er støyutsatte fra samleveien. Et enkelt tiltak og praktisk tiltak kan
vær at byggegrense settes i tilstrekkelig avstand til samleveien slik at fremtidig bebyggelser
ligger utenfor gulesone iht. T-1442/2012. For eksempel med grense på 20-30 meter avstand til
senterlinje veg, kan man unngå støyskjermene for mange av feltene. Ellers vil det foreslåtte
skjermingstiltaket i tegning X002 være aktuelt»
Planen har ikke fulgt opp det primære rådet om tilstrekkelig avstand mellom boligbebyggelsen
og veien, som kan skje ved byggegrenser eller ved å avgrense bygge formålene slik at de
kommer utenfor støysonene.
Det betyr at utbygging av tomter som ligger innen for støysonene forutsetter gjennomføring av
skjermingstiltak langs samleveien jf. konklusjonen rapporten.
Administrasjonen mener det med fordel kan presiseres som rekkefølgekrav til tomtene det
gjelder (tomt 35-36, 43, 45-48, 55-56), samt få fram at det er lov å oppføre slike skjermer
utenfor byggegrensene.

Kartutsnitt: Viser utsnitt av plankart med berørte tomter og støysoner.
Med bakgrunn i ovenstående er det opprettet en ny bestemmelse (§ 3.4a) som angir at
støyskjermingstiltak tillates etablert utenfor de angitte byggegrenser mot samlevei o_SKV102.

I tillegg er det knyttet et rekkefølgekrav (§ 2.9) som angir at før det kan gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse på tomt 35, 36, 43, 45,46,47,48, 55 og 56 skal det være
etablert støyskjermer langs samleveien.
Andre justeringer og kommentarer fra administrasjonen:
Etter offentlig ettersyn av områderegulering for Kjellandsheia syd har det blitt diskutert om
rundkjøring inngår i rekkefølgekrav § 2.4 a) som er lik i ordlyd for begge
områdereguleringene.
«Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse på nye boligtomter skal samlevei
med tilhørende veianlegg og gang sykkelveg være etablert fram til byggefeltets
avkjørsel»
Med ordlyden «tilhørende veganlegg» har administrasjonen lagt til grunn at etablering av
regulert rundkjøringen inngår – noe som henger sammen med at det aldri har vært drøftet eller
tegnet opp noen andre mulige løsninger – og at planene viser dette som eneste løsning. Det er
dessuten en forutsetning fra vegmyndighetenes side (se uttalelser fra Statens vegvesen ved
offentlig ettersyn).
Ettersom rundkjøringen er et forholdsvis stort tiltak ser administrasjonen at det kunne kommet
klarere til uttrykk i bestemmelsen. Administrasjonen foreslår derfor at «rundkjøring» tilføyes i
ordlyden etter « tilhørende veianlegg».
På samme måte som administrasjonen foreslår at rundkjøring tas inn i ordlyden for å
tydeliggjøre innholdet i bestemmelsen, vil den planlagte omleggingen av veien inn til Ausviga
og Ausvigheia kunne komme klarere til uttrykk i planen.

Kartutsnitt: Viser forslått omlegging av veien inn til Ausviga og Ausvigheia.
Administrasjonen foreslår derfor at det opprettes følgende ny bestemmelse under § 2.4 for å
tydeliggjøre det rettslige innholdet i planen:
«Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse på nye boligtomter skal ny
avkjørsel til Ausviga og Ausvigheia med tilhørende fortau og fotgjengerfelt være
etablert»

Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at områderegulering for Ausviga vedtas med de mindre justeringer
som er foreslått.
Rådmannens merknader:
Det gjøres oppmerksom på at kommunalsjef Torkjell Tofte er vurdert som inhabil i saken og
har ikke hatt noe med kommunens saksbehandling i å gjøre.
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REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL
PLANID 201209 – OMRÅDEREGULERING FOR AUSVIGA
I medhold av §§ 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har
Søgne kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser
i møte XX.XX.2015 som sak XXXX/XX.
Dato: xx.xx.2015
xx
ordfører

REGULERINGSBESTEMMELSER - OMRÅDEREGULERING FOR AUSVIGA

§1

FORMÅL MED PLANEN

Formålet med planen er å legge til rette for nye boligområder med tilhørende anlegg, samt sikre rekreasjonsområder
og friområder innenfor planområdet.
Området reguleres til følgende formål:
•

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)
o Boligbebyggelse – B100 – B109
o Frittliggende småhusbebyggelse – BFS100-BFS103
o Barnehage – BBH100
o Energianlegg – BE100 – BE102
o Vann- og avløpsanlegg – BVA
o Lekeplass – BLK100 – BLK105

•

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)
o Veg - SV100 – SV104
o Kjøreveg - SKV100 – SKV123
o Fortau - SF
o Gang-/sykkelveg - SGS
o Annen veggrunn - tekniske anlegg - SVT
o Annen veggrunn – grøntareal - SVG
o Leskur/plattformtak – SP
o Tekniske bygninger/konstruksjoner- STB
o Kollektivholdeplass – SKH

•

GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)
o Grønnstruktur – G
o Turveg – GTD100 – GTD102
o Friområde – GF100 - GF103
o Badeplass/ -område – GB100

•

LANDBRUKS, -NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)
o Landbruksformål – LL102
o LNFR Spredt fritidsbebyggelse, LSF101

•

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6)
o Ferdsel – o_Ferdsel
o Badeområde – VB100

•

HENSYNSSONER (pbl § 12-6)
o Flomfare -H320_1
o Høyspenningsanlegg (inkludert høyspentkabler) – H370_100 – H370_103
o Anlegg- og riggområde - #100 – #101
o Båndlegging etter lov om kulturminner – H730_100 – H730_104
o Naturmiljø, H570_2
o Støysone – rød sone iht. T-1442, H220_1
o Støysone – gul sone iht. T-1442, H210_1
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REGULERINGSBESTEMMELSER - OMRÅDEREGULERING FOR AUSVIGA

§2

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 2. 1

E39
Før det kan gis igangsettingstillatelse til nye boenheter eller bygg for offentlig- eller privat tjenesteyting
skal det være etablert nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende veganlegg.

§ 2. 2

Leireveien
Før utbyggingsområdene B102-B109, BBH100 kan utbygges skal Leireveien (fv. 204) utbedres med
standardklasse U-Hø2 øvrige hovedveger (Håndbok N100) fra Uffortjønnbekken og fram til E39.
Etablering av ny avkjørsel (SV102) til eksisterende boligområde BFS100 inngår i utbedringen.

§ 2. 3

Gang og sykkelveg med bru over Lundeelva
Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 250 boenheter skal gang- og sykkelveg med tilhørende
bru over Lundelva være etablert fra samlevei og fram til Eikeveien.

§ 2. 4

Samlevei med gang- og sykkelvei og tilhørende veianlegg
a) Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse på nye boligtomter skal samlevei med
tilhørende veianlegg, rundkjøring og gang- og sykkelveg være etablert fram til byggefeltets
avkjørsel.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse på nye boligtomter skal ny avkjørsel til Ausviga
og Ausvigheia med tilhørende fortau og fotgjengerfelt være etablert.
c) Før B108 kan utbygges skal samleveien med tilhørende veianlegg og gang- og sykkelveg være
etablert helt fram til plangrensen i nord.

§ 2. 5

Atkomstveier med fortau og tilhørende veianlegg
Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse på nye boligtomter skal atkomstvei med tilhørende
fortau, annen veianlegg være etablert.

§ 2. 6

Friområde og badeplass
Før det kan gis igangsettingtillatelse til mer enn 60 boenheter skal friområde GB100 med tilhørende
badeplass VB100 være etablert.

§ 2. 7

Turvei/sti langs Lundeelva
Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 150 boenheter skal turvei/sti GTD100-102 langs
Lundeelva være etablert gjennom planområdet.

§ 2. 8

Lekeplasser
a) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 300 boenheter innenfor plangrensen til
kommunedelplan for Kjellandsheia (planid 20110616-1) skal nærmiljøanlegg/park o_NM301 i
områderegulering for Kjellandsheia syd (planid 201219) være etablert.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor byggeområde B102, B103,
B104, B109 skal det være etablert kvartalslekeplass innenfor byggeområde B103.
c) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor byggeområde B106, B107
og B108 skal det være etablert kvartalslekeplass innenfor B108.
d) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor byggeområde B100, B101,
B102, B105 skal kvartalslekeplass BLK105 være etablert.
e) Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse for tomt 1 til 15 skal sandlekeplass BLK100 være
etablert.
f) Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse for tomt 16 til 25 og 37 til 43 skal sandlekeplass
BLK101 være etablert.
g) Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse for tomt 26 til 36 skal sandlekeplass BLK102
være etablert.
h) Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse for tomt 44 til 54 og 75 skal sandlekeplass
BLK103 være etablert.
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i)

Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse for tomt 55 til 74 og 76 til 81 skal sandlekeplass
BLK104 være etablert.

§ 2.9

Støyskjerming
Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse for tomt 35, 36, 43, 45,46,47,48, 55 og 56 skal det
være etablert støyskjermer langs samleveien.

§3

FELLESBESTEMMELSER

§ 3. 1

Krav til utarbeidelse av teknisk plan
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjente tekniske planer.

§ 3. 2

Krav om utomhusplan
Ved søknad om tiltak innenfor områder regulert til friområder, badeområde, grønnstruktur, turdrag,
kvartalslekeplass, barnehage, skal det utarbeides en utomhusplan som skal godkjennes av kommunen.
Utomhusplan skal vise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder.
Vegetasjon/enkelttrær og andre elementer som skal bevares.
Ny beplantning.
Utforming og møblering av lekearealer.
Plassering og utforming av turveger.
Ras- og fallsikring.
Andre relevante tiltak for tilrettelegging for bruk av områdene; benker, badeplasser, grillplasser
mm.

§ 3. 3

Krav om detaljregulering
a) Innenfor områdene B102 – B109 og BBH100 er det krav om utarbeidelse av detaljregulering før tiltak
kan iverksettes. Godkjent detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-3 skal legges til grunn
for gjennomføring og utbygging av områdene.
b) Unntak: Det kan tillates anleggsveger og midlertidig deponi og uttak av masser der formålet med
arbeidet er knyttet til gjennomføring av plan.

§ 3. 4

Funksjons og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger og anlegg
a) Grønnstrukturplan skal legges til grunn ved prosjektering og anleggelse av tiltak innenfor
planområdet.
b) Samleveger, atkomstveger, fellesveger, gang- og sykkelveger, fortau og andre vegtekniske anlegg
skal prosjekteres og anlegges iht. standard som fremgår av planbeskrivelsen. Der planbeskrivelsen
ikke angir standard skal Statens vegvesen håndbok N100 legges til grunn.
c) Ved etablering av skjæringer høyere enn 3,0 meter mot tilgjengelige felles- og friområder, skal
toppen av skjæringen sikres mot fallulykker. Alternativt kan skjæringene etableres i sprang med
høyde maks 3,0.
d) Ved detaljregulering skal det sikres stier og gangforbindelser innenfor og mellom deltfeltene.

§ 3. 5

e)

Ved utarbeidelse av detaljregulering for B102-B104 og B107- B109 skal landskapsvirkninger
visualiseres.

f)

Støyskjermingstiltak tillates etablert utenfor de angitte byggegrenser mot samlevei o_SKV102.

Automatisk fredede kulturminner
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a)

Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet oppdages automatisk fredede kulturminner, må
terrengarbeid straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8.2.

§4

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

§ 4. 1

Boligbebyggelse – Ny bebyggelse med plankrav (B102-B109)
a) Innenfor områdene B102 til B109 skal det utarbeides detaljreguleringer iht. antall og type
bebyggelse som som angitt i tabell 1. Hybel/utleieleiligheter medregnes i antall boenheter.
Tabell 1
Felt
B102
B103
B104
B105
B106
B107
B108
B109

Maks antall boenheter
31
25
23
35

Type bebyggelse
Småhusbebyggelse
Småhusbebyggelse
Småhusbebyggelse
Småhusbebyggelse

42
60
89
17

Småhusbebyggelse og/eller lavblokk
Småhusbebyggelse
Småhusbebyggelse
Småhusbebyggelse

b) Detaljreguleringene skal legge opp til variasjon i boligtyper.
§ 4. 2

Boligbebyggelse - Eksisterende frittliggende småhusbebyggelse (BSF100-103)
a) For hver regulert tomt tillates etablert èn frittliggende enebolig med tilhørende garasje.
b) BYA = 40 % pr. regulert tomt.
c) Det skal avsettes 2 parkeringsplasser pr. boenhet der minst 1 skal være i garasje. Hver
parkeringsplass skal minimum utgjøre 18m2 og ha en lysåpning på 2,5 meter. Parkering skal løses
på egen tomt og inngår i beregning av utnyttelsesgrad.
d) Det skal avsettes minimum 80 m2 uteoppholdsareal per boenhet.
e) Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22-40 grader og mønehøyden skal ikke overstige
8,5 meter.
f) Ved utvidelse eller oppføring av ny boligbebyggelse i angitt støysone skal støynivå på
uteoppholdsarealer og fasadeelementer som kan åpnes (vinduer, dører og ventiler) til rom med
støyfølsomt bruksformål ikke overstige 55 dB i en beregningshøyde på minst 1,5 meter over
gulv/bakkenivå.
g) Garasje skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50m2. Gesimshøyde skal ikke
overstige 3,7 meter, og mønehøyde 5,5 meter. For boligtomt 5 (gnr. 30 bnr. 17, 84) tillates oppført
to garasjer der èn kan være inntil 96 m2 BYA.
h) Garasje som plasseres paralelt med med samle eller adkomstvei tillates oppført inntil 2 meter fra
fra underformål av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Dersom garasje plasseres vinkelrett
på vei skal avstanden minimum være 5 meter.
Siste punktum går foran plankartet ved motstrid.

§ 4. 3

Boligbebyggelse - Ny bebyggelse (B100-101)
a) For hver regulert tomt tillates etablert bebyggelse med utnyttelse, høyder og form som angitt i
tabell 2 og 3. TLG (topp laveste gulv) angir laveste tillatt gulvhøyde. Der det er angitt flermannsbolig
tillates tomannsboliger eller firemannsbolig.
b) For frittliggende eneboliger kan det tillates èn utleiedel/sekundærleilighet på inntil 60m2 BRA per
tomt. Det totale antallet utleie/sekundærleiligheter innenfor hvert delfelt (B100 og B101) skal ikke
overstige 20 enheter.
c) Minimum 50 % av boenhetene innenfor hvert delefelt skal oppfylle krav om tilgjengelig boenhet
med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet.
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d) Ved byggesøknad skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/nabobebyggelse og
tilstøtende vei og eventuelle friområder/grønnstruktur. Murer og terrengsprang over 1,5 meter skal
dokumenteres og illustreres. Rekke/kjedehusbebyggelse skal byggemeldes under ett.
e)

Avkjørsel fastsettes av bygningsmyndighetene. Det tillates ikke direkte avkjørsel på samlevei.

f)

Det skal avsettes 2 parkeringsplasser pr. boenhet der minst 1 skal være i garasje. For
utleiedel/sekundærleilighet er det krav om 1 parkeringsplass uten garasjeplass.
Hver parkeringsplass skal minimum utgjøre 18m2 og ha en lysåpning på 2,5 meter. Parkering skal
løses på egen tomt og inngår i beregning av utnyttelsesgrad.

g) Det skal avsettes minimum 80m2 uteoppholdsareal per boenhet.
h) Garasje skal verken ha bebygd areal eller bruksareal større enn 50m2 og skal underordne seg
boligbebyggelsen i størrelse og formspråk. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,7 meter, og
mønehøyde 5,5 meter.
i) Garasje som plasseres paralelt med adkomstvei eller fellesvei tillates oppført inntil 2 meter fra
underformål av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Dersom garasje plasseres vinkelrett på
vei skal avstanden minimum være 5 meter.
Siste punktum går foran plankartet ved motstrid.
j)

Tillatt taktype er angitt med verdi i tabell 2 og 3.
Ved saltak skal bebyggelsen ha takvinkel mellom 22-40 grader. Takvinkel er bestemmende for
maksimal gesismhøyde.

Tabell 2: Type bebyggelse, utnyttelsegrad og høydebestemmelser angitt i koteverdi.
Tomt Topp laveste
Maksimal
Maksimal
Utnyttelsesgrad
Type
nr.
gulvhøyde
mønehøyde
gesimshøyde
bebyggelse
(kote)
saltak (kote)
flatt eller
pulttak (kote)
1

31

x

39,5

40% BYA

2

30,5

x

39

40% BYA

Flermannsbolig.
Maks 4
boenheter.
Enebolig

3

30,5

x

39

40% BYA

Enebolig

4

30,5

x

39

40% BYA

Enebolig

5

30

x

38,5

40% BYA

Enebolig

6

29,5

x

38

40% BYA

Enebolig

7

30

x

38,5

40% BYA

Enebolig

8

29,5

x

38

40% BYA

Enebolig

9

30

x

38,5

40% BYA

Enebolig

10

30

x

38,5

40% BYA

Enebolig

11

29,5

x

38

40% BYA

Enebolig

12

29,5

x

38

40% BYA

Enebolig

13

29

x

37,5

40% BYA

Enebolig

14

29,5

x

38

40% BYA

Enebolig
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15

30,5

39

x

40% BYA

Enebolig

16

20,5

29

x

40% BYA

Enebolig

17

30

38,5

x

40% BYA

Enebolig

18

30

38,5

x

40% BYA

Enebolig

19

30

38,5

x

40% BYA

Enebolig

20

30

x

38,5

40% BYA

Enebolig

21

30

x

38,5

40% BYA

Enebolig

22

28,5

x

37

40% BYA

Enebolig

23

33,5

x

42

40% BYA

Enebolig

24

31,5

x

40

40% BYA

Enebolig

25

30,5

x

39

40% BYA

Enebolig

26

31,5

x

40

40% BYA

Enebolig

27

33,5

x

42

40% BYA

Enebolig

28

34

x

42,5

40% BYA

Enebolig

29

33,5

x

42

40% BYA

Enebolig

30

33,5

x

42

40% BYA

Enebolig

31

34

x

42,5

40% BYA

Enebolig

32

31,5

x

40

40% BYA

33

33

x

41,5

40% BYA

34

34

x

42,5

40% BYA

35

34

x

42,5

40% BYA

Flermannsbolig.
Maks 4
boenheter.
Flermannsbolig.
Maks 4
boenheter.
Flermannsbolig.
Maks 4
boenheter.
Enebolig

36

34

x

42,5

40% BYA

Enebolig

37

27,5

x

36

40% BYA

Enebolig

38

27

x

35,5

40% BYA

Enebolig

39

27,5

x

36

40% BYA

Enebolig

40

27,5

x

36

40% BYA

Enebolig

41

28,5

x

37

40% BYA

Enebolig

42

28

x

36,5

40% BYA

Enebolig

43

28

x

36,5

40% BYA

Enebolig

44

34

x

42,5

40% BYA

45

20,5

x

29

40% BYA

Flermannsbolig.
Maks 4
boenheter.
Enebolig

46

30

x

38,5

40% BYA

Enebolig

47

29

x

37,5

40% BYA

Enebolig

48

28

x

36,5

40% BYA

Enebolig

49

28

x

36,5

40% BYA

Enebolig

50

29

x

37,5

40% BYA

Enebolig

52

37

x

45,5

40% BYA

Enebolig
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53

38,5

x

47

40% BYA

Enebolig

54

39

x

47,5

40% BYA

Enebolig

55

21,5

x

30

40% BYA

Enebolig

56

23,5

x

32

40% BYA

Enebolig

57

26

x

34,5

40% BYA

Enebolig

58

28

x

36,5

40% BYA

Enebolig

59

29

x

37,5

40% BYA

Enebolig

60

29,5

x

38

40% BYA

Enebolig

61

30

x

38,5

40% BYA

Enebolig

62

30,5

x

39

40% BYA

Enebolig

63

30,5

x

39

40% BYA

Enebolig

65

34

x

42,5

40% BYA

Enebolig

67

41

x

49,5

40% BYA

Enebolig

68

42

x

50,5

40% BYA

Enebolig

69

42

x

51,5

40% BYA

Enebolig

70

42,5

x

52

40% BYA

Enebolig

71

43

x

52,5

40% BYA

Enebolig

72

43

x

52,5

40% BYA

Enebolig

73

43

x

52,5

40% BYA

Enebolig

74

43

x

52,5

40% BYA

Enebolig

76

29

x

37,5

40% BYA

Enebolig

77

29,5

x

38

40% BYA

Enebolig

78

30

x

38,5

40% BYA

Enebolig

79

32

40,5

x

40% BYA

Enebolig

80

33

41,5

x

40% BYA

Enebolig

81

34,5

43

x

40% BYA

Enebolig

Tabell 3: Type bebyggelse, utnyttelsegrad og høydebestemmelser der det skal måles fra gjennomsnittlig planert
terreng.
Tomt Maksimal
Maksimal
Utnyttelsesgrad
Type
nr.
mønehøyde
gesimshøyde
bebyggelse
saltak
flatt eller
pulttak
51

x

8,5 meter

40% BYA

64

x

8,5 meter

40% BYA

Flermannsbolig.
Maks 4
boenheter.
Enebolig

66

x

8,5 meter

40% BYA

Enebolig

76

x

8.5 meter

40% BYA

Rekkehus.
Maks 10
boenheter.

§ 4. 4

Energianlegg, BE100-BE102
Området skal benyttes til trafo/nettstasjon.
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§ 4. 5
Lekeplass, BLK100-BLK105
a) BLK100 til BLK104 skal opparbeides som sandlekeplasser.
b) BLK105 skal opparbeides som kvartslekeplass og arealet skal være offentlig eiet.
c) Lekeplassene skal opparbeides slik at det oppnås et variert leketilbud med ulike anordninger/lekeapparater
egnet for barns lek.
d) BLK100 er felles for tomt 1 til 15
e) BLK101 er felles for 16 til 25 og 37 til 43
f) BLK102 er felles for 26 til 36
g) BLK103 er felles for 44 til 54 og 75
h) BLK104 er felles for 55 til 74 og 76 til 81
§5

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

§ 5. 1

Kjørevei, SKV

Vei
SKV 100
SKV 101
SKV 102
SKV 103
SKV 104
SKV 105
SKV 106
SKV 107
SKV 108
SKV 109
SKV 110
SKV 111
SKV 112
SKV 113
SKV 114
SKV 115
SKV 116
SKV 117
SKV 118
SKV 119
SKV 120
SKV 121
SKV 122

Dimensjoneringsklasse
H2
SA2
A2
A2
A2
A2
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
Eksisterende vei
Eksisterende vei
Eksisterende vei
Eksisterende vei
A1
A1
A1
A1
A1

§ 5. 2

Fortau, SF
Områdene skal være offentlig eiet.

§ 5. 3

Gang-/sykkelveg, SGS
Områdene skal være offentlig eiet.

§ 5. 4

Leskur/plattformtak, SP
Områdene skal være offentlig eiet.

§ 5. 5

Kollektivholdeplass, SKH
Områdene skal være offentlig eiet.

Eieform
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Privat vei
Privat vei
Privat vei
Privat vei
Felles for tomt 20,21, 23,24 og 25
Felles for tomt 37, 38, 39, 40 og 41
Felles for tomt 10,12,13 og 14
Felles for tomt 7,8, 9 og 11.
Felles for tomt 4 til 6
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§ 5. 6
a)

Annen veggrunn - tekniske anlegg, SVT
Annen veggrunn er areal til skulder, grøfter, skråninger, skjæring og fylling knyttet til veg, fortau og gang- og
sykkelveg samt støttemurer, frisiktssoner og evt. støyvoller/støyskjermer. I dette området er det ikke tillatt å
føre opp bygg eller andre tiltak som vanskeliggjør bruken av området som veggrunn eller på andre måter
påvirker trafikksikkerheten.
b) Arealene skal bearbeides slik at de får en naturlig utforming, med jevne og avrundede overganger til
eksisterende terreng. For arealer som skal revegeteres skal det benyttes stedegne masser, og
vegetasjonstyper som finnes naturlig i området.
c) Innenfor området skal terrenget være slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 meter over tilstøtende
vegers nivå.
d) Områdene skal være offentlig eiet langs samle og atkomstveier.

§ 5. 7
a)

Annen veggrunn – grøntareal, SVG
Områdene kan beplantes med stedegen vegetasjon og arter som ikke er en trussel for biologisk mangfold.
Det tillates grøntanlegg som tilsådde plener, rabatter og bed med beplantning mm.
b) Arealene skal ha jevne overganger mot eksisterende terreng. For areal som skal revegeteres, skal det
benyttes stedegne masser, og vegetasjonstyper som finnes naturlig i området.
c) Områdene kan benyttes til snøopplag.
d) Beplantning innenfor området tillates såfremt at denne ikke blir høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers
nivå.
e) Områdene skal være offentlig eiet langs samle og atkomstveier.

§ 5. 8
Tekniske bygninger/konstruksjoner, STB
a) Innenfor formålet skal det etableres gang- og sykkelbru over Lundeelva.
b) Ved søknad om ramme eller igangsettingstillatelse skal det dokumenteres nødvendig flomsikring.
§6

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

§ 6. 1
Grønnstruktur, G
a) Innenfor området kan nødvendig skjøtsel av skog og vegetasjon tillates.
b) Det tillates etablert tur- og snarveiforbindelser mellom boligområdene.
c) Områdene skal være offentlig eiet.
§ 6. 2

Turveg, GTD100 – GTD102
I områdene for turveg kan det anlegges og utbedres turveger med enkle terrenginngrep i samsvar med
grønnstrukturplanen.

§ 6. 3
a)

Friområde, GF100 – GF103
Areal som er regulert som friområde kan tilrettelegges og opparbeides for opphold og lek i forbindelse med
områdets bruk som tur-/friområde. Beplantning med tre og busker og tilsåing med gress, skal skje med
stedegne arter og arter som ikke er noen trussel for biologisk mangfold. Det tillates utplassert eller oppført
innretninger/anlegg som har naturlig tilknytning til områdets bruk som rekreasjonsområde, som benker,
bord, søppelkasser, toalett, gapahuk o.l.
b) Området skal være offentlig eiet.

§ 6. 4
Badeplass/ -område, GB100 og VB100
a) Innenfor området skal det etableres badeplass i tråd med overordnet grønnstrukturplan.
b) Det tillates utplassert eller oppført innretninger/anlegg som har naturlig tilknytning til områdets bruk som
badeplass, herunder benker, bord, søppelkasser, stupebrett, toalett o.l.
c) Områdene skal være offentlig eiet.

9

REGULERINGSBESTEMMELSER - OMRÅDEREGULERING FOR AUSVIGA

§7

LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)

§ 7.1
a)

§8
§ 8. 1

§9

LNFR spredt fritidsbebyggelse, LSF101
Det tillates ikke nye fritidsboliger. Eksisterende bruk tillates videreført som vist i plan med linjesymboler.

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6)
Ferdsel, VFE
a) Området skal være åpent for fri ferdsel på sjøen.
b) Innenfor området tillates det viderføring og vedlikehold av eksisterende slipp og båtplasser i Lundeelva.
HENSYNSSONER (pbl 12-6)

§ 9. 1

Flomfare, H320_1
Hensynssone for flom følger kote +3.

§ 9. 2

Høyspenningsanlegg (inkludert høyspentkabler), H370_100 – H370_103
Det tillates ikke etablering bygvverk eller konstruksjoner i høyspentsone.

§ 9.3. Anlegg- og riggområde, #100 – #101
a) Bestemmelsesområdene tillates benyttet til midlertidig anleggsområder for gjennomføring av plan.
Bestemmelsesområde #100 kan kun benyttes fram til lekeplass BLK105 er etablert.
b) Etter at anleggsarbeidet er ferdig skal områdene ryddes, planeres og tilsåes.
§ 9.4 Båndlegging etter lov om kulturminner, H730_100 – H730_104
Innenfor vernesonen rundt kulturminne som inntegnet på plankartet, er det ikke tillatt med inngrep eller
aktivitet som er egnet til å skade eller forringe kulturminner uten tillatelse fra fylkeskonservatoren, herunder
graving og fylling.
§ 9.5 Støysone – rød sone iht. T-1442, H220_1
Innenfor rød støysone tillates ikke bruksformål som er støyfølsom.
§9.6 Støysone – gul sone iht. T-1442, H210_1
Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor fasadeelementer som kan åpnes (vinduer, dører og eventuelt
ventiler) til rom med støyfølsomt bruksformål skal ikke Lden overstige 55 dB i en beregningshøyde på minst
1,5 meter over gulv/bakkenivå.
§ 9.7 Naturmiljø, H570_2
Innenfor området tillates ikke inngrep som reduserer området verdi som naturtype gammel fattig
edellauvskog. Stier og turforbindelser tillates etablert gjennom området.
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1 Sammendrag
Ausviga ligger ved sjøen og er i dag et relativt ubebygd område. Ausviga Eiendom AS ønsker
nå å bygge ut 1048,4 daa med ulike boligtyper. I forbindelse med boligbyggingen skal det
også bygges ut noe sosial infrastruktur, noe som vil føre til etablering av nye arbeidsplasser.
Den tekniske infrastrukturen i området har god kapasitet.
Konsekvensvurderinger og flere temautredninger er allerede gjort i forbindelse med
kommuneplanarbeidet. Planen er i høy grad i tråd med kommunale og regionale
overordnede mål, men avviker noe fra kommuneplanens arealdel. Planen overlapper flere
reguleringsplaner.
Planområdet har flere kulturminner, samt natur‐ og landskapsverdier. Det legges stor vekt
på landskapstilpasning i utformingen av området.
Området reguleres delvis med områderegulering og detaljregulering. Målet er at arealene
som detaljreguleres skal kunne bygges ut fortløpende etter at planen vedtas.
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2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Hensikten med detalj/områdeplanen for Ausviga er i hovedsak å legge til rette for ny
boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og tekniske anlegg.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Ausviga Eiendom AS er forslagstiller, hvor COWI AS er blitt engasjert som plankonsulent for
utarbeidelse av områdeplanen. Planområdet eies i dag av blant annet Ausviga Eiendom AS,
Søgne kommune, Statens vegvesen/Vest‐Agder fylkeskommune, samt andre private
grunneiere.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Den 9. januar 2013 ble det besluttet i Plan‐ og miljøutvalget i Søgne kommune (utv.saksnr:
8/13) om å gi igangsettingstillatelse for reguleringsarbeid av planområdet.

2.4 Utbyggingsavtaler
Ved varsling om påbegynt planarbeid datert 23. januar 2013 ble det samtidig varslet om
igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet. Avtalen gjelder mellom
berørte parter og kommunen og regulerer forhold omkring utbygging av området.

2.5 Krav om konsekvensutredning
Ved utarbeidelse av kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia ble det utført
konsekvensutredning for planområdet. Planen er vurdert i forhold til pbl §§ 4‐1 og 4‐2, og
man kan ikke se at krav om konsekvensutredning (KU) inntreffer på nytt.

3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram
I henhold til Plan‐ og bygningsloven §12‐8 stilles det krav til informasjon og medvirkning. I
forbindelse med planarbeidet er allmennheten og berørte parter sikret informasjon ved
varsling av påbegynt planarbeid den 23. januar 2013 og utvidelse av planområdet den 21.
mai 2013. Frist for uttalelse var satt til 24. februar og 23. juni 2013.
Varslingen ble gitt via varslingsannonse i Budstikka (Søgne og Sogndalen budstikke), og sendt
som brev til berørte parter og offentlige myndigheter.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
Fylkeskommunale planer
Regionalplan for Agder 2020
Fylkestingene i Aust‐Agder og Vest‐Agder har vedtatt at planlegging av felles tiltak i regionen
skal skje gjennom en regionplan for hele Agder som erstatter fylkesplanene. Regionplanen er
en videreføring av Agderrådets strategiske dokument:” Felles mål for Sørlandet 2003‐2010”,
og vil erstatte denne som et felles dokument for alle berørte parter. Regionplan Agder 2020
ble vedtatt av begge fylkestingene i juni 2010.
"Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for
bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Vi tror det er størst
mulighet for å nå målet dersom vi har et spesielt fokus på å videreutvikle regionens sterke
sider".

Regionalplan for Kristiansandsregionen 2011‐ 2050
Kristiansandsregionene har de siste årene hatt en betydelig positiv vekst når det gjelder
arbeidsmarkedet og tilflytting. Med befolkningsvekst byr dette på utfordringer til de aktuelle
kommunene. Søgne kommune er tilknyttet det omfattende interkommunale samarbeidet
"Knutepunkt Sørlandet" som skal bedre koordineringen og finne fellesløsninger på en rekke
problemstillinger.
I Regional plan for Kristiansandregionene 2011 – 2050 anbefales det at for en balansert
utvikling av Kristiansandsregionen må Søgne kommune ta høyde for å vokse med 5.000
innbyggere innen 2050. I henhold til gjeldende kommuneplan har Søgne arealreserver til å
kunne vokse med omtrent 1.600 innbyggere (ekskl. Kjellandsheia). Det er med andre ord
behov for å finne utbyggingsarealer til 3.400 innbyggere.
For bolig områdene i Søgne anbefales det blant annet å bygge ut rundt Kjellandsheia (da
inkludert planområdet Ausviga) slik at det kan opprettes en god kollektivtransport akse via
Tangvall‐Lunde‐Kjellandsheia.

Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet, 2009
Klimaplanen gir først status for kommunene i Knutepunkt Sørlandet som virksomhet og som
samfunn, og prognose frem til 2020, for stasjonært og mobilt energiforbruk og
klimagassutslipp.
Basert på dette er det utarbeidet en visjon, målsettinger, strategier og tiltak relatert til
energieffektivisering og reduksjon i klimagassutslipp.
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Kommunalplan og kommunedelplaner
Kommuneplan for Søgne kommune (langsiktig) 2011 ‐ 2020
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, være et
styringsverktøy for kommunesamfunnet som helhet og samordne planer for ulike sektorer.

Kommuneplan for Søgne kommune (arealdel) 2011 ‐ 2020
Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser rammer for arealbruken i
kommunen og er en juridisk bindende plan for Søgne kommune. Foreslått planområde er i
kommuneplanen avsatt til bebyggelse, hvor man legger opp til at mer detaljert arealbruk
skal framkomme av reguleringsplaner. I tillegg til arealformål er flom‐ og rasområder med i
kommuneplanen.
Den 12.12.2008 ble det utarbeidet kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia
ut fra gjeldende kommuneplan for Søgne kommune. Planområdet for områdeplanen er da
satt av til bolig‐ og offentlig bebyggelse samt friområder mot fv.204 og Lundeelva. Det er da
foreslått en utbygging på totalt 413 boenheter fordelt på ulik type bebyggelse.
Planforslaget avviker kommuneplanen/kommunedelplanen på følgende punkter:
 Et mindre areal på nordliggende landbruksområder langs Fv.204 som er avsatt til LNF
formål i kommunedelplanen er i planforslaget blitt regulert til ulike vegformål for
utbedring av fylkesvegen.


Et mindre areal på sørliggende fri‐ og naturområder mot Ausvigheia som er avsatt til
LNF‐formål i kommunedelplanen er i planforslaget blitt regulert til boligformål.



Et mindre areal på vestlige side av Lundeelva som er avsatt til friområde i
kommunedelplanen er i planforslaget blitt regulert til gang‐ og sykkelveg med bro
over Lundeelva.

8

Områderegulering for Ausviga, Søgne kommune

Figur 1: Viser gjeldende kommunedelplan for planområdet. Planområdets avgrensning er illustrert med sort
stiplet linje slik det ble varslet. (Kilde: Kommuneplanens arealdel for Søgne kommune 2011 ‐ 2020)

Kommunal planstrategi for Søgne kommune
Kommunale planstrategi er et nytt hjelpemiddel i plan og bygningsloven. Formålet er at
kommunestyret tidlig i valgperioden skal fastlegge hvilke planoppgaver kommunen skal
prioritere for å legge til rette for en god utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi skal
ta stilling til om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal revideres, og om det er behov
for andre kommunedelplaner, tema‐ og sektor(fag)planer. I arbeidet med planstrategien skal
kommunen innhente synspunkter fra berørte offentlige organer og nabokommuner.
Kommunen bestemmer selv innholdet i planstrategien.
I planstrategien for Søgne kommune er det lagt vekt på at Kjellandsheia, Leireheia og
Oftenes skal være hoved utbyggingsområde minst fram til år 2025.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Store deler av planområdet er i dag uregulert, men områdereguleringsplanen vil delvis
erstatte mindre områder på følgende gjeldende reguleringsplaner:

 Eik/Sangvik, PlanID: 19820519 – vedtatt: 19.05.1982
Regulerer et lite område helt øst på planområdet. Dette området er regulert som
landbruksformål i gjeldende reguleringsplan.

 Del av gnr.30, bnr.9,10,26 m.fl. Ausviga, PlanID: 19900201‐2 – vedtatt: 01.02.1990
Reguleringsplanen ligger helt sør på planområdet og regulerer flere fritidsboligtomter
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samt sjøboder med tilhørende infrastruktur og felles friområde. Den nye detalj‐
/områdeplanen for Ausviga vil da erstatte og regulere mindre deler av et sjø/elve‐
område.

 Del av gnr.30, bnr.26, Ausviga, PlanID: 19841126‐2 – vedtatt: 26.11.1984
Reguleringsplanen ligger helt sør på planområdet Denne reguleringsplanen er stort
sett regulert for fritidsbebyggelse, men det er gitt dispensasjon for at noen av
fritidsboligene er omgjort til helårsboliger. Områdereguleringsplanen vil da erstatte
visse områder som er regulert som adkomstveg og friområder.

 Sørskog (Ausvigheia), PlanID: 19940203‐1 – vedtatt: 03.02.1994
Reguleringsplanen ligger helt sør på planområdet. Reguleringsplanen regulerer et
større boligfelt med småbåthavn/sjøboder og tilhørende infrastruktur.
Områdereguleringsplanen vil da delvis erstatte områder som er regulert som
adkomstveg og friområder.

 Felt E (Ausvigheia), PlanID: 19980512 – vedtatt: 12.05.1998
Bebyggelsesplanen regulerer felt E som utfyller reguleringsplanen for Sørskog
(Ausvigheia). Formålet er boligbebyggelse med kommunalteknisk anlegg.

 Felt F (Ausvigheia), PlanID: 19941104 – vedtatt: 04.11.1994
Bebyggelsesplanen regulerer felt F som utfyller reguleringsplanen for Sørskog
(Ausvigheia). Formålet er boligbebyggelse.

 Gang og sykkelveg Oftenes, PlanID: 20070621‐1 – vedtatt: 21.06.2007
Nyere reguleringsplan som regulerer gang‐ og sykkelveg langs fv.204 fra krysset med
Ausvigaheia og mot Stølekilen.

 Gang‐ og sykkelvei Leire‐Ausvigheia, PlanID: 19950615 – vedtatt: 15.06.1995
Regulerer fv.204 med tilhørende gang‐ og sykkelveg fra utkanten av E39 i nord til
krysset med Ausvigheia i sør. Detalj‐/områdereguleringsplanen for Ausviga vil da
erstatte fv.204 med tilhørende gang‐ og sykkelveg, samt nåværende T‐kryssløsning
ved Ausvigheia erstattes med ny rundkjøring.
 Leireheia nord, PlanID: 20051013‐3, vedtatt: 13.10.2005
Nyere reguleringsplan som regulerer et mindre boligfelt nordøst for planområdet.
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Figur 2: Viser oversikt over gjeldende‐, tilgrensende‐ og reguleringsplaner under utarbeidelse i og ved
planområdet (kilde: knutepunktsorlandet.no):
Nr 1: Eik/Sangvik – Bolig‐ og landbruksformål
Nr 2: Del av gnr.30, bnr.9,10,26 m.fl. Ausviga – Fritidsboliger og sjøboder
Nr 3: Del av gnr.30, bnr.26, Ausviga ‐ Fritidsboliger
Nr 4: Sørskog (Ausvigheia) – Boligbebyggelse og småbåthavn med sjøboder
Nr 5: Felt E (Ausvigheia) ‐ Boligbebyggelse
Nr 6: Felt K (Ausvigheia) – Boligbebyggelse, lek‐ og aktvitetsområder samt båtopplag
Nr 7: Felt F (Ausvigheia) ‐ Boligbebyggelse
Nr 8: Områdeplan for Kjellandsheia syd – Områdeplan med vekt på boligbebyggelse og tjenesteyting
Nr 9: Gang og sykkelveg Oftenes – Gang‐ og sykkelveg langs fv.204.
Nr 10: Gang‐ og sykkelvei Leire‐Ausvigheia – Fv.204 med gang‐ og sykkelveg
Nr: 11: Områdeplan for Leireheia ‐ Områdeplan med vekt på boligbebyggelse og tjenesteyting
Nr: 12: Leireheia nord – Boligbebyggelse, naturområder samt kommunal teknisk anlegg
Nr: 13: Lunde – E39 og tilgrensende områder
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4.3 Tilgrensende planer
 Felt K (Ausvigheia), PlanID: 19960521 – vedtatt: 21.05.1996
Bebyggelsesplanen regulerer felt F som utfyller reguleringsplanen for Sørskog
(Ausvigheia). Formålet er boligbebyggelse.

 Områdeplan for Kjellandsheia syd, PlanID: 201219 –Planlegging igangsatt
Bygger på kommunedelplanen for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia. Formålet med
områdereguleringsplanen er å legge til rette for en større boligutbygging på
Kjellandsheia i nord, videre sørover mot Oftenes langs fv.204.

 Områdeplan for Leireheia, PlanID: 201220 – Planlegging igangsatt
Bygger på kommunedelplanen for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia. Formålet med
områdereguleringsplanen er å legge til rette for en større boligutbygging på
Leireheia. Områdereguleringsplanene for Ausviga, Kjellandsheia og Leireheia er del
av et større samarbeidsprosjekt mellom ulike utbyggere, grunneiere, konsulenter og
Søgne kommune.

 Lunde, PlanID: 20050908‐1 – vedtatt: 08.09.2005
Reguleringsplanen regulerer deler av E39 med nærliggende områder knyttet til blant
annet bolig, friluft, landbruk, næring og tjenesteyting.

4.4 Temaplaner
Folkehelseplan for Søgne kommune 2011 ‐ 2014
Søgne kommune vedtok i kommunestyre (sak 50/04) å bli med i folkehelsearbeidet, samtidig
som en vedtok å delta i folkehelsepartnerskap i Agder og i nettverksarbeidet innen
Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune avsatte en 20 % stillingsressurs som koordinator for
folkehelsearbeidet.
Folkehelseplanens målsettinger er:
 Opprioritere forebyggende helsearbeid
 Tjenestetilbudet skal koordineres og utvikles med utgangspunkt i det enkelte
menneskets behov og mål for livskvalitet
 Forbedre informasjon om helsetjenesten og det forebyggende helsearbeidet
 Sikre løsninger ut fra helhetlige perspektiver, der iverksetting av ulike tiltak ses i
sammenheng på tvers av enhetene.
 Bedre tilgjengeligheten til helsetjenestene.

Barnehagebehovsplan for Søgne kommune 2012 – 2020
Kommunens behov for barnehageplasser er begrunnet i barnehageloven:
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§ 12a. Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med
denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der barnet
er bosatt.
Det er opp til den enkelte kommune om de ønsker å tilby barnehageplass også til dem uten
rett, og det er en uttalt politikk i Søgne at man ønsker å legge til rette for at flest mulig skal
få tilgang til en barnehageplass. Konsekvensene av dette vil også være et tema.
Formålet med planen er å gi et godt grunnlag for de valgene Søgne kommune må gjøre på
barnehageområdet i perioden 2012‐20. Den må derfor gi et bredt bilde av situasjonen i dag,
anslå omfanget av behovet for nye plasser i de nærmeste årene, og ikke minst lokalisering.

Oppvekstplan for Søgne kommune 2011 – 2014
Oppvekstplanen er den delen av kommuneplanen som omhandler
oppvekstområdet. Planen omhandler alle områder som administrativt ligger under
kommunalsjef for oppvekst; skole, barnehage, kultur, PPT, barnevern. For å fange alle faser
av barns oppvekst og alle tilbud til barn og unge, har en også beveget seg inn på enheter og
områder som sorterer under kommunalsjef for helse og omsorg; helsestasjon og psykisk
helsearbeid og habilitering. Oppvekstplanen tar både for seg innholdet i tjenestene og
bygningsmessige behov.
Hovedmålet med planen er:
"En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår
som voksen."

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Følgende statlige føringer er lagt til grunn ved utarbeidelse av områdereguleringsplanen:











RPR for samordnet areal og transportplanlegging T‐5/93
RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen T‐2/08
Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T‐1442/2012
Riks‐ og fylkesveger T‐1057
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
St. meld 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
Den europeiske landskapskonvensjonen
Statlig retningslinje for klima‐ og energiplanlegging i kommunene, fastsatt 04.09.09
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig
resolusjon 24.juni 2011
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
Dette kapittelet omhandler planområdet slik det framstår i dag.

5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger ved Ausviga 2,5 km vest for Tangvall i Søgne kommune. Planområdet er
avgrenset som illustrert på figur 4, og har en størrelse på ca 1048,4 daa.

Figur 3: Viser planens begrensning til områdeplanen slik den ble varslet (med utvidelse). Plangrensen har blitt
justert noe ved innsendelse. Figur 3 er bare ment som en illustrasjon (kilde: norgeibilder.no).
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Tangvall

Planområdet

Figur 4: Kartet viser planområdets plassering i forhold til Tangvall (kilde: finn.no)
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Mesteparten av planområdet blir i dag benyttet som fri‐ og naturområde, men det finnes og
flere eneboliger og fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, skogdriftsområder,
landbruksområder, LNF områder, samt Fv. 204. I områdene rundt planområdet er det
etablerte boligfelt, landbruksområder, fri‐ og naturområder, Torvefjorden og Lundeelva (sjø
og vassdrag), kommunal infrastruktur og E39 grenser mot nord liggende del av planens
begrensing.

Figur 5: Viser landbruksområder og Fv. 204 nordvest på planområdet (kilde: 1881.no).
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Figur 6: Viser Lundeelva og østlige del av planområdet (kilde: COWI AS).

5.3 Stedets karakter
Ausviga ligger i landlige og sjø nære omgivelser sentralt i Søgne kommune. Omliggende
bebyggelse bærer preg av stor variasjon, både på byggehøyde og arkitektur. Sal‐ og valmtak
er dominerende men pulttak forekommer. Arkitektonisk er det bebyggelse som strekker seg
over en lang periode fra eldre gårds‐ og landbruksbygninger fra tidlig 1800‐tallet, til nyere
moderne boliger.
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Figur 7: Bebyggelse på og rundt planområdet er variert. Viser eksisterende boligfelt sør for planområdet
(kilde: 1881.no)

Figur 8: Viser Båråkeren gårdsbruk (kilde: Jonas Holmen).
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5.4 Landskap
Området er et typisk sørlandsk landskap, småkupert med mindre heier og daldrag, med
enkelte bratte fjellsider. Det er flere eksponerte topper. De ligger mellom 40 og 90 moh. Det
er flere utsiktspunkter, men dagens skogsvegetasjon gir begrensete utsiktsmuligheter. Mye
ved dagens situasjon vil forandres når området bygges ut.

Figur 9: Viser eksisterende terreng og Båråkeren gårdsbruk (kilde 1881.no).

Mesteparten av arealene innenfor planområdet er grønnstruktur‐ og naturområder. De
består av skog, noe dyrka mark, myrer og sjøarealer. Noen mindre områder er opparbeidete
arealer som boligfelt, veier og annen infrastruktur. Grønnstrukturinteressene er
sammensatte. Naturområdene benyttes noe til nærrekreasjon. Det går noen skogsbilveier og
stier på kryss og tvers som benyttes til friluftsliv. Skogen benyttes i beskjeden grad til
tømmerdrift/vedhogst.
Arealene langs elva varierer mellom tett lauvskog og kratt, våt engmark, bratt fjell og partier
med store steinblokker. De bratte partiene består av steinur med store steinblokker eller
fast fjell. Tett vegetasjon langs elva domineres av or, hassel, eik og selje. Lenger fra elva er
det furu, eik og bjørk som dominerer. Det er lyng og einer i bunnsjiktet. Vegetasjonen er så
tett mange steder at det er vanskelig å komme seg fram, spesielt nærmest elva. Det er et
naturlig rikt dyre‐ og fugleliv i området og et normalt biologisk mangfold for Sørlandet. Det
er noen bekker og grøfter i området, men ingen vann.
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Figur 10: Det er våte partier i utløpet av Lundeelva (kilde: Rambøll)

Figur 11: Kantvegetasjon langs Lundeelva øst på planområdet (kilde: Rambøll).
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Stork

Karplanter

Trekkvei for elg

Lokal viktig
naturtype Ålegras
og utløp for
Lundeleva

Viktig
skogsområde

Beiteområde for
Andefugl og sjøorre

Gulflekksmyger
Viktig naturtype
edelløvskog

Figur 12: Rødlistearten Gulflekksmyger samt viktige naturtyper er registrert på og rundt planområdet (kilde:
naturbase.no, artsdatabanken.no)

På planområdet er det registrert rødlistearten Gulflekksmyger. Gulflekksmyger er en
sommerfuglart som trives i solrike skoglysninger der det vokser mye blomster med fuktig
grunn.
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Det er og registrert viktige naturtyper og beiteområder for ulike dyrearter på planområdet
som er:
 Viktig naturtype ‐ edelløvskog:
Edelløvskogen er blant annet området hvor sommerfuglarten Gulflekksmyger er
påvist.
 Viktig naturtype ‐ Ålegras:
Er en type urt som vokser på sand‐ og muddergrunn, gjerne i skjermede
elvemunninger, fra lavvannsmerket (fjære sjø) ned til 10 meter. Urtene er flerårige og
svaner er blant få dyr som spiser Ålegras.
 Viktig naturtype – utløp for Lundeelva:
Utløpet av Lundeelva ansees som en svært viktig naturtype, og det vil være viktig å
bevare skogholt, kantsoner og enkelttrær som elementer i dette landskapet.
 Beiteområde for Andefugl og sjøorre
De deler av planområdet som ligger nær sjøen i sør og langs Lundeelva i øst vil være utsatt
for flom ved stormflo og havnivåstigning. Dette må tas hensyn til ved planlegging av
enkelthus, veier og infrastruktur som skal ha 100‐årsflommen som sikkerhetskrav.
Det er foreløpig ikke utarbeidet flomsonekart for Lundeelva av Norges vassdrags‐ og
energidirektorat (NVE).
Ifølge DSBs Havnivåveileder /9/ kan det i Søgne kommune, relativt til år 2000, forventes
følgende nivåer for landheving, 100 års stormflo og havnivåstigning.:
›
Landheving:
7 cm
(år 2050)
(år 2100)
14 cm
›
100 års stormflo:
149 (141‐163) cm
(år 2050)
205 (185‐240) cm
(år 2100)
›
Havnivåstigning:
24 (16‐38) cm
(år 2050)
76 (56‐111) cm
(år 2100)
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
I tidsrommet 22.10.2013 – 3.12.2013 ble det utført arkeologiske undersøkelser på
planområdet av Vest Agder fylkeskommune v/ regionalavdelingen – fylkeskonservatoren. I
og rundt planområdet ble registrert 9 stk. kulturminner fordelt på 6 stk. ulike steder, samt 11
bygninger som er registrert i SEFRAK‐registeret. Det er utarbeidet en rapport fra de
arkeologiske undersøkelsene som kan leses i sin helhet i vedlagt innsendelsen.
Følgende kulturminner er registrert på planområdet:
1. Dyrkningsflate: Dyrkningsspor etter landbruk som ligger nord på planområdet.
Automatisk fredet.
2. Leiredalen, Heller 5: Er et arkeologisk minne av art som et bosetnings‐ og
aktivitetsområde. Automatisk fredet. Ligger nord på planområdet.
3. Leiredalen, Heller 4: Er et arkeologisk minne av art som et bosetnings‐ og
aktivitetsområde. Automatisk fredet. Ligger nord på planområdet.
4. Leiredalen, Heller 3: Er et arkeologisk minne av art som et bosetnings‐ og
aktivitetsområde. Automatisk fredet. Ligger nord på planområdet.
5. Eig: Er et arkeologisk minne av art som et bosetnings‐ og aktivitetsområde som er
datert fra jernalderen. Automatisk fredet. Ligger helt øst på planområdet.
6. Båråker Heller 2: Er et arkeologisk minne av art som et bosetnings‐ og
aktivitetsområde. Automatisk fredet. Ligger helt øst på planområdet ved Båråkeren
gårdsbruk.
7. Båråker Heller 1: Er et arkeologisk minne av art som et bosetnings‐ og
aktivitetsområde. Automatisk fredet. Ligger helt øst på planområdet ved Båråkeren
gårdsbruk.
8. Båråker: Er et arkeologisk minne av art som et bosetnings‐ og aktivitetsområde som
er datert fra steinalderen. Automatisk fredet. Ligger helt øst på planområdet ved
Båråkeren gårdsbruk.
9. Ausviga steinalderlokalitet: Er et arkeologisk minne av art som et bosetnings‐ og
aktivitetsområde som er datert fra stein‐ og jernalderen. Automatisk fredet. Ligger
helt sør på planområdet i Ausviga.
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SEFRAK‐registrerte
bygninger
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Figur 13: Oversikt over kulturminner og SEFRAK‐registrerte bygninger på og rundt planområdet (kilde:
kulturminnesok.no, miljostatus.no og arkeologisk registrering gjort av Vest Agder fylkeskommune i
tidsrommet 22.10.2013 – 3.12.2013).
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5.6 Kulturlandskap ved Bårågeren

Figur 14: Bårågeren gårdsbruk med vide jorder og kulturlandskap (kilde – Jonas Holmen)

Nær utløpet av Lundeelva, på vestsiden av elva ligger det gamle bruket Bårågeren. Det
består av laftebygd sjøbu nede ved elva, en låve under heia, et gammelt våningshus og et
stabbur. Tunet fremstår i 2014 som et autentisk gårdsbruk fra 1850. Arkeologiske
undersøkelser viser at det har vært bebodd siden steinalderen og deler av området er
automatisk fredet. Området ved gården Bårågeren har et spesielt fokus i
kommunedelplanen, hvor det skrives av kulturlandskapet skal bevares.

Figur 15: vises steingard og brønn som del av kulturlandskapet ved Bårågeren (Kilde – Jonas Holmen)
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Ved munningen av elven ligger Rauskjæret med store etablerte steinbrygger. Disse har
forbundet Bårågen og elva til sjøen over mange generasjoner. Her har handel og fiske vært
viktig næring.

Figur 16: Viser en av etablerte steinbrygger til Bårågeren i Torvefjorden

«Slik bruket framstår i 2014, i bakgrunnen av nyslåtte jorder, med sine steingarder, er det et sjeldent
helhetlig stykke sørlandssjøbruk. De som har bodd her gjennom tida, har måttet ha mange bein å stå
på, ett i skogen, ett i jorda, ett i fiskebåten og ett i sjøfarten»
‐ Jostein Andreassen, Søgne, lokalhistoriker, 2014.
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Eksisterende bryggeanlegg ved torvefjorden til Bårågeren gn 30 bnr 2
Bårågeren har fire store etablerte steinbrygger ved torvefjorden. Disse har knyttet gården og
elven til sjøen i flere generasjoner. Rauskjæret var en viktig inntektskilde for gården, hvor
det tidligere ble fisket med garn.

Figur 17: Viser etablerte bryggeanlegg/småbåthavn til Bårågeren.
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Eksisterende Hyttetomt GN 30/14
På 60 ‐ 70 tallet så ble det utskilt en hyttetomt på vel 4 mål syd i planområdet med eget
gårds‐ og bruksnummer. Denne er etablert med steinbrygge i Torvefjorden.

Figur 18: Hyttetomten 30/14 og tilhørende brygge (rød pil viser hvor bildet er tatt)

5.7 Naturverdier
Av kvaliteter er nærhet til sjøen og Lundeelva sentralt, både fysisk og visuelt.
Naturområdene er i dag i stor grad urørt. Ved å bevare en del skog eller store trær på
friområdene, kan man beholde et naturpreg på lekeplasser og fellesarealer og som buffer
mellom delområdene. Båråkeren består av et kulturlandskap som forteller kommende
generasjoner om vår nære historie.
Det er utarbeidet en landskapsanalyse for planområdet som kan leses i sin helhet (vedlegg
4).
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5.8 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Planområdet blir i dag brukt som et rekreasjonsområde for beboere i og rundt planområdet
(Ausviga). Det finnes et par mindre turstier men rekreasjonsbruk‐ og verdi anses å være
medium, da på bakgrunn av at planområdet har flere store områder med meget tett
vegetasjon som gjør at det er det vanskelig å ta seg fram til fots. Planområdet sett under ett
bærer preg av beskjeden bruk.

5.9 Landbruk
I Kommunedelplanen for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia i Søgne kommune er det
kartlagt og redegjort for flere viktige landbruksområder i og ved planområdet. Kartleggingen
tok for seg de viktigste jordbruksarealene klassifisert i A, B og C arealer.
A‐arealer er store sammenhengende arealer hvor det er mulig å dyrke matkorn. B‐arealer er
jordbruksarealer av god kvalitet som er for små til å være regionalt viktige eller store arealer
som ikke er egnet til matproduksjon. C‐arealer er andre jordbruksarealer, for eksempel
beitemark. Figur 16 viser oversikt over landbruksområder på og rundt planområdet.

Figur 19: Viser oversikt over viktige landbruksområder på og rundt planområdet (kilde: Kommunedelplan for
Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia i Søgne kommune/Temakart utarbeidet for kommuner tilknyttet til
Knutepunkt Sørlandet).
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5.10 Trafikkforhold
Adkomst til planområdet vil være å kjøre av E39 ved Lunde og inn på Fv.204 ‐ Leireveien.
Etter 500m vil man ankomme planområdets nordlige del. For adkomst til den sentrale delen
av planområdet følger man Fv.204 sørover videre ned mot veien "Ausviga".
Fv.204 – Leireveien har ifølge Statens vegvesens kartdata en trafikkmengde (ÅDT) på ca 500
kjøretøy, hvor andel tungekjøretøy er ca 10 % (ifølge vegvesen.no /nasjonal vegdatabank).
Vegen er i dag en eldre hovedveg med vegbredde på om lag 6 m med tilhørende gang‐ og
sykkelveg. Fylkesvegen skal i planforslaget utbedres til dimensjoneringsklasse H2 etter
Statens vegvesen sine håndbøker. Grunnen til dette er at den planlagte utbyggingen for
Ausviga, Leireheia og Kjellandsheia vil genere mer trafikk på fylkesvegen enn det vegen i dag
er dimensjonert for. Eksisterende gang‐ og sykkelveg langs fylkesvegen skal og utbedres for å
bedre trafikksikkerheten til myke trafikanter.
Av kollektivtilbud har man i dag en lokal bussrute som har avgang 10 ganger i løpet av dagen
langs Fv.204. Som tidligere beskrevet er det gitt rekkefølgekrav i kommuneplanen for Søgne
kommune om at kollektivtilbudet skal økes når Ausviga og Leireheia blir bygget ut for ny
boligbebyggelse.

5.11 Barns interesser
Planområdet byr i dag på naturområder som til dels blir benyttet av barn og unge. Lundeelva
byr på muligheter for mange ulike aktiviteter året rundt, som blant annet fiske og bading på
sommertid, og skøyting på vinterstid.
Om lag 30 m unna planens begrensning i sør er det etablert en ballbinge ved Ausvigheia
boligfelt.

Figur 20: Viser ballbingen ved Ausvigheia som grenser mot planområdet i sør (kilde: 1881.no).
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5.12 Sosial infrastruktur
Sør for planområdet ved Ausvigheia boligfelt ligger Oftenes familiebarnehage (barn i alderen
0 – 6 år). Nord for planområdet og E39 ligger Leireklatten barnehagen (0 – 6 år) samt Lunde
barneskole (1 – 7 klassetrinn).
Barnehagedekningen og kapasitet til Lunde skole er per dags dato fylt opp. Det er foreslått i
kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia at det skal etableres ny barnehage
på planområdet, samt ny barnehage og skole ved utbygging av Kjellandsheia i vest.
For andre offentlige og private funksjoner må man til Tangvall 2,5 km øst for planområdet.
Her finner man alt fra bibliotek, dagligvarebutikker, helsestasjon, legesenter, omsorgssenter,
postkontor, skateboardanlegg, Søgne stadion m.m.
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Lunde skole

Leireklatten
barnehage

Planområdet

Oftenes
barnehage

Ausvigheia
ballbinge

Søgne
hovedkirke

Spiren
barnehage

Torvesanden

Figur 21: Oversikt over offentlige og private funksjoner nær planområdet (kilde: knutepunktsorlandet.no).
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5.13 Universell tilgjengelighet
Store deler av planområdet er per dags dato ubebygd. Universell tilgjengelighet anses å være
dårlig.

5.14 Teknisk infrastruktur
Det ligger i dag 2 stk. kommunaltekniske anlegg på og rundt planområdet. På Leireheia er
det et vannbasseng, mens ved Fv.204 vest på planområdet finnes det en nettstasjon
(trafostasjon). Det går i dag 2 stk. luftledninger (110 kV og 22 kV‐luftledninger) og 1 stk.
jordkabel (22 kV‐ledning) igjennom planområdet.
Byggeforbudsone er på 11 m på hver side av 110 kV luftledning, 9,25 m på hver side av 22 kV
luftledning, og 2 m på hver side av 22 kV jordkabel.
Ellers er det etablert noe lavspent 230 luftnett i området, og det finnes et par mindre
adkomstveger/traktorveger på planområdet.
Eksisterende vannledninger ligger i dag langs Fv. 204 og går videre sørover mot Oftenes,
nordover mot E 39 Mjålandsbru/Lunde og østover fra Ausviga over Lundeelva mot Høllen.
Vannledningen langs Fv.204 er koblet opp mot vannbassenget som ligger på Leireheia.
Avløpsledningene følger vannledningene bortsett fra en lengre strekning langs fylkesvegen i
Leiredalen.
Avløpsledningene er koblet opp mot Høllen renseanlegg.

110 kV luftledning

Vannbasseng

Figur 22: Eksisterende strømnett (kilde: Agder Energi Nett AS).
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Planområdet

Mot Høllen renseanlegg

Figur 23: Illustrerer ca plassering av eksisterende vann (blå) og avløp (rød) i og rundt planområdet
(kilde: knutepunktsorlandet.no)
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5.15 Grunnforhold
Som tidligere beskrevet er det noen bratte områder på planområdet med opp mot 41 – 45
graders helning. I og ved disse områdene er det middels‐ til stor ras‐ og skredfare (figur 13).
Ifølge NGUs løsmassekart er det registrert løsmasser av tynt humus/‐torvdekke og bartfjell
på store deler av planområdet. Løsmassene består av tykke havavsetninger i Leiredalen vest
på planområdet, et område med tynn havavsetning i området ved Båråker og et område
med marine strandavsetninger i helt i sør i selve Ausviga. Langs Lundeelva er det store
områder med elveavsetninger da mest på østbredden av elva.
Et utsnitt fra NGUs nettbaserte kartløsning er vist i figur 14.

Figur 24: Oversikt over bratte områder på planområdet med fare for ras‐ og skred (kilde: ngi.no, nve.no).
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Figur 25: Løsmassekart (kilde: ngu.no)

For utbedringen av Fv.204 er det blitt utført
supplerende geotekniske grunnundersøkelser for å
kartlegge grunnforholdene. Det ble foretatt
totalsondringer i 37 punkter som er avsluttet i dybder
2m og 28 m dybde under dagens terreng,
hovedsakelig på antatt fjell.
Det er tillegg foretatt prøvetaking i 133 punkter med
tilhørende laboratorieanalyser samt trykksondering
(CPTU) i 3 punkter. Grunnvannsstanden er registrert i
dybder mellom 0,1 og 1,2 m under terreng.
Grunnundersøkelsene viste at grunnen består av et
øvre lag av torv/organiske masser, etterfulgt av
tørrskorpeleire og leire.
Videre er det registrert bløte masser av
kvikkleire/leire i til dels store dybder. Over fast
grunn/antatt fjell er det i noen av boringene
registrert grovere masser av sand og grus. Den
geotekniske rapporten og undersøkelsen kan leses
i sin helhet i vedlegg 6.

Figur 26: Viser områder hvor det er utført
geotekniske undersøkelser (kilde:
Multiconsult).
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De utførte grunnundersøkelsene viser til dels meget dårlige grunnforhold, og det må tas
hensyn til både liten bæreevne/dårlig stabilitet og fremtidige setninger for utlagte fyllinger i
forbindelse av prosjektering av vegen (utdrag fra geoteknisk rapport utarbeidet av
Multiconsult 9. desember 2013).
Det er ikke utført geotekniske grunnundersøkelser for resten av planområdet.

5.16 Støyforhold
Ved utarbeidelse av kommunedelplanen for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia som
inkluderer planområdet, ble det beregnet trafikkstøy langs hoved‐ og samleveier i samsvar
med gjeldende retningslinjer T‐1442. I kommunedelplanens arealdel er støyutsatte områder
(>55 dBA) i stor grad ikke foreslått bebygd. Det er laget støysonekart (figur 21) for alle
hovedveiene i området, og for tilgrensende del av E39.

Figur 27: Støysonekart for områder innenfor og ved planområdet (kilde: Kommunedelplanen for
Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia).

37

Områderegulering for Ausviga, Søgne kommune

5.17 Luftforurensing
Det er ikke gjennomført beregninger som grunnlag for vurdering av luftkvalitet i området. I
utgangspunktet antas problemet å være beskjedent.

5.18 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon)
I forbindelse med forslag om detalj‐/områdereguleringsplanen for Ausviga i Søgne kommune
er det utarbeidet en ROS‐analyse av COWI AS. Analysen har ikke påvist forhold som
medfører uakseptabel risiko, men har påvist situasjoner/hendelser med behov for å
utarbeide tiltak for foreslått detaljregulering. Tiltakene gjelder for situasjonene/ hendelsene:







Stormflo, havnivåstigning
Skade på grunn av leire/ dårlig grunn
Skade på grunn av steinsprang og mindre fjellskred
Radon
Elektromagnetisk stråling
Trafikkulykker

Det er tatt høyde for disse forholdene i planleggingen av området, slik at risikosituasjonen
anses som akseptabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området
anses uegnet for den planlagte utbyggingen.

5.19 Næring
Per dags dato er det ingen næringsvirksomhet på planområdet.

5.20 Analyser/ utredninger
Det er utarbeidet følgende analyser/utredninger for detalj‐/områdeplanen Ausviga:
 Landskapsanalyse
 Geoteknisk grunnundersøkelser for Fv.204
 ROS‐analyse
 Vurdering av sti langs Lundeelva (felles for alle områder innen KDP).
 Eksisterende utredninger som ble gjort når kommunedelplanen for Kjellandsheia,
Oftenes og Leireheia ble utarbeidet er også lagt til grunn for noen punkter i
planforslaget.
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6 Beskrivelse av planforslaget ‐ områdereguleringsplan
for Ausviga
Planområdet er regulert som to forskjellige planer. Mesteparten av planområdet er regulert
som en områdeplan, mens sørlige deler av planområdet er detaljregulert. Deler av området
er detaljregulert for at utbyggingen skal kunne påbegynnes fortløpende etter godkjenning og
vedtak i planutvalget og kommunestyret. Dette kapittelet tar for seg områdeplanen for
Ausviga.
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6.1 Planlagt arealbruk
Planområdet for detalj/områdeplanen for Ausviga er totalt på 880 daa. Det foreslås
følgende arealbruk:

Formål

Areal (daa)

Bebyggelse og anlegg

472,1

Boligbebyggelse, B100 – B109
Frittliggende småhusbebyggelse, BFS100‐BFS102
Barnehage, BBH100
Energianlegg, BE100 – BE102
Vann og avløpsanlegg, BVA
Lekeplass, BLK100 – BLK105
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

432,4
17,4
11
0,2
0,1
11
144,4

Veg, SV100‐SV104
Kjøreveg, SKV100 – SKV123
Fortau, SF
Gang‐ og sykkelveg, SGS
Annen veggrunn – teknisk anlegg, SVT
Annen veggrunn – grøntareal, SVG
Leskur/plattformtak, SP
Tekniske bygninger/konstruksjoner, STB
Kollektivholdeplass, SKH
Grønnstruktur

26,7
38,7
2,9
15,8
53,4
4,4
‐
1,3
0,6
193,8

Grønnstruktur, G
Friområde, GF100 – GF103
Badeplass/‐områder, GB100
Turveg, GTD100 – GTD102
Landbruks‐, natur‐ og friluftsformål

47,5
135,2
1,8
9,2
34,7

Landbruksformål, LL100 ‐ LL101
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

34,7
35,7

Ferdsel, VFE
Badeområde, VB100
Hensynssoner

32,7
3
178,4

Flomfare, H320_1
Høyspenningsanlegg (inkludert høyspentkabler), H370_100 – H370_103
Båndlegging etter lov om kulturminner, H730_100 – H730_104
Støysone – rød sone ight. T‐1442, H220_1
Støysone – gul sone iht. T‐1442, H210_1
Bestemmelsesområde

63,4
9,8
7,5
26,4
71,1
16,7

Anlegg‐ og riggområde, #100 – #101

16,7
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Figur 28: Viser planområdet for detalj‐/områdereguleringsplanen for Ausviga. Områdene som er
detaljregulert er skravert med rødt/hvitt, mens resten av planområdet er områderegulert (kilde: COWI AS).

6.2 Aktuelle reguleringsformål
Her følger beskrivelse av de ulike formålene på planområdet:

6.2.1 Bebyggelse og anlegg
 Boligbebyggelse, B100 – B109
Områdene åpner for oppføring av boligbebyggelse i form av frittliggende
eneboliger/tomannsboliger, rekke‐ eller kjedehus og flermannsboliger som ikke
kvalifiserer som blokkbebyggelse, lavblokk og leilighetsbygg med mer enn 2 etasjer,
med tillegg for etablering av sokkeletasje.
 Energi, BE100‐BE103
Vest på planområdet er det regulert inn et område for energianlegg da i form av en
eksisterende nettstasjon. Nettstasjonen skal tilføre strøm for nye og eksisterende
bygg og anlegg i og rundt planområdet.
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 Frittliggende småhusbebyggelse – BFS100‐BFS103
Viser til eksisterende bebyggelse i området.
 Barnehage – BBH100
Området er regulert til barnehage med inntil 6 avdelinger.
 Øvrige kommunaltekniske anlegg – BKT 100
Området skal benyttes til kommunaltekniske anlegg.
 Lekeplass – BLK100 – BLK105
Området er avsatt til lekeplass som skal være felles for alle boligene i feltet.

6.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
 Kjøreveg, SKV100 – SKV123
Kjørevegene er regulert som blant annet hovedveg (dim.klasse H2), samleveg
(dim.klasse Sa2) og adkomstveger (dim.klasse A2 og A1) på planområdet.
 Vei, SV100 – SV104
Veiene angir plassering av fremtidige adkomstveger til de forskjellige byggefeltene i
områdereguleringsplanen.
 Gang‐ og sykkelveg, SGS
Det er regulert inn gang‐ og sykkelveg tilknyttet hovedvegen Fv.204 (H2), samlevegen
(KV100), adkomstvegene i boligområdene samt mellom grønnstruktur‐ og
friområdene for sikre tryggheten til myke trafikanter.
 Annen veggrunn – teknisk anlegg, SVT
På områdene kan det etableres tilhørende areal for grøfter, sideområder,
skråninger, skjæring/fylling og annen infrastruktur knyttet til vegformål.
 Annen veggrunn – grøntareal, SVG
Her kan det anlegges grøntområder og annen infrastruktur tilknyttet vegformål.
 Kollektivholdeplass, SKH
Områdene er regulert som holdeplass for kollektivtransport i form av buss.
 Leskur/plattformtak, SP
Områdene er regulert som leskur i forbindelse med kollektivholdeplass.
 Tekniske bygninger/konstruksjoner
Området er regulert til broforbindelse over Lundeelva
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6.2.3 Grønnstruktur
 Grønnstruktur, G
Grønnstrukturområdene som er regulert inn på reguleringsplanen gir planforslaget et
mer åpent og luftig landskap og danner naturlige grønnkorridorer mellom de ulike
boligfeltene. Disse områdene sikrer tilgjengelighet til natur og lek for beboere og
besøkende på planområdet. Man har tatt hensyn til eksisterende terreng og
arealbruk, slik at friområdene langs sjøen og de regulerte boligfeltene blir knyttet
sammen på en best mulig måte.
 Friområde, GF100 ‐ GF103
Det er regulert inn friområder vest på planområdet langs Lundeelva. Friområdene
sikrer beboere på planområdet og allmennheten for øvrig tilgang til naturområder
mot Lundeelva med sjøutsikt og små turstier. Innen området skal det etableres tursti
i tråd med overordnet grønnstrukturplan.
 Badeplass /‐område, GB100
Området skal benyttes som badeplass i tråd med overordnet grønnstrukturplan

6.2.4 Landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg
 Landbruksformål, LL100 – LL108
Området er regulert for formål tilknyttet landbruk.

6.2.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
 Ferdsel, VF
Områdene er åpen for allmennheten. Eksisterende båtplasser i Lundeelva
videreføres.
 Badeområde, VB100
Område i sjø som skal benyttes som badeområde.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Reguleringsbestemmelsene setter krav til plassering av bebyggelsen. Ved detaljregulering
skal bebyggelsen plasseres slik at den naturlige topografien bevares og inngrep i terrenget
begrenses for at områdene kan gro raskere til etter byggeperioden.
På sør‐ og østlige del av planområdet er det visse steder regulert inn bebyggelsesområder
nærmere enn 50/100 m fra Lundeelva/sjøen. Dette kan begrunnes med at disse områdene
er i beskjeden bruk når det gjelder rekreasjonsbruk/friluftsliv, og eksisterende terreng skaper
et naturlig skille for å la boligområdene gå nærmere.
Det er videre satt krav til at takform og takvinkel skal samsvare og harmonere for
bebyggelsen innenfor hvert felt og gruppe. Utforming og materialvalg skal vurderes ut fra
arkitektonisk og miljømessig helhetssyn og godkjennes av kommunen ifbm. behandling av
byggesøknaden. Det henvises til formingsveileder for Kjellandsheia.
Sol‐ og skyggeforhold må utredes ved byggesak/detaljregulering.
Ved planlegging og utbygging av ny bebyggelse skal alternative/fornybare
energikilder/løsninger vurderes. Lavenergihus skal vurderes i alle nye byggeområder.
Med lavenergihus menes bygninger med årlig totalt energibehov under 100 kWh/m2
derav oppvarmingsbehov på 30 kWh/m2. Slik vurdering skal fremlegges sammen med forslag
til detaljreguleringsplan eller ved søknad om byggetillatelse.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsens høyde i delfeltene innenfor områdeplanen skal avklares i detaljregulering.

6.3.2 Grad av utnytting
Bebyggelsens utnyttelsesgrad i delfeltene innenfor områdeplanen skal avklares i
detaljregulering.

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Det er planlagt at barnehagen som skal etableres på planområdet skal driftes på grunnlag av
rundt 110 barn fordelt på 6 stk avdelinger.
Totalt vil barnehagen skape om lag 30 arbeidsplasser fordelt på assistenter, pedagoger og
ledere.

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Planforslaget vil legge opp til i overkant av 400 boenheter fordelt på ulik type bebyggelse.
Fordelingen på de forskjellige boligfeltene ser slik ut:
Felt
B100
B101
B102

Maks antall
boenheter
Se planbestemmelser
Se planbestemmelser
Se planbestemmelser

Maks høyde

Maksimal BYA

9 meter
9 meter
Avklares i
detaljplan

40%
40 %
Avklares i detaljplan

Krav om
detaljregulering
Nei
Nei
Ja
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B103

25

B104

23

B105

35

B106

42

B107

60

B108

104

B109

17

BFS100
BFS101
BFS102
BFS103

4
1
3
1
438

Totalt antall
boenheter i
planområdet

Avklares i
detaljplan
Avklares i
detaljplan
Avklares i
detaljplan
Avklares i
detaljplan
Avklares i
detaljplan
Avklares i
detaljplan
Avklares i
detaljplan
8,5 meter
8,5 meter
8,5 meter
8,5 meter

Avklares i detaljplan

Ja

Avklares i detaljplan

Ja

Avklares i detaljplan

Ja

Avklares i detaljplan

Ja

Avklares i detaljplan

Ja

Avklares i detaljplan

Ja

Avklares i detaljplan

Ja

30 %
30 %
30 %
30 %

Nei
Nei
Nei
Nei

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Boligfeltene på planområdet ligger på flere hevede platåer som er avskilt fra hverandre av
små og mellomstore naturlige daldrag i mellom dem. I det største daldraget er det regulert
inn en samleveg hvor adkomstveger til boligfeltene går ut fra denne samlevegen.
På platåene hvor boligfeltene er regulert inn, er det ingen markante høye topper eller annen
begrensning i struktureringen. I reguleringsbestemmelsene er lagt opp til at nye
boligområder kan utformes som klyngebebyggelse, samt med områder med frittliggende
eneboliger/tomannsboliger og grønnstrukturområder som bidrar til at planområdet føles
åpent. Dette bidrar samtidig til at planområdet føles som en naturlig utvidelse av
eksisterende bebyggelse på Ausvigheia og de tilgrensende områdene Kjellandsheia og
Leireheia. Mange av boligene vil ha god utsikt og boligområdene vil bestå av ulike typer
boliger, tun og private hager som sammen kan danne et variert og hyggelig bomiljø.
Boligområdene vil ha kort avstand til Lundeelva og sjøen som bidrar til økt aktivitet og
friluftsliv.

6.5 Parkering
For ny boligbebyggelse er det satt krav om minimum 2 stk parkeringsplasser pr boenhet, da
med mulighet for minst 1 stk garasjeplass pr boenhet. Det tillattes felles parkeringsanlegg for
konsentrert boligbebyggelse over tre boenheter og barnehage.
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6.6 Tilknytning til infrastruktur
Se punkt 6.7 Trafikkløsning og punkt 6.16 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til
offentlig nett.

6.7 Trafikkløsning
6.7.1 Kjøreatkomst
Kjørevegene som er regulert inn i planforslaget er som følger:

Fv.204 – Leireveien (SKV100):
Statens vegvesen holder på å planlegge ny framtidig planskilt kryss på E39 ved
Lunde/Mjålandsbru. Det er blitt avklart med SVV/Søgne kommune at Fv.204 skal
følge dagens trase og kobles på E39 ved eksisterende T‐kryss på Lunde. I
planforslaget er Fv.204 blitt utbedret og skal kobles på dette krysset nord på
planområdet. I sørvestlige ende av fylkesvegen på planområdet ved Ausvigheia, skal
det etableres ny rundkjøring med gangfelt for myke trafikanter.
 Ausviga Hovedvei (SKV101):
Fra den nye planlagte rundkjøring ved Ausvigheia vil eksisterende samleveg påkobles
og utbedres med ny langsgående gang‐ og sykkelveg og bussholdeplasser.
Samlevegen videreføres nordover og inn i planområdet mot Leireheia.
 Adkomstveger (SKV102 – SKV111):
Interne adkomstveger til boligområdene påkobles den nye samlevegen (SKV101) med
ordinære T‐kryss.

6.7.2 Utforming av veger
Kjørevegene og gang‐ og sykkelvegene med tilhørende infrastruktur er regulert og planlagt
etter følgende spesifikasjoner:
 Fv.204 – Leireveien – hovedveg, H2 (SKV100):
Etter føringer fra Statens vegvesen (SVV) er Fv.204 blitt dimensjonert etter
dimensjoneringsklasse H2 i henhold til SVV sine håndbøker med rundkjøring og
tilhørende eksisterende gang‐ og sykkelveg. Kjørebanen er på 6,5 m,
asfaltertskulderbredde er 1 m på hver side av vegen. Fv.204 vil ha en maks stigning
på om lag 5 %. Gang‐ og sykkelvegen som følger fylkesvegen vil ha en bredde på 3 m.
Rundkjøringen som skal etableres ved Ausvigheia vil ha en indreradius på 13 m og en
ytreradius på 40 m. Rundkjøringen vil ha totalt 4 stk tilkoblingspunkt, da to av
tilkoblingspunktene vil være for påkobling av samleveger, en til Kjellandsheia og en
videre inn i planområdet (Ausviga).
Fylkesvegen vil ha en fartsgrense på 70 km/t på planområdet.
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Figur 29: Tverrprofil dimensjoneringsklasse H2, 8,5 m vegbredde (mål i m).

 Samleveg – Sa2 (SKV101):
Den kommunale samlevegen er dimensjonert med langsgående gang‐ og sykkelveg
etter føringer fra "grunnlagsdokumentet for oppstart av reguleringsplanarbeid
innenfor KDP for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia" som er utarbeidet av Søgne
kommune.
Kjørefeltbredden er på 2,75 m og med asfaltert skulderbredde på 0,5 m på hver side
av vegen. Samlevegen vil ha en maks stigning på om lag 5‐7 %. Gang‐ og sykkelvegen
vil ha en bredde på 3,5 da inkludert 0,25 m grusskulder mot grøft.
På den nordligste delen av samlevegen som innebærer en strekning på om lag 350 m,
er vegen prosjektert med 7 % stigning og avviker fra kravet om 6 % stigning.
Grunnlaget for dette er at eksisterende terreng gjør det vanskelig å anlegge samleveg
uten store skjæringer hvis man skal ha 6 % stigning.
Samlevegen vil ha en fartsgrense på 50 km/t på planområdet.

Figur 30: Tverrprofil dimensjoneringsklasse Sa2, 6,5 m vegbredde (mål i m) (kilde: "grunnlagsdokumentet for
oppstart av reguleringsplanarbeid innenfor KDP for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia").

 Adkomstveger – A1 (SKV106, SKV118‐SKV122):
Etter føringer fra "grunnlagsdokumentet for oppstart av reguleringsplanarbeid
innenfor KDP for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia" som er utarbeidet av Søgne
kommune er adkomstvegene dimensjonert med kjørebanebredde på 4,50 m og
grusskulder på 0,25 m på hver side av vegen. Vegene er prosjektert med en maks
stigning på 8 %.
Adkomstvegene vil ha en fartsgrense på 30 km/t på planområdet.
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Figur 31: Tverrprofil dimensjoneringsklasse A1, 5,00 m vegbredde (mål i m) (kilde: "grunnlagsdokumentet for
oppstart av reguleringsplanarbeid innenfor KDP for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia").

 Adkomstveger – A2 (SKV102 –SKV105 og SKV107 – SKV111):
Etter føringer fra "grunnlagsdokumentet for oppstart av reguleringsplanarbeid
innenfor KDP for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia" som er utarbeidet av Søgne
kommune er disse adkomstvegene dimensjonert med kjørefeltbredde på 2,50 m og
asfaltert skulderbredde på 0,25 m på hver side av vegen samt 0,25 m grusskulder mot
grøft. Vegene er prosjektert med en maks stigning på 8 %. Fortau vil ha en bredde på
2,75 m da inkludert 0,25 m grusskulder mot grøft.
Adkomstvegene vil ha en fartsgrense på 30 km/t.

Figur 32: Tverrprofil dimensjoneringsklasse A2, 5,75 m vegbredde (mål i m) (kilde: "grunnlagsdokumentet for
oppstart av reguleringsplanarbeid innenfor KDP for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia").



Kollektivholdeplass (SKH):
I henhold til Søgne kommune sine planer om å opprette nye bussruter når
planområdet og Leireheia er ferdig utbygd, er det regulert inn bussholdeplasser
langs med samlevegen. Bussholdeplassene er strategisk plassert der man har sett
for seg høyest konsentrasjon av brukere/boenheter. Bussholdeplassene er
godkjent av Agder Kollektivtrafikk.
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Figur 33: Snitt av prinsipp/utforming av busstopp (kilde: "grunnlagsdokumentet for oppstart av
reguleringsplanarbeid innenfor KDP for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia").

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Det er satt krav i rekkefølgebestemmelsene at:
•
tekniske planer for vann, kloakk, overvann og veier skal være godkjent av
kommunens driftsenhet før det gis tillatelse til tiltak for disse anleggene.
•
Veier og annen kommunalteknisk infrastruktur skal være opparbeidet i henhold til
godkjente tekniske planer før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i
planområdet.

6.7.4 Varelevering
På området som er regulert til barnehage (BHG) er de gitt krav i bestemmelsene at
varelevering må løses i detaljreguleringsplan for området.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Planforslaget gir bedre fremkommelighet for alle trafikanter. Fv.204 blir utbedret i forhold til
framtidig trafikkvekst med utbyggingen til planområdet, Kjellandsheia og Leireheia. Ved
rundkjøringen som er regulert inn sør på planområdet vil gående og syklende krysse
fylkevegen med gangfelt. Samlevegen og adkomstveger (A2) er planlagt med langsgående
gang‐ og sykkelveg.
Øst på planområdet er det regulert inn bro over Lundeelva som gjør det enklere og mer
trafikksikkert for myke trafikanter å ferdes østover mot Eik/Høllen/Tangvall og motsatt.
Ellers er det regulert inn flere grønnstruktur korridorer mellom boligfeltene som er
tilgjengelige for gående.
Tilgjengelighet for gående og syklende anses som god.

6.7.6 Felles adkomstveger, eiendomsforhold
Fv.204 er eid av Vest Agder fylkeskommune/Statens vegvesen. Søgne kommune overtar
grunnen tilknyttet samleveg og adkomstveger.
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Byggegrenser for de ulike vegene er som følger:
 Fv.204 – hovedveg (H2):
Byggegrensen for Fv.204 er 15m målt fra midtlinjen i kjørebanen.
 Samleveg (Sa2):
Fra ytterste grøftekant mot kjørebane for veg er det byggegrense 8,00 m.
Fra ytterste grøftekant mot gang‐ og sykkelveg er det byggegrense 4,00 m.
 Adkomstveg (A1 – A2):
Fra ytterste sideareal for veg eller tilhørende gang‐ og sykkelveg er det 4,00 m for
bolig, 2,00 m for garasje parallelt med veg/gs‐veg og 5,00 m for garasje normalt på
veg/gs‐veg. Gjennomsnittlig billengde (5,00 m) skal kunne parkere utenfor garasjen
uten å komme ut i side/grøftearealet.

Figur 34: Illustrasjon med en A1/A2‐veg med grøft på 1 m med byggegrenser for bolig og garasje
vinkelrett på veg (kilde: "grunnlagsdokumentet for oppstart av reguleringsplanarbeid innenfor KDP for
Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia").

6.8 Planlagte offentlige anlegg
På området E100 er det avsatt tilstrekkelig areal for den eksisterende
nettstasjon/trafostasjon som leverer strøm til planområdet via høyspentledninger og
jordkabel.
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6.9 Miljøoppfølging
Det er gitt juridisk kraft gjennom bestemmelsene at for opparbeidelse av terreng for
bebyggelse og anlegg på planområdet skal man ta hensyn til eksisterende naturmangfold og
terreng, samt bygg og anlegg skal i størst mulig grad etableres blant eksisterende terreng.
Ellers ivaretar Naturmangfoldloven og Forurensningsloven interesser vedrørende
miljøoppfølging.

6.10 Universell utforming
Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjengelighet for alle.
Gjennom bestemmelsene for reguleringsplanforslaget er det satt krav at bygninger og anlegg
skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. 50
% av alle nye boenheter innenfor hvert av delfeltene (B100 – B109) skal planlegges etter
prinsippene om universell utforming. Hybelleilighet skal være på maksimalt T‐BRA 60 m² og
inngår i krav om universell utforming. Universell utforming og tilgjengelighet blir sikret ved
at boliger som ligger under slike krav skal planlegges og legges på tilnærmet lik kotehøyde
som adkomstvegene inn i boligområdet.

6.11 Uteoppholdsareal
Leke‐ og oppholdsarealer skal sikres gode solforhold og være tilgjengelig for alle
brukergrupper. For hver boenhet skal det avsettes 80 m² uteoppholdsareal og minimum 25
m² av fellesarealene pr. boenhet skal avsettes til lekeplasser. Areal brattere enn 1:3 skal ikke
regnes som lekeareal eller uteoppholdsareal. Terrasse / balkong kan medregnes som
uteoppholdsarealer. Det er lagt ned krav i bestemmelsene for planforslaget at lekeplasser
skal i mest mulig grad etableres i eksisterende terreng. På den måten skaper man varierte
lekeplasser som byr på spennende utfordringer for barn og unge. Sentralt på planområdet er
det regulert inn en kvartalslekeplass med ei balløkke/fotballbane som kan brukes av beboere
og besøkende i og rundt planområdet.
Det skal utarbeides utomhusplan for områder avsatt til lek med tilhørende generelle
friområder. Utomhusplanen skal bl.a. vise bearbeiding av terreng, arealdisponering,
beplantning og forslag til utrustning / møblering av lek‐ og rekreasjonsareal, overganger
mellom områder, støyskjerming, sikringsgjerder, murer med mer.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Eksisterende landbruksområder blir i størst mulig grad videreført i planforslaget. Siden
Fv.204 skal utbedres til dimensjoneringsklasse H1 er et mindre landbruksareal nord på
planområdet regulert for ulike vegformål. Det skal legges til at ved planleggingen av Fv.204
har man prøvd å ta hensyn og minimere inngrepene på landbruksområdene ved å legge
fylkesvegen mest mulig inn mot fjellskråningene i vest. Det er og regulert inn hensynssone
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for eksisterende høyspentledninger som går igjennom landbruksområdene, samt det er lagt
inn båndleggingssone for å sikre ny framtidig vegtrase i tråd med kommuneplanen.
På nordøstlige del av planområdet er et mindre landbruksareal regulert for ny
boligbebyggelse inntil to boenheter samt gang‐ og sykkelveg med bro over Lundeelva.
Landbruksarealene er blitt klassifisert i kommunedelplanen som B‐jord, hvor B‐jord er
jordbruksarealer av god kvalitet som er for små til å være regionalt viktige eller store arealer
som ikke er egnet til matproduksjon.

6.13 Kollektivtilbud
Som tidligere beskrevet er det i kommuneplanen for Søgne kommune bestemt at
kollektivtilbudet skal økes når Ausviga blir bygget ut for nye boligbebyggelse. I henhold til
kommunedelplanen er det regulert inn bussholdeplasser langs Ausviga Hovedvei (KV101).

6.14 Kulturminner
Innenfor planområdet til områdereguleringsplanen er det registrert 8 stk kulturminner
totalt, hvor kulturminnene er registrert øst langs Lundeelva og sør mot Ausvigheia.
Kulturminnene er tatt hensyn til ved at områdene hvor kulturminnene er registrert på er
regulerte til LNFR‐formål og hensynssone for kulturminne. Kulturminnene blir derfor tatt
vare på og planforslaget medfører ikke konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø på
planområdet. Hensyn til kulturminner ses som ivaretatt.

6.15 Sosial infrastruktur
I planforslaget er et mindre område på om lag 11 daa satt av til etablering av ny barnehage.
Det er tatt utgangspunkt at barnehagen skal driftes på grunnlag av 110 barn fordelt på 6
avdelinger. På Kjellandsheia vest for planområdet skal det og etableres ny barnehage samt
ny framtidig skole. Ellers finnes det og eksisterende familiebarnehage på Ausvigheia samt
flere barnehager og en skole på Lunde 1,5 km nord for planområdet.
Tangvall ligger kun 3 km øst for planområdet hvor det finnes både offentlige‐ og private
funksjoner.
Sammen med nærliggende grønnstrukturområder, kvartalslekeplass, fri‐ og naturområder i
og rundt planområdet anses sosial infrastruktur å være god.

6.16 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det er gitt juridisk kraft gjennom bestemmelsene til planforslaget at før det gis
igangsettingstillatelse til utbygging eller ved detaljregulering, skal det utarbeides plan for
vann‐ og avløp samt håndtering av overvann. Prinsippene for hvordan dette er planlagt vises
ved følgende punkter:
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6.16.1 Vannforsyning
Planområdet forsynes fra det nye vannbassenget på Leireheia som ligger på ca. kote
65 (bunn innvendig basseng). Bassenget har et volum på 6.000 m³ og mates fra
trykkøkningsstasjonen på Tangvall som ligger på ca. kote 15, og som har et
utgangstrykk på 5,5 – 6,0 kg. Eventuelt nytt basseng og plassering av dette vil komme inn
under revisjon av hovedplan vann. Slik situasjonen er nå, er det tilstrekkelig
kapasitet på vannbassenget på Leireheia til å betjene den planlagte utbyggingen på
planområdet for detalj‐/områdereguleringsplanen for Ausviga. Vannledninger vil bli lagt
langs den nye samlevegen som er regulert og det vil være en pumpestasjon helt sør på
planområdet.
Helt sør på planområdet ved samlevegen er det satt av et område for etablering av
pumpestasjon slik at man kan overholde kommunens krav til vanntrykk på 2,5 kg.

6.16.2 Kloakk
Avløpet fra området skal etter nåværende planer føres til Høllen renseanlegg på Solta via
overføringsledning som går igjennom boligfeltene på planområdet. Ved den nye regulerte
rundkjøringen til Fv.204 er det satt av et område i den tilgrensende
områdereguleringsplanen for Kjellandsheia til etablering av pumpestasjon.

6.16.3 Ledningsanlegg
Generelt legges det opp til at alle ledningsanlegg plasseres i veier eller arealer som skal
overtas av det offentlige.

6.16.4 Grunn‐ og overvannshåndtering
Siden planområdet er regulert med store deler av bebyggelse på høyere terreng vil
overvannet håndteres ved å bruke eksisterende terreng som små dalsøkk til å føre
overvannet ned mot overvannsledningene ved samlevegen eller ut mot sjøen/Lundeelva (se
figur 32).
Ved å utarbeide plan for overvann kan man sikre at man med enkle midler kan håndtere
overvann på en rimelig og naturlig måte og samtidig forhindre flom i utsatte områder. Det
viktigste i forbindelse med håndtering av overvann og grunnvann er å forsøke at
avrenningsforholdene blir mest mulig lik slik de er før utbyggingen gjennomføres.
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Figur 35: Oversikt over planlagt vannledninger i og rundt planområdet (kilde: Vianova/Søgne kommune).
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Figur 36: Viser avløpsledninger i og rundt planområdet (kilde: Vianova/ Søgne kommune).

Figur 37: Viser overvannshåndtering for planområdet (kilde: Vianova/ Søgne kommune).
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6.16.5 Energiforsyning
Agder Energi Nett AS skal utarbeide en overordnet plan for dette, og hovedprinsippet for
planene er at strømkabler/ledninger skal legges i bakken langs vegene på planområdet.
På området E100 er det satt av arealer til den eksisterende nettstasjonen som skal gi
energiforsyning til planområdet, samt de planlagte boligområdene på Kjellandsheia og
Leireheia.
Det er videre satt krav til energiforsyningen skal løses i detaljreguleringsplanen for de
boligfeltene som skal detaljreguleres. Man har og lagt til grunn at energiforsyningen/bruken
er/skal planlegges etter følgende punkter:
 Det tilstrebes en konsentrert utbygging som legger forholdene til rette for vannbåren
varme gjennom et nær‐ eller fjernvarmenett i området.
 For å redusere energibruken skal det settes strenge krav til isolering av bygninger på
planområdet.
 Ledningsnett for tele/data legges normalt i trekkrør i samme grøfter /traseer som
betjener vann og avløpsnettet.

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug
I bestemmelsene for reguleringsplanforslaget er det satt krav til at ved detaljregulering og
planlegging av tett bebyggelse skal det etableres felles renovasjonsanlegg for de boenhetene
som faller inn under en slik kategori.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Følgende avbøtende tiltak er tenkt for de aktuelle situasjoner/hendelser som er kartlagt i
ROS‐analysen:
• Stormflo, havnivåstigning:
Det er fastsatt i bestemmelsene at det skal gjøres en utredning for flomfare som
skal redegjøre for eventuelle avbøtende tiltak vedrørende bygg og anlegg
innenfor flomsonene før det kan gis igangsettelsestillatelse/byggetillatelse for
slike tiltak. For flomfaren ellers på planområdet pga. overvann anses som liten da
dette er/skal tas hensyn til ved detaljregulering.
• Skade på grunn av leire/ dårlig grunn:
Det er fastsatt i bestemmelsene at før det kan gis
igangsettingstillatelse/byggetillatelse for bygg og anlegg på planområdet skal det
gjøres en geoteknisk undersøkelse med eventuelle avbøtende tiltak for de
aktuelle bygg og anlegg som planlegges og har dårlige grunnforhold.
• Skade på grunn av steinsprang og mindre fjellskred/snøskred:
Fare for steinsprang, mindre fjell‐ og snøskred vil være for områdene på og rundt
de nordøstlige byggefeltene B104 med tilhørende infrastruktur, øvre del av
adkomstvegen V100 og øvre del av gang‐ og sykkelvegen som skal krysse
Lundeelva med bro østover.
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Det er satt krav i bestemmelsene til planforslaget at før detaljreguleringsplan kan
vedtas eller det gis igangsettingstillatelse for tiltak skal det utføres en geoteknisk
undersøkelse knyttet opp mot fare for ras, og det skal utarbeides en rapport i
forhold til disse bygg‐ og anleggsområdene.

• Radon:
Radonproblematikk ses som ivaretatt av Plan‐ og bygningsloven.
• Elektromagnetisk stråling:
Det er regulert inn faresoner for høyspenning med byggeforbud for de aktuelle
områdene.
• Trafikkulykker:
Fv.204 utbedres til dimensjoneringsklasse H2‐ veg, samt fylkesvegen og
samlevegen som går igjennom planområdet er planlagt med adskilt gang‐ og
sykkelveg. Andre store adkomstveger til de forskjellige boligfeltene er planlagt
med tilhørende fortau. Det er videre regulert inn gang‐ og sykkelveg på østsiden
av planområdet opp langs Lundeelva, og som vil krysse Lundeelva med bro ved
Båråker. Dette vil redusere mengden myke trafikanter til samle‐ og hovedvegen
reduseres sjansen for konflikter mellom kjøretøy og myke trafikanter på
planområdet.
• Støy:
I Kommunedelplanen har det blitt kartlagt områder som er støyutsatt (trafikkstøy)
og som har høyere verdier enn 55 db.
I planforslaget er det noen mindre arealer i disse støyutsatte områdene som er
regulert for boligformål.
Det er derfor satt krav i bestemmelsene om at før det gis byggetillatelse for disse
områdene, skal det utredes støynivåmåling for boligene dette gjelder og
eventuelle støyreduserendetiltak skal gjennomføres som bedrer støynivået til
akseptable nivåer i samsvar med gjeldende retningslinjer i T‐1442.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Det er lagt inn rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene.
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7 Beskrivelse av planforslaget – Detaljreguleringsplan
for Ausviga
7.1 Planlagt arealbruk
Dette kapittelet tar for seg detaljreguleringsplanen for Ausviga. Planområdet for detalj‐
/områdereguleringsplanen for Ausviga er totalt på 880 daa.

Figur 38: Viser områdene som er detaljregulert (innenfor rød stiplet linje). (kilde: COWI AS).

7.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Her følger beskrivelse av de ulike formålene på planområdet:

7.2.1 Bebyggelse og anlegg
 Boligbebyggelse, B100‐B101
Områdene åpner for oppføring av boligbebyggelse da i form av frittliggende
eneboliger/tomannsboliger med mer enn 2 etasjer med tillegg for etablering av
sokkeletasje.
 Lekeplass, LEK100 – LEK104
Lekeplassene er regulert i henhold til kommuneplanen for Søgne kommune med
tanke på størrelse og generelle krav i bestemmelsene.
 Energi, BE101 – BE102
På de sørlige byggefeltene er det regulert inn to områder for energianlegg, da i form
av en trafo‐/nettstasjon.
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7.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
 Veg, SV
Formålet viser private avkjørsler og adkomstveger på planområdet
 Kjøreveg, SKV101 – SKV 106
Kjørevegene er regulert som blant annet hovedveg, samleveg og adkomstveger på
planområdet.
 Gang‐ og sykkelveg, SGS
Det er regulert inn gang‐ og sykkelveg tilknyttet Fv.204, samlevegen (KV100),
adkomstvegene i boligområdene samt mellom grønnstruktur‐ og friområdene for å
sikre tryggheten til myke trafikanter.
 Annen veggrunn – teknisk anlegg, SVT
På disse områdene kan det etableres tilhørende areal for grøfter, sideområder,
skråninger, skjæring og fylling knyttet til veg.
 Annen veggrunn – grøntareal, SVG
Her kan det anlegges grøntområder tilknyttet veg.
 Kollektivholdeplass, SKH
Områdene er regulert som holdeplass for kollektivtransport i form av buss.
 Leskur, SP
Områdene er regulert som leskur for brukere av kollektivtransport.

7.2.3 Grønnstruktur
 Grønnstruktur, G
Grønnstrukturområdene som er regulert inn på planforslaget gir planområdet et mer
åpent og luftig landskap samtidig som disse områdene sikrer tilgjengelighet til natur
og lek for beboere og besøkende på planområdet. Man har tatt hensyn til
eksisterende terreng og arealbruk, og blant annet tatt vare på de flotteste
utkikkspunktene på planområdet (ref. vedlegg nr 4 – Landskapsanalyse, Ausviga)

7.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Boligområdene er plassert på en slik måte at deler av den naturlige topografien i området
holdes intakt slik at dette gir mindre inngrep i terrenget og områdene kan gros raskere til
etter byggeperioden.
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Figur 39: 3D‐illustrasjon som viser hvordan de detaljregulerte områdene i nordlig retning kan se ut (kilde:
COWI AS).

Figur 40: 3D‐illustrasjon som viser hvordan de detaljregulerte områdene i nordlig retning kan se ut (kilde:
COWI AS).

Figur 41: 3D‐illustrasjon som viser hvordan de detaljregulerte områdene i nordvestlig retning mot
eksisterende bebyggelse på Ausvigheia kan se ut (kilde: COWI AS).
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Figur 42: 3D‐illustrasjon som viser hvordan de detaljregulerte områdene i nordøstlig retning kan se ut (kilde:
COWI AS).

Figur 43: 3D‐illustrasjon som viser de detaljregulerte områdene i nordvestlig retning langs Ausviga Hovedvei
som går nordover og videre inn i planområdet (kilde: COWI AS).

Det er videre satt krav til at takform og takvinkel skal samsvare og harmonere for
bebyggelsen innenfor hvert byggefelt. Utforming og materialvalg skal vurderes ut fra
arkitektonisk og miljømessig helhetssyn og godkjennes av kommunen ifbm. behandling av
byggesøknaden. Det henvises til formingsveileder for Kjellandsheia.
Sol‐ og skyggeforhold må og utredes ved byggesak.
I kommunedelplanen for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia er det satt krav til at det skal
vurderes lavenergihus for alle nye boligområder. Med lavenergihus menes bygninger med
årlig totalt energibehov under 100 kWh/m² derav oppvarmingsbehov på 30 kWh/m2.
All bebyggelse skal være i tråd med Tek 10 (tilsvarer lavenergihus klasse 2) eller gjeldende
forskrifter per dags dato nye bygg skal oppføres på planområdet. Dette bidrar til at
energibruken for ny bebyggelse begrenses.
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Figur 44: Illustrasjon som viser type eksempelvis utforming av
frittliggende enebolig etablert i eksisterendeterreng
(kilde: Konsmo Fabrikker AS).

Figur 45: Illustrasjon som viser type eksempelvis utforming av frittliggende tomannsbolig
etablert i eksisterende terreng (kilde: Konsmo Fabrikker AS).
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Figur 46: Illustrasjon som viser type eksempelvis utforming av frittliggende enebolig etablert i eksisterende
terreng (kilde: Kruse Smith AS).

Figur 47: Illustrasjon som viser type eksempelvis utforming av frittliggende enebolig etablert i eksisterende
terreng (kilde: Kruse Smith AS).
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Figur 48: Illustrasjon som viser type eksempelvis utforming av enebolig i kjede etablert i eksisterende
terreng (kilde: Kruse Smith AS).

7.3.1 Bebyggelsens høyde og grad av utnytting
Planbestemmelsene styrer grad av utnytting og bebyggelsenes høyde. Se egen tabell i
planbestemmelsene.

7.3.2 Antall boliger, leilighetsfordeling
I planområdet vil det kunne etableres omtrent 100 boenheter hvor boenhetene vil være
fordelt hovedsakelig på frittliggende eneboliger, men åpner og opp for oppføring av
tomannsboliger, firemannsboliger og enebolig i kjede og rekkehus.
Antall boenheter og fordelingen av disse fraviker fra kommunedelplanen for Kjellandsheia,
Oftenes og Leireheia. Dette argumenteres med at valg av hvilken type bebyggelse og
utforming det skal satses på planområdet er markedsstyrt og varierer til tider.
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7.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Boligområdene på planområdet for detaljreguleringsplanen ligger på 2 stk hevede platåer
som er avskilt fra hverandre av et naturlig daldrag i mellom dem. I dette daldraget er det
regulert inn en samleveg hvor adkomstveger til disse boligområdene går ut fra denne
samlevegen.
På platåene hvor boligområdene er regulert inn er det ingen høye topper eller annen
begrensning i struktureringen. Boligområdene er utformet som klyngebebyggelse, men har
noen områder med frittliggende boliger og grønnstrukturområder som bidrar til at
planområdet føles åpent og bidrar samtidig til at planområdet føles som en naturlig
utvidelse av eksisterende bebyggelse på Ausvigheia. Mange av boligene hvor mange av
boligene vil ha god utsikt. Boligområdene vil bestå av ulike typer bolig og private hager som
sammen kan danne et variert og hyggelig bomiljø.

7.5 Parkering
For ny boligbebyggelse er det satt krav om minimum 2 stk parkeringsplasser pr boenhet, da
med mulighet for minst 1 stk garasjeplass pr boenhet. For hybelleilighet er kravet 1
parkeringsplass.
Det tillattes ikke felles parkeringsanlegg for flere eiendommer.

7.6 Tilknytning til infrastruktur
Se punkt 6.7 Trafikkløsning og punkt 6.16 – 7.16 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til
offentlig nett.

7.7 Trafikkløsning
7.7.1 Kjøreatkomst
Adkomst til planområdet vil være via den nye regulerte samlevegen (SKV101) som er koblet
til rundkjøringen ved Fv.204. Fra samlevegen er adkomstvegene for de forskjellige
boligfeltene koblet til med ordinære T‐kryss etter føringer fra "grunnlagsdokumentet for
oppstart av reguleringsplanarbeid innenfor KDP for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia" som
er utarbeidet av Søgne kommune.

7.7.2 Utforming av veger
På planområdet er det regulert inn hovedveg (Fv.204), samleveg og adkomstveger.
Ytterligere informasjon om utforming av hovedvegen Fv.204 og samlevegen henvises det til
kpt 6.7.2 Utforming av veger.

7.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Det er satt krav i bestemmelsene at:
 Tekniske planer for vann, kloakk, overvann og veier skal være godkjent av
kommunens driftsenhet før det gis tillatelse til tiltak for disse anleggene.
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Veier og annen kommunalteknisk infrastruktur skal være opparbeidet i henhold til
godkjente tekniske planer før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i
planområdet.

7.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er regulert inn gang‐ og sykkelveg på planområdet i tråd med grunnlagsdokumentet som
er utarbeidet av Søgne kommune som er basert på Statens vegvesen sine håndbøker.
Ellers er det regulert inn flere grønnstruktur korridorer som er tilgjengelige for gående.
Tilgjengelighet for gående og syklende anses som god.

7.7.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Samlevegen (KV101) og alle adkomstvegene (SKV102 – SKV111) med tilhørende infrastruktur
blir overtatt og offentlig eiet av Søgne kommune. Vest Agder fylkeskommune eier Fv.204
(SKV100).
For krav til byggegrenser henvises det til punkt 6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold.

7.8 Planlagte offentlige anlegg
Det avsatt areal for kommunaltekniske anlegg (BKT) i form av trykkøkningsstasjon helt sør i
planområdet ved samlevegen.

7.9 Miljøoppfølging
Det henvises til punkt 6.9 Miljøoppfølging.

7.10 Universell utforming
Det henvises til punkt 6.10 Universell utforming.

7.11 Uteoppholdsareal
Det er regulert inn flere lekeplasser i planforslaget (BLK100 – BLK104) som er regulert i
henhold til punkt 6.11 Uteoppholdsareal i planbeskrivelsen og overordnete føringer/krav fra
det offentlige.
Det er lagt ned krav i bestemmelsene for planforslaget at leke‐ og oppholdsarealer sikres
gode solforhold og skal være tilgjengelig for alle brukergrupper. For hver boenhet skal det
avsettes 80 m² uteoppholdsareal og minimum 25 m² av fellesarealene pr. boenhet er avsatt
til lekeplasser. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes som lekeareal eller uteoppholdsareal.
Terrasse / balkong kan medregnes som uteoppholdsarealer. I bestemmelsene er det krav om
at lekeplasser skal i mest mulig grad implementeres blant eksisterende terreng. På den
måten skaper man varierte lekeplasser som byr på spennende utfordringer for barn og unge.
Nord på planområdet er det og regulert inn et nærmiljøanlegg i form av ei
balløkke/fotballbane som kan brukes av beboere og besøkende i og rundt planområdet.
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Det skal utarbeides utomhusplan for områder avsatt til lek. Utomhusplanen skal bl.a. vise
bearbeiding av terreng, arealdisponering, beplantning og forslag til utrustning / møblering av
lek‐ og rekreasjonsareal, overganger mellom områder, støyskjerming, sikringsgjerder, murer
med mer.

7.12 Landbruksfaglige vurderinger
Områdene som er detaljregulert inneholder ingen områder tilknyttet eksisterende eller
planlagt for landbruksformål. Landbruksfagligvurdering anses derfor som unødvendig for
planlagte tiltak.

7.13 Kollektivtilbud
Før Ausviga og Leireheia er bygd ut vil beboere på de detaljregulerte områdene bruke
eksisterende kollektivtilbud ved Fv.204. For ytterligere informasjon henvises det til punkt 5.9
Trafikkforhold og 6.13 Kollektivtilbud.

7.14 Kulturminner
Innenfor de områdene som er detaljregulert er det ikke registrert noen kulturminner.

7.15 Sosial infrastruktur
Det henvises til punkt 6.15 Sosial infrastruktur.

7.16 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett
I bestemmelsene er satt krav til at det skal utarbeides plan for vann‐ og avløp samt
håndtering av overvann før det gis igangsettingstillatelse til utbygging av planområdet. Det
vises til punkt 6.16 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett for prinsippene
til slike planer.

7.16.1 Vannforsyning
Henvises til punkt 6.16.1 Vannforsyning.

7.16.2 Kloakk
Henvises til punkt 6.16.2 Kloakk.

7.16.3 Ledningsanlegg
Henvises til punkt 6.16.3 Ledningsanlegg.

7.16.4 Grunn‐ og overvannshåndtering
Siden planområdet er regulert med store deler av bebyggelse på høyere terreng vil
overvannet håndteres ved å bruke eksisterende terreng som små dalsøkk til å føre
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overvannet ned mot overvannsledningene ved samlevegen eller ut mot sjøen/Lundeelva.
På den måten vil man unngå flom på lavere terreng ved Fv.204.

7.16.5 Energiforsyning
Det henvises til punkt 6.16.5 Energiforsyning.
Siden planområdet ikke er tiltenkt en konsentrert utbygging eller bygg over 500 m² er det
ikke stilt krav til vannbårent oppvarmingssystem.

7.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug
Siden planforslaget er tenkt utbygd med en stor prosentvis av frittliggende eneboliger og
tomannsboliger blir avstandene for store slik at etablering av felles renovasjonsanlegg ikke
blir hensiktsmessig. Avfallsdunker vil da stå langs adkomstvegene på tømmedag.

7.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det henvises kpt 6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS.

8 Grunneiers innspill til planforslag
Planarbeidet for Ausviga er lagt opp med utgangspunkt i Plan‐ og bygningslovens krav til
informasjon og medvirkning. På grunnlag av dette ble det avholdt to møter med grunneierne
(21.03.14 og den 18.06.14) hvor grunneierne fikk komme med innspill til planforslaget, i
tillegg til normal varsling om oppstart av planarbeid.
Det er delvis uenighet knyttet til arealutnyttelsen i planforslaget, og det har tidlig i prosessen
blitt utarbeidet et alternativ forslag. De fleste forslag til endringer er i tilknytning til familien
Holmens interesser.
Det gjøres oppmerksom på at planforslaget er utarbeidet i en tidlig fase og derfor ikke
oppdatert i samsvar med resten av planen. De konkrete forslag til endringer gjennomgås
under.

8.1 Grønnstruktur, friområde GF105
Grunneier ønsker å opprette et område GF 105 i deler av GF 100. Det ønskes at område GF
105 skal være offentlig eiet. Det er også et ønske at kulturlandskapet i området bevares.
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Figur 49: Viser område GF105 som ønskes endret.

Administrasjonens kommentar:
Området er avsatt til offentlig grønnstruktur med underformål friområde. Arealet er
foreslått til offentlig eie. Administrasjonen mener arealet i dag ikke fremstår som et
kulturlandskap og det må påregnes at det kan gjennomføres tiltak i område, herunder tiltak
som endrer landskapet (eksempel etablering av turstier, fjerning av vegetasjon o.l. tiltak som
fremmer bruken av område som friområde).

8.2 Landbruksformål LL108
Grunneier ønsker at område LL108 blir regulert til landbruksformål. I innsendt plankart er
dette arealet regulert til grønnstruktur.
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Figur 50: Viser område LL108 som ønskes regulert til landbruksformål.

Administrasjonens kommentar:
Arealet er et mindre grønnstrukturområde som blir liggende mellom flere planlagte boligfelt.
Ved fastsettelse av arealformål skal angivelsen gjenspeile den fremtidige bruken. Arealet
fremstår som svært lite egnet til landbruksdrift pga. topografi, størrelsen på arealet og
plassering (mellom boligfeltene). På det smaleste er arealet under 20 meter.
Det gjøres oppmerksom på formålsangivelsen for arealene som blir liggende mellom
bebyggelsen er lik for alle områdene i planen. I grønnstrukturområdene tillates skjøtsel av
skogen jf. bestemmelsene til planen.
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8.3 Skogbruk LSK100
Grunneier ønsker å opprette et område med formål skogbruk (LKS100) i den sørlige delen av
GF 100.
Det ønskes tilføyd følgende bestemmelser:
 I området for skogbruk kan det bare oppføres bygninger som har tilknytning til
landbruket.
 Innenfor området tillates det etablering av tursti i tråd med overordnet
grønnstrukturplan.
 Det tillates utplassert eller oppført innretninger/anlegg som har naturlig tilknytning til
områdets bruk som rekreasjonsområde, som for eksempel benker, bord,
søppelkasser, toalett eller lignende.
 Fremtidig offentlig eierskap skal ikke gjelde for område LSK100.

Figur 51: Viser område LSK100 som ønskes opprettet

Administrasjonens kommentar:
Skogbruk er et underformål av LNFR jf. pbl § 12‐5 andre ledd pkt. 5. Formålet benyttes der
det skal drives næringsrelatert skogdrift. Altså skogdrift i større omfang, typisk flatehogst
med tyngre kjøretøy og maskiner.
Kommunen planlegger ca. 800 boenheter i områderegulering for Ausviga og
områderegulering for Leireheia. Administrasjonen vurderer denne type næringsvirksomhet
som lite egnet i boligområder med friområder, turveier og badeplass. Foreslåtte
bestemmelser er dessuten i strid med arealformålet.
Det vises for øvrig til kommentarer lenger opp om skjøtsel av skog i fri ‐og
grønnstrukturområder.
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8.4 LNFR areal, spredt fritidsbebyggelse LSF100
Deler av området GF 100 ønskes endret til formål LSF 100 med tilhørende bestemmelser.
 LSF100 kan bebygges med 2 fritidsboliger på inntil T‐BRA =120 m² per enhet. Maks
mønehøyde 5,5 meter. Anneks med bruksareal maks T‐BRA= 20 m2 kan kun oppføres
der totalt bruksareal ikke overstiger T‐BRA= 120 m2, og skal ligge nærmere fritidsbolig
enn 8 meter. Maks et uthus pr tomt med maks størrelse T‐BRA 15 m2 og 3,5 meter
mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng
 Fremtidig offentlig eierskap gjelder ikke område LSF100

Figur 52: Område LSF100 er vist innenfor sort sirkel

Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener det er en dårlig ide å regulere hytter, båtplasser/brygger og
parkeringsplass i grønnstrukturen/friområdene til boligområdene. Hele poenget med å
avsette arealene til grønne formål i KDP er å forhindre at arealene blir bebygd. Det planlagt
ca. 800 nye boenheter i de to områdereguleringene, og som utløser behov for grønne
arealer.
Etablering av private hytter og anlegg i området vil virke privatiserende langt utover selve
tiltaket (hytter og brygger). Området er dessuten svært eksponert fra sjøen.
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8.5 LNFR areal, spredt fritidsbebyggelse LSF101
Grunneier ønsker å endre formål og størrelse på området LL106 til formål LSF 101 med
tilhørende bestemmelser:
 Innen de regulerte områdene skal det drives landbruk.
 Innenfor LSF101 kan det anlegges tursti i tråd med overordnet grønnstrukturplan.
 Fremtidig offentlig eierskap skal ikke gjelde for område LSF101.

Figur 53: Viser område som ønskes regulert til LSF 101.

Administrasjonens kommentar:
I planforslaget som foreligger til behandling er det avsatt over 5 mål tomt til Bårågeren.
Avsettelse av areal i arealplaner skal gjenspeile den fremtidige bruken.
Ausviga og Leireheia planlegges utbygd med ca. 800 nye boenheter, turveier langs elva og
gang‐ og sykkelvei med bru over Lundeelva. Området vil da bli tilgjengeliggjort for
allmennheten på en helt annen måte enn i dag. Det må derfor påregnes at område vil endre
karakter vesentlig. Administrasjonen mener at forslaget på en god måte gjenspeiler den
antatte fremtidige bruken, og vil presisere at 5 mål er ei stor fritidsboligtomt i Søgne.
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8.6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kjøreveg SKV124 og
parkering SPA100
Grunneier ønsker opparbeidelse av kjørevei til område LSF100 med tilhørende
parkeringsplasser. Det ønskes videre opparbeidelse av tursti ned til friområde GF100 og
badeområde GB100/VB100.
Forslag til bestemmelser for område SPA100:
 Det tillates oppføring av 15 parkeringsplasser for område SPA100
 Det tillates opparbeidelse av tursti fra område SPA100 via VB100 og videre langs
GS100 til STB. Turstien skal opparbeides i samsvar med overordnet
grøntstrukturplan.
 SKV124 skal ha dimensjoneringsklasse A1 i tråd med SVV håndbok N100.
TURSTI

Figur 54: Atkomstvei til fri‐ og badeområde med tilhørende parkeringsanlegg.

Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener det er en dårlig ide å regulere hytter, båtplasser/brygger og
parkeringsplass i grønnstrukturen/friområdene til boligområdene. Hele poenget med å
avsette arealene til grønne formål i KDP er å forhindre at arealene blir bebygd. Det planlagt
ca. 800 nye boenheter i de to områdereguleringene, og som utløser behov for grønne
arealer.
Etablering av private hytter og anlegg i området vil virke privatiserende langt utover selve
tiltaket (hytter og brygger). Området er dessuten svært eksponert fra sjøen.
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8.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,
ferdsel, VFE100
Bestemmelser som ønskes tilføyd:
 Området skal være åpent for fri ferdsel på sjøen.
 Innenfor området tillates det videreføring og vedlikehold av eksisterende slipp og
båtplasser i Lundeelva.

Figur 55: Figur viser hvor det er ønskelig å få videreført eksisterende båtplasser

Administrasjonens kommentar:
Første punkt er ivaretatt i planen og følger automatisk av arealformålet som heter ferdsel.
Det som er lovlig etablert av bruk vil kunne fortsette uavhengig av planens formål. Dersom
etablert bruk i konflikt med planen vil rettighetene/grunnen måtte innløses på ordinært vis.
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8.8 Småbåthavn, BSB101
Grunneier ønsker at området skal være åpent for fri ferdsel på sjøen, og at det innenfor
området skal tillates en videreføring av eksisterende båtplasser i Lundelva.
Bestemmelser som ønskes tilføyet:
 For område BSB101 tillates det opparbeidelse av småbåthavn med tilhørende anlegg.
 Fremtidig offentlig eierskap skal ikke gjelde område BSB101.

Figur 56: Småbåthavn BSB101 er her vist

Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener det er en dårlig ide å regulere hytter, båtplasser/brygger og
parkeringsplass i grønnstrukturen/friområdene til boligområdene. Hele poenget med å
avsette arealene til grønne formål i KDP er å forhindre at arealene blir bebygd. Det planlagt
ca. 800 nye boenheter i de to områdereguleringene, og som utløser behov for grønne
arealer.
Etablering av private hytter og anlegg i området vil virke privatiserende langt utover selve
tiltaket (hytter og brygger). Området er dessuten svært eksponert fra sjøen.
Det som er lovlig etablert av bruk vil kunne fortsette uavhengig av planens formål. Kommer
etablert bruk i konflikt med planen vil rettighetene/grunnen måtte innløses på ordinært vis.
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8.9 Gang‐ og sykkelsti, SGS
Grunneier ønsker at gang‐ og sykkelsti legges rundt tomt 30/2 og videreføres sammen med
hovedvei ned til brua.
Følgende ønskes tilføyd i bestemmelsene:
 Opparbeidelse av gang‐ og sykkelsti vil følge reguleringsbestemmelsenes krav til
utforming.
 Gang‐ og sykkelsti vil være offentlig eiet.
 Krav til stigningsforhold vil bli ivaretatt ved detaljregulering.

Figur 7: Viser ønsket trasé for gang‐ og sykkelsti

Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentarer fra saksutredning ved behandling av planen til offentlig ettersyn
og høring den 5.6.2015.

9 Konsekvensutredning
Ved utarbeidelse av kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia ble det utført
konsekvensutredning for planområdet. Planen er vurdert i forhold til pbl. §§ 4‐1 og 4‐2, og
man kan ikke se at krav om konsekvensutredning (KU) inntreffer på nytt.
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10 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen.
Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt
retningslinje, norm eller vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø
eller samfunn. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.

10.1 Overordnede planer
Planarbeidet er en oppfølging av kommuneplanen og kommunedelplanen for Kjellandsheia,
Leireheia og Oftenes i Søgne kommune, men planforslaget avviker kommuneplanen
/kommunedelplanen på følgende punkter:
•

Et mindre areal på nord liggende landbruksområder langs Fv.204 som er avsatt til
LNF‐ formål i kommunedelplanen er i planforslaget blitt regulert til ulike vegformål
for
utbedring av fylkesvegen.
o Konsekvenser:
Vil føre til inngrep i eksisterende landbruksområder for å kunne opparbeide
terrenget for utbedring av Fv.204. Ved utarbeidelse av planforslaget har man i
størst mulig grad tatt hensyn til landbruksområdene og totalt sett er inngrepene
av minimal størrelse i forhold til den hensiktsmessige betydningen utbedringen
av Fv.204 har for samfunnet generelt.

•

Et mindre areal på sør og øst liggende fri‐ og naturområder mot Ausvigheia som er
avsatt til LNF‐formål i kommunedelplanen er i planforslaget blitt regulert til
boligformål.
Resterende del er regulert til grønnstruktur.
o

Konsekvenser:
Vil føre til inngrep i eksisterende fri‐ og naturområder for å kunne opparbeide
terrenget til ny bebyggelse og anlegg.

•

På østlige side av Lundeelva er et mindre område avsatt til LNF‐formål i
kommuneplanen regulert gang‐ og sykkelveg med bro over Lundeelva.
o Konsekvenser:
Vil føre til inngrep i LNF‐område for å kunne opparbeide terrenget til ny
bebyggelse og anlegg.



Et mindre areal på vestlige side av Lundeelva som er avsatt til friområde i
kommunedelplanen er i planforslaget blitt regulert til gang‐ og sykkelveg med bro
over Lundeelva.
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o Konsekvenser:
Vil føre til inngrep i friområde for å kunne opparbeide terrenget for ny gang‐ og
sykkelveg og bro med tilhørende anlegg. Det legges til grunn at dette området er
i beskjeden grad brukt til aktiviteter og rekreasjonsbruk pga. den tette
vegetasjonen og det bratte terrenget som eksisterer i dag. Ved å anlegge ny
gang‐ og sykkelveg med bro over Lundeelva vil man effektivisere reisen og bedre
trafikksikkerheten for myke trafikanter som skal østover fra planområdet.


Bårågeren har endret formål fra landbruk til LNFR spredt fritidsbebyggelse, og
arealformålet er utvidet ut i friområdet.
Konsekvenser:
Reduksjon av de offentlige friområdene rundt gården. Det presiseres at friområdet
øker i størrelse i syd, se punkt under.



Arealer i syd mellom Rauskjæret og Ausviga endres fra LNF til grønnstruktur ‐
friområde. Det samme gjelder arealene på østsiden av Leireveien.
Konsekvenser:
Områdene er pr. er bratte skogkledde skråninger, som ikke er egnet til landbruksdrift
med sin umiddelbare nærhet til boligfeltene. Det ikke påvist sårbare arter eller
naturtyper i områdene, med unntak av en eikeskog som er avmerket med
hensynsone i plankart.
Arealene vil grense opp til bebyggelsen/veien, og er derfor naturlig å regulere til
grønnstruktur.

•

Reguleringsmessig status: Planforslaget vil medføre endring i gjeldende
reguleringsplaner innenfor planområdet (se pkt. 4.2 Gjeldende reguleringsplaner for
hvilke reguleringsplaner dette gjelder).

10.2 Landskap
Store deler av eksisterende fri‐ og naturområder vil måtte bearbeides for å kunne
tilrettelegge for ny bebyggelse og anlegg. For anleggelse av ny samleveg inn i planområdet
og adkomstveger inn til de forskjellige boligfeltene samt ny bebyggelse vil bli de største
landskapsinngrepene i forhold til dagens situasjon.
Som avbøtende tiltak er det regulert inn store grønnstruktur‐, fri‐ og naturområder langs
Lundeelva/sjøen og mellom de forskjellige boligfeltene. På planområdet har disse formålene
flere funksjoner:
 Sosiale verdier og funksjoner gjennom bedre helse og livskvalitet, lek, estetikk og
pedagogikk for nye og eksisterende beboere på og rundt planområdet.
 Styrke økologiske verdier og funksjoner gjennom habitat og biodiversitet.
 Tekniske funksjoner gjennom resirkulering, lokalklimahensyn og overflatevann.
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Plassering av boliger mellom knauser og knatter gir et spennende og variert uttrykk, og det
gir samtidig mindre sår i terreng/områdene slik at det kan gros raskere til etter
byggeperioden.

10.3 Stedets karakter
Ausviga (planområdet) består i dag av for det meste fri‐ og naturområder med beskjedent
bruk, landbruksområder, noen få helårs‐ og fritidsboliger, samt Fv.204 og andre mindre
adkomstveger med tilhørende infrastruktur.
Planforslaget vil medføre større aktivitet på planområdet enn dagens situasjon. I henhold til
kommunedelplanen for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia vil planforslaget også føre til at:
• Store grønt‐, fri‐ og naturområder blir bevart for allmennheten som bidrar til økt
friluftsliv/sunnlivsstil.
• Eksisterende landbruksområder blir bevart og videreført i størst mulig grad.
• Det legges til rette for etablering av holdeplass for kollektivtransport som bidrar til
økt klima‐ og miljøsatsing i Søgne kommune.
Planområdet ligger og strategisk bra plassert i forhold til at Statens vegvesen ser muligheter
for å planlegge nytt planskilt kryss på E39 ved Mjålandsbru/Lunde.
Planforslaget som fremmes er planlagt i samarbeid med områdereguleringsplanene for
Kjellandsheia og Leireheia, og planområdet vil da føles som naturlig forlengelse av disse
utbyggingsområdene sammen med det eksisterende boligfeltet ved Ausvigheia.

10.4 Byform og estetikk
Utbygging i samsvar med planen vil kunne styrke aksen mellom E39 og vestlige deler av
Søgne kommune samt kunne bidra til at planområdet vil markere seg som et attraktivt og
fremtidsrettet boligområde i Søgne kommune som og kan øke tilflyttingen fra nærliggende
kommuner.
I tillegg har prosjektet en rekke positive virkninger lokalt, ved at det blir lagt bedre til rette
for kollektivtrafikk og bedrer de gående‐ og syklenes forhold. For de som bor i området vil
det bli et bedre lokalsamfunn ved at det vil bli tilrettelagt større grønne områder i form av
lekeplasser, nærmiljøanlegg, fri‐ og naturområder.
Det er utarbeidet en formingsveileder som gjelder for utbyggingen av Kjellandsheia,
Leireheia og planområdet (Ausviga). Formingsveilederen sikrer at ny bebyggelse og anlegg vil
være arkitektonisk samkjørte og man kan få til en helhetlig utforming innenfor hvert
byggefelt på planområdet som står i tråd til de andre utbyggingsområdene i nærheten.

10.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Det er blitt utført arkeologiske undersøkelser og det blitt gjort funn flere steder på
planområdet. På områdene hvor kulturminnene er registrert er det lagt båndleggingssone
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for kulturminner. Kulturminnene blir derfor tatt vare på og planforslaget medfører ikke
konsekvenser for kulturminner på planområdet.
I forbindelse med ATP‐prosjektet ble det i juni 2007 utarbeidet et felles temakart for
jordbruksarealer og viktige kulturlandskap for kommunene tilknyttet Knutepunkt
Sørlandet. Boligområdet B109 og øvre del av gang‐sykkelvegen som er regulert inn helt
nordøst på planområdet ligger da i et registrert kulturlandskapsområde. For at boligfeltet
B109 og tilstøtende gang‐ og sykkelveg skal kunne bygges vil det medføre inngrep på
eksisterende kulturlandskap.

10.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven
Planområdet består i dag av store deler landbruk‐, fri‐ og naturområder som foreslås bygd ut
for ny boligbebyggelse, barnehage, veg og tilhørende infrastruktur.
Sentralt sør på planområdet er det registrert en lokal viktig naturtype (eikeskog), og det er
registrert en rødliste art (sommerfuglarten Gulflekksmyger ‐ Carterophalus palamemon).
Biotopen for sommerfuglen er solrike skoglysninger der det vokser mye blomster, med fuktig
grunn. Området hvor eikeskogen er registrert er i planforslaget regulert til formålene
grønnstruktur, friområde, boligbebyggelse, lekeområde, veg med fortau og tilhørende
infrastruktur. Det legges til grunn at eksisterende terreng er kupert, og for at man skal kunne
anlegge adkomstveg inn til de sørøstlige boligfeltene på planområdet vil dette føre til noen
inngrep på deler av eikeskogen/leveområde for sommerfuglarten Gulflekksmyger.
Trekkveg for elg er registrert nordvest på planområdet mot Kjellandsheia og da på områdene
i planforslaget som er regulert for formålene boligbebyggelse, grønnstruktur ‐ friområde,
nærmiljøanlegg, landbruk og ulike vegformål. Ved utbygging av Kjellandsheia og
planområdet vil eksisterende vilttrekk mellom disse to områdene bli redusert.
Ved Båråkeren øst i planområdet er det registrert et viktig skogsområde. Dette området er i
planforslaget regulert som område for boligbebyggelse.
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er planforslaget vurdert ut ifra prinsippene i lovens
§§8 – 12. Under følger redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt:


§8 – Kunnskapsgrunnlaget:

Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand. Området er vurdert ut ifra kjent kunnskap og befaringer
på planområdet.
Artsdatabanken, Naturbase, miljostatus.no, Norsk rødliste, Fylkesmannen i Vest Agder og
Søgne kommune sin egen kartlegging er lagt til grunn når området er blitt vurdert.
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Figur 54: Viser hvor det er registrert ulike arter på og rundt planområdet (kilde: artdatabanken.no,
miljostatus.no, naturbase.no).

 §9 – Før‐var‐prinsippet:
Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er godt, og virkningene av planen omtales
nedenfor. Følgende trusler og konsekvenser er kartlagt:
For å kunne etablere et nytt boligområde på planområdet (Ausviga) med tilhørende
infrastruktur samt utbedring av Fv.204, vil dette føre til naturinngrep på deler av
eksisterende fri‐ og naturområder herunder eikeskogen/rødliste arten Gulflekksmyger samt
eksisterende trekkveg for elg blir borte.
Virkningene vil bli redusert i form at det er gitt juridisk kraft gjennom bestemmelsene at for
opparbeidelse av terreng for bebyggelse og anlegg på planområdet skal man ta hensyn til
eksisterende naturmangfold og terreng, samt bygg og anlegg skal i størst mulig grad
etableres blant eksisterende terreng.
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 §10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning:
Ser man da på den totale belastningen på bakgrunn av punktene som er beskrevet ovenfor
mener vi at planforslaget har i størst mulig grad tatt hensyn til eksisterende naturmangfold
samtidig som planforslaget er gjennomførbart.
Vurderer man tiltaket i en større sammenheng, må man se hvordan tiltaket kan virke inn på
andre økosystemer. I dette tilfellet er det ingen andre økosystemer som vil ta skade av
tiltakene som er planlagt enn de beskrevne punktene ovenfor som finnes på planområdet.
 §11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver:
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom skade på naturmangfoldet
skulle inntreffe. Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så
vidt det er rimelig i forhold til tiltakets og skadens karakter.
 §12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:
Ved opparbeidelse av planområdet vil det blitt tatt forhåndsregler etter gjeldende
reguleringsbestemmelser for planforslaget som gjør at man unngår skader på
naturmangfoldet ihht. gjeldende lover og forskrifter.
Vurdert ut ifra nåværende og fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering i forhold
til transport, økonomi og Søgne kommune sine fremtidige visjoner for planområdet er vi av
den oppfatning av at tiltaket samlet sett vil være hensiktsmessig for samfunnet.

10.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Da planområdet har i dag beskjeden rekreasjonsbruk pga. tett vegetasjon og bratt terreng,
vil planforslaget med sine mange og store grønt korridorer og friområder legge til rette for
økt rekreasjonsbruk. Rekreasjonsinteresser og reaksjonsbruk anses som ivaretatt.

10.8 Uteområder
Det er satt krav til at før det gis byggetillatelse eller ved detaljregulering skal det utarbeides
en utomhusplan for områder avsatt til lek med tilhørende generelle friområder. Ved
utbygging skal det tas hensyn til eksisterende terreng slik at man kan får varierte og flotte
uteområder.

10.9 Trafikkforhold
Trafikkforholdene/sikkerheten vil forbedres ved at Fv.204 samt samle‐ og adkomstveger blir
utbedret etter dagens vegstandard/krav i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker.
Nordligste del av samlevegen KV101 som innebærer en strekning på om lag 350 m, er
prosjektert med 7 % stigning og avviker fra kravet om 6 % stigning. Grunnlaget for dette er at
eksisterende terreng gjør det vanskelig å anlegge samleveg uten store skjæringer hvis man
skal ha 6 % stigning.
Ved å ha 6 % stigning som det er krav til i grunnlagsdokumentet får man da høye skjæringer
på 7‐8m høyde som fører til store naturinngrep og betydelige økte kostnader.
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Ved å ha 7 % stigning på samlevegen som planforslaget legger opp til, minimerer man
skjæringene til 5 m høyde.
Forholdene for gående og syklende blir vesentlig forbedret som følge av tiltaket med
etablering av gang‐ og sykkelveg/fortau på de ulike vegene som er regulert inn på
planforslaget. Den mest vesentlige forbedringen vil være at det legges til rette for etablering
av gang‐ og sykkelveg med bro over Lundeelva som bidrar til å gjøre det sikrere og enklere
for myke trafikanter og ferdes øst‐/vestover.
Det er regulert inn og lagt til rette for holdeplass for kollektivtransport, slik at det kan
opprettes nye bussruter‐ og kollektivtransporttilbud i framtiden som vil være med å bidra til
en økt kollektivtransportsatsing i Søgne kommune.

10.10 Barns interesser
Fremtidige boliger i området vil ligge i kort gange fra ny barnehage på planområdet og
innenfor gang‐ og sykkelavstand til den nye planlagte skolen på Kjellandsheia som skal
bygges i framtiden. Ved å sikre fri‐ og naturområder vil beboere innenfor og rundt
planområdet nyte godt av kort avstand til et nytt nærmiljøanlegg, lekeområder, fri‐ og
rekreasjonsområder som er regulert inn på planområdet. Planforslaget vil i den
sammenheng ha gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

10.11 Sosial infrastruktur
Offentlig og privat service: Barnehagetilbudet/dekningen vil kunne bedres som følger av
planforslaget.
Som sosial arena for unge, samt en videre sikring av grønt‐ friområder, vil forslaget bedre
den sosiale infrastrukturen for området.

10.12 Universell tilgjengelighet
Nøyaktig utforming av utearealer og bygningsmasser er enda ikke kjent, men det legges
derimot til grunn for at planlegging og prosjektering av byggeområdene skal være i henhold
til TEK10 eller gjeldende forskrifter den datoen planområdet bygges ut.

10.13 Energibehov – energiforbruk
Forskriftene i Plan‐ og bygningsloven har i dag strenge krav til isolering og andre tiltak for å
begrense energiforbruket for ny bebyggelse. Planforslaget vil derfor være framtidsrettet
med bestemmelser rettet opp mot at ved planlegging og utbygging av ny bebyggelse skal
alternative/fornybare energikilder/løsninger vurderes, og en slik vurdering skal fremlegges
sammen med detaljreguleringsplan eller søknad om byggetillatelse. For ytterligere
informasjon se punkt 6.16.5 Energiforsyning.
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10.14 ROS‐ analyse
I ROS‐analysen er det avdekket risiko ved følgende hendelser/situasjoner:
Flomfare:
Flomfare vil primært være knyttet til ny gang‐ og sykkelveg som skal krysse Lundeelva med
bro, samt det nordøstlige boligfeltet B109. Ifølge DSBs Havnivåveileder /9/ kan det i Søgne
kommune, relativt til år 2000, forventes en havnivåstigning på omkring 24 cm i år 2050 og 76
cm stigning i år 2100. Ved 100 års stormflo forventes det en stigning på 149 cm i år 2050 og
205 cm stigning i år 2100.
Før det kan iverksettes tiltak innenfor faresonen, som bru, gang‐ og sykkelvei og turvei må
det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot flom.
Faren er vurdert til middels risiko.
Skade på grunn av leire/ dårlig grunn:
På noen områder på planområdet er det registrert dårlige grunnforhold.
Hendelser/situasjoner tilknyttet dårlig grunnforhold er vurdert å ha middels risiko.
Støy og forurensing:
Planforslaget generelt legger til rette for økt aktivitet i området og vil derfor kunne medføre
økt trafikk og støy i området. I anleggsperioden vil transport av masser gi økt tungtrafikk på
eksisterende veger og økte støy‐ og støvplager. Ved eventuell sprenging tett under
eksisterende bebyggelse mot Ausvigheia og langs Fv.204 kan det bli en del rystelser. Både i
forhold til støy‐, støv‐ og rystelser vil gjeldende regelverk avgrense ulempene til et nivå som
er definert som akseptabelt. Støy og forurensing antas å ha middels risiko.
Boliger som vil få et støynivå på 55 dB eller mer utenfor fasaden eller på utendørs
oppholdsområde fra den utbedrete fylkesvegen vil kunne ha krav på lokal støyskjerming av
uteområde og / eller støyreduserende tiltak på fasader. Disse boligene må kartlegges i
byggeplanleggingen for å klargjøre hvilke krav de har.
Rasfare:
Områdene som er beskrevet i pkt 6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS er antatt å ha
middelsrisiko.
Trafikkulykker:
Ved utbedring av Fv.204 samt nye samle‐ og adkomstveger er regulert etter krav og føringer
fra ulike faginstanser vil sjansen for trafikkulykker bli minimert. Trafikkulykker er vurdert å ha
middels risiko.
Elektromagnetisk stråling:
Planforslaget har tatt hensyn til eksisterende og anleggelse av nytt strøm nett på
planområdet, og situasjoner hendelse vedrørende elektromagnetisk stråling er vurdert å ha
lav risiko.
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Radon:
Radonproblematikk er hensyntatt via plan‐ og bygningsloven og bestemmelsene for
planforslaget. Det vil være middels risiko for situasjoner/hendelser vedrørende radon.
For ytterlige informasjon om risiko og sårbarhet: Se eget vedlegg, ROS‐sjekkliste (vedlagt).

10.15 Jordressurser/landbruk
I planforslaget er Fv.204 blitt utbedret. Den negative konsekvensen av dette er at et mindre
eksisterende landbruksområde nord på planområdet er blitt regulert for ulike vegformål for
å kunne tilfredsstille kravene til Statens vegvesen sine håndbøker. Landbruksarealene er blitt
klassifisert i kommunedelplanen som A‐jord, hvor A‐jord er store sammenhengende
landbruksarealer hvor det er mulig å dyrke matkorn.
På østlige side av Lundeelva er et mindre eksisterende landbruksareal regulert for ny
boligbebyggelse inntil to boenheter og gang‐ og sykkelveg med bro. Landbruksarealene er
blitt klassifisert i kommunedelplanen som B‐jord, hvor B‐jord er jordbruksarealer av god
kvalitet som er for små til å være regionalt viktige eller store arealer som ikke er egnet til
matproduksjon.
I en større sammenheng anses konsekvensene av å regulere eksisterende
landbruksområdene til andre formål til å være minimale. Dette begrunnes med at arealene
som foreslås endret til andre formål er relativt små arealer og samfunnsnytten anses å være
stor i den sammenheng.
Eksisterende landbruksområde ved Båråkeren er i planen regulert som areal for spredt bolig‐
fritids eller næringsbebyggelse, mv. Dette landbruksområde vil derfor ikke få konsekvenser i
planforslaget.

10.16 Teknisk infrastruktur
Offentlig og privat tjeneste: Bygg i forhold til VA‐installasjoner og elektrisk vil måtte føres
opp i området, samt noe av eksisterende anlegg vil måtte utbedres til dagens krav og
standarder.

10.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
I planområdet må det anlegges nye samle‐ og adkomstveger, VA‐ og nettledninger og annen
teknisk infrastruktur. Det vil bli inngått en utbyggingsavtale mellom grunneiere, utbyggere
og kommunen, hvor kommunen vil blant annet overta og eie samt drifte flere områder
knyttet opp mot disse punktene.

10.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Ikke aktuelt for denne planen.
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10.19 Interessemotsetninger
Siden planområdet i dag i all hovedsak består av til dels uberørte fri og naturområder, vil det
være til dels strid om planområdet skal bygges ut eller ikke. Vi mener at planforslaget som
fremmes er godt planlagt hvor man har tatt hensyn til eksisterende viktige formål og
områder på planområdet. Det legges videre til grunn at det i dag finnes lite verneverdig
natur, og rekreasjonsbruken på planområdet er beskjeden. Utbyggingen av planområdet vil
skje trinnvis og anses å være fremtidsrettet og bærekraftig både med tanke på natur, klima
og for samfunnet generelt.

10.20 Avveining av virkninger
Planområdet er i dag i beskjeden bruk og planforslaget vil medføre større aktivitet på
planområdet enn dagens situasjon.
Planforslaget gir kommunen mulighet for å skape et framtidsrettet boligområde i Ausviga.
Planområdet ligger nærme offentlige funksjoner og er planlagt med store fri‐ og
naturområder, hvilket vil kunne bidra til økt aktivitet og sunn livstil for beboere i og rundt
planområdet.
Ser man på den totale belastningen og hvilke konsekvenser planforslaget medfører, er vi av
den oppfatningen at dette er en positiv utvikling for Søgne kommune.
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11 Innkomne merknader oppstart planarbeid
11.1 Merknader
Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan‐ og bygningslovens krav til informasjon og
medvirkning. Allmennheten og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet
ved varsling av oppstart. Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig
ettersyn. Det er avholdt oppstartsmøte 23.01.12 med kommunen med representant fra
tiltakshaver til stede. Planarbeidet ble varslet 23.01.2013 og utvidelse av planområdet den
21. mai 2013. Frist for uttalelse var satt til 24. februar og 23. juni 2013. Under følger
innkommende merknader til varsel om oppstart av planarbeid og utvidelse av planområdet,
samt COWIs kommentarer til merknadene:
Oppstart av planarbeid:
Innkomne
merknader:
Statens vegvesen
14.03.2013

Merknad:

1.

2.

3.

Informerer om at fylkesveien ikke er
dimensjonert for å kunne håndtere
utbygging av Skifteråsen. Utbedring
av veien vil derfor måtte påregnes.
Det informeres også om at bruk av
fylkesveimidler til dette ikke er
aktuelt.

Statens Vegvesen mener man skal se
på muligheter for at nordre del av
fylkesvegen legges lenger mot vest
med nytt kryss på fylkesvegen lengre
sør. SVV mener at dette må utredes
og planområdet må utvides mot vest.

Bestemmelsene bokstav b, nr 10 fra
kommuneplanen for Søgne kommune
som angir hvor mange boenheter som
kan etableres i området LundeTrysfjorden før nytt kryss på E 39 skal

Kommentarer:

1. Tas til orientering

2. Man har sett på muligheten for å
legge fylkesvegen lengre mot vest, og
i den sammenheng er det gjort
grunnundersøkelser.
Grunnundersøkelsene viste derimot
at grunnen for vestlige områder er
svært dårlige og består av kvikkleire
på varierende dybder. Siden
plassering av nytt planskilt kryss på
E39 har man regulert fylkesvegen på
samme sted som den ligger i dag. I
henhold til kommuneplanen for
fremtidig planskilt kryss på E39 er
det regulert inn båndleggingssone
for ny fremtidig fylkesveg som kan
tilknyttes dette krysset.
3. Tas til følge.
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være bygd, må gjentas i
reguleringsbestemmelsene for
detalj/områdeplanen for Ausviga.
Vest Agder
Fylkeskommune
20.02.2013

1.

Fylkeskommunen signaliserer at det
kan bli aktuelt å reise innsigelse til
fremtidig
områderegulering/detaljregulering
dersom planene legger opp til bygging i
100-metersbeltet langs sjøen. Unntaket
her er betjening av småbåthavnene.

1. Tas til orientering.

2. Tas til orientering.
2.

Informerer om at det vil være behov
for å endre utformingen/omregulere
Kjellandskrysset slik at man får en
kryssløsning i samsvar med E39.

3.

På grunn av ønske om gode
kollektivtilbud i området er det viktig
at veinettet er dimensjonert for dette.

4.

Ønske om å etablere gode
grønnkorridorer og stier, og om
forholdene ligger til rette for en
rundløype i området. Informerer også
om at det bør legges til rette for tursti
langs med Lundeelva med universell
utforming.

5.

Ønske om at før område B13 og B15
bygges ut skal gang/sykkelbroen over
elva ved Boråkeren være etablert.

6.

Det forutsettes at overordnede
landskapshensyn ivaretas i det videre
planarbeidet.

6. Landskapshensyn er ivaretatt.

7.

Informerer om at det må foretas en
arkeologisk registrering for å avklare
om tiltak i planområdet vil være i
konflikt med automatisk fredete
kulturminner. Det bes om at det tas
kontakt for å avtale/drøfte praktiske
forhold knyttet til dette.

7. Arkeologiske registreringer er utført.
Funnområder er hensyntatt i
plankart og bestemmelser.

8.

Det bør legges opp til et variert utvalg
av ulike boliger.

3. Veinettet er dimensjonert for et godt
kollektivtilbud.

4. Det er utarbeidet en overordnet
grønnstrukturplan for alle områdene
i kommunedelplanen som ivaretar
tursti m.m.

5. Det legges opp til at det skal
etableres bro over Lundeelva innen
det er oppført 200 boenheter innen
kommunedelplanen.

8. Tas til orientering.
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9.

Norsk Zoologisk
Forening,
Agder Botaniske
Forening,
Norsk Ornitolisk
Forening,
Kristiansand lokallag
20.02.2013

Minner om at det må sikres gode
trafikksikre løsninger videre i
planarbeidet, og at barn- og unges
interesser ivaretas.

1. Det anbefales at behandling av
detaljplanlegging av Skrifteråsen
avvises.
2. Det gis et forslag om å bygge ut
Kjellandsheia nord for Trysnesveien
til full utnyttelse først
3. Det er et ønske om at Skifteråsen
planlegges utbygget i 2 eller flere trinn
med rekkefølgebestemmelser for
utbygging. Det er ønskelig at vestre
del av feltet bygges først, da dette i
minst grad berører arealer med store
allmenne interesser. Dette vil sikre at
naturlandskapet og landskapsrommet
mot Lundeelva ikke åpnes for
utbygging i trinn 1. Det er også
ønskelig at trinn 2 ikke utbygges før
trinn 1 er fullt utnyttet.
4. Det bes om at det settes av en smal
korridor av naturlandskap
(faunakorridor) i sørgrense av B12 fra
L5 og frem til L3 og Fr, og tilsvarende
korridor i sørgrense av B8 fram til L2.
5. Det anmodes at kommunen sikrer at
det fremlegges tilstrekkelig
undersøkelse/dokumentasjon
vedrørende de biologiske verdiene i
Lundeelva.
6. Det er viktig å skjerme utløpet av
Lundeelva mot nedbygging, da
Torvefjorden er et viktig fugleområde
med 19 fuglearter som er på den
norske rødlista for 2010.
7. 100 metersbelte bør opprettholdes på
vestsiden av Lundeelva og Ausviga.

Fylkesmannen i VestAgder
18.02.2013

1.

Miljøvernavdelingen forutsetter at
kommunedelplanens boligfelt som
vender ut mot sjøen med viktige

9. Tas til orientering.

1. Tas til orientering

2. KDP for Kjellandsheia gir føringer på
utbyggingstakt etc.

3. Det planlegges å utbygge områdene
B100 og B101 først. Områdene er
derfor detaljert i denne plan.

4. Det er avsatt store arealer til
grøntkorridorer i planen.

5. Analyser og utredninger er gjort på
grunnlag av offentlig tilgjengelig
materiale.

6. Det planlegges ingen bebyggelse ved
utløpet til Lundeelva.

7.

Tas til orientering.

1. Tas til orientering.
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frilufts- og naturverninteresser
planlegges slik at naturrammen
omkring de indre deler av
Torvefjorden blir bevart.

2. Tas til orientering.

2.

Informerer at planleggingen bør skje i
tråd med dagens nasjonale føringer
jfr. bl.a. Kgl. res av 24.06.2011 om
Nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging.

3.

Planleggingen bør også skje i samsvar
med arealutnyttelsen vist i overordnet
plan. Dersom planforslaget avviker
vesentlig fra slik plan, må
forslagsstiller utrede hvilke
konsekvenser avvikene medfører, jf.
pbl §4-2. Planbeskrivelsen må vise
hva planen vil medføre for de
interesser og hensyn som gjør seg
gjeldende i området.

3. Tas til orientering.

4.

Det bes om at det tidligst mulig i
planprosessen skal tas hensyn til
naturmangfoldet.

4. Tas til orientering.

5.

Inngrep i grunnen må vurderes i
forhold til "bygge- og
graveforskriften" som kommunen har
fått delegert. Områder som kan være
forurenset må også kartlegges.

6.

Minner om at utfylling eller muldring
i sjø eller vassdrag er forbudt.

7.

Det må bli gjennomført en risiko- og
sårbarhetsanalyse for planområdet.

8.

Det minnes om at det skal tas hensyn
til barn og unges oppvekstsvilkår med
lekeareal, vei/trafikk med sikker
skoleveg, støy landskap og estetikk,
natur og miljø, samt friluftsliv og
universell utforming av bolig med
tilhørende utearealer.

1.

Ber om at Anne Lise Glomsaker som
er eier av gnr 30 bnr 88, og som også
har flere rettigheter på gnr 30 bnr 26
tilhørende Ausviga Eiendom AS, blir
tatt med på råd ved utarbeidelsen av

5. Tas til orientering.

6. Tas til orientering.

Advokatfirmaet Hjort
DA på vegne av Anne
Lise Glomsaker
13.02.2013

7. Dette er utført og vedlagt innsendelsen

8. Tas til orientering.

1. Tas til orientering
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planforslaget så langt det berører
eiendommene hennes.
Geir Korsmo
31.01.2013

1.

Ber om å få vite i hvilken grad
eiendommene 30/6 og 30/25 vil bli
berørt.

1. Eiendommene vil reguleres inn som
«eksisterende bolig».

Agder Energi Nett AS
30.01.2013

1.

AEN har nettstasjoner i det regulerte
området, men sier det ikke nok ledig
kapasitet på de doble høyspentlinjene.
Det er heller ikke mulig å flytte disse.
Nye boliger må forsynes fra andre
steder i strømnettet.

1. Tas til orientering

Karl Klungland
29.01.2013

Norges
forvaltningsmyndighet
for vassdrag- og
energianlegg (NVE)
/ved Svein Arne
Jerstad
29.01.2013

2. Informerer om at det ikke er noen
problemer knyttet til krysningen av
veien under høyspentlinjene, så samt
veiplanene ikke kommer i konflikt
med masteplasseringene på linjene.

2. Tas til orientering.

3. Opplyser om at veimaster ikke kan
plasseres under høyspentlinjer.

3. Tas til orientering.

1.

Har spørsmål om det er tatt hensyn til
støy som følger fra økt trafikk på
Leirveien. Ønsker en detaljert plan på
hvordan veiene blir i denne planen forbi
eiendommen med adress Leireveien 83.

1. Tas til orientering

1.

Informerer om at det er marin
strandavsetning i et mindre område
ved Ausviga. Kartleggingen i
området er i dag mangelfull og det
må avklares omfang av denne sonen
og hva slags jordarter den inneholder.

1. Tas til orientering

2.

Forhold til flom må vurderes og
avklares både i forhold til vann i
vassdrag og forventet nivå på
stormflo som følge av havstigningen.

2. ROS-analyse har avdekket område
(B109) som kan være flomutsatt.

3.

Dersom det i ROS analysen blir svar
ja på spørsmål knyttet til flom, skal
planen sendes til NVE for at planen
så kan sendes til høring.
Planbeskrivelse, plankart og
bestemmelser samt alle relevante

3. Planen sendes til NVE.
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fagkyndige utfordringer som er
gjennomført i forbindelse med
planarbeidet bes da tilsendes.

Leif Salthaug
24.01.2013

1.

Melder for ordens skyld at en liten
del av reguleringsarealet ved den nye
planlagte rundkjøringen er på hans
eiendom, gnr 31, bnr 5.

1. Tas til orientering. Salthaug har vært i
møte med konsulent og Ausviga
Eiendom og har etter ønske fått
området sitt regulert til
bolig/forretning/kontor.

Kystverket
23.01.2013

1.

Kystverket har ingen merknader i
forbindelse med varsel om oppstart
av planarbeidet.

1. Tas til orientering

1. Ber om at gangbru over lundeelva
ikke berører deres eiendom.

Richard Lippens på
vegne av Liv og
Sigurd Simonsen
22.02.2013

1. Slik bru er planlagt vil den ikke berøre
eiendommen til Liv og Sigurd Simonsen.

Varsel om utvidelse av planområdet:
Innkomne
merknader:
Espen Aksnes
28.05.2013

Merknad:

1. Plangrensen for Ausviga grenser inntil
vedkomnes eiendom, gårdsnummer 30,
bruksnummer 31. Vedkomne er ikke
blitt informert om dette.
2. Det uttalses også at det må utarbeides en
ny reguleringsplan for hele Ausviga
hyttefelt, med tanke på at hele området
vil bli berørt.

Kommentarer:

1. Ved en inkurie var ikke adresselisten
oppdatert. Etter vi ble oppmerksom på
dette, skal alle berørte ha blitt varslet.
2. Plangrensen er fastsatt i samråd med
Søgne kommune.

Kystverket
17.06.2013

1. Kysverket har ingen merknader til
utvidelsen av plangrensen.

1.

Tas til orientering.

Stubstad anlegg
12.06.2013

1. Ønsker utvidelse av en eksisterende
bolig, enten med en 2-mannsbolig, eller
en 4-mannsbolig.

1.

Tas til orientering.
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Agder Energi
Nett AS

1. Informerer om at de har en nettstasjon
(23029-AUSVIK) i det regulerte
området, med en byggeforbudsgrense på
18,5 meter eller 9,25 meter fra senter av
denne.

1.

Tas til orientering.

Aust Agder
Fylkeskommune
21.03.2013
Fylkesmannen i
Vest- Agder
20.06.13
Vest –Agder
Fylkeskommune
24.06.13

1.

Ingen merknader til utvidelsen av
planområdet.

1.

Tas til orientering.

1. Ingen kommentarer til utvidelsen annet
enn hva som tidligere er blitt nevnt.

1.

Tas til orientering.

1. Skriver at det må foretas ytterligere
arkeologiske undersøkelser i forbindelse
med utvidelsen av planområdet. Dette
utføres i form av små prøvesjakter i den
ytterste kanten av området.

1.

Se kommentar i første innspill fra
VAFK.

2. Ber om at det tas kontakt for å avtale
praktiske forhold knyttet til
registreringen. Dette må fjøres før planen
legges ut til offentlig ettersyn.

12 Innkomne merknader ved offentlig ettersyn og
høring
Forslag til områderegulering ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 13. juli til
15. oktober 2015. Før utleggelsen ble en del endringer i plankart og planbestemmelser
innarbeidet med bakgrunn i plan‐ og miljøutvalgets behandling av saken.
I forbindelse med offentlig ettersyn og høring er det kommet inn 16 innspill til planen.
Innspillene er oppsummert og kommentert under.
Agder Energi, e-post datert 4.8.2015
Agder Energi Nett AS (AEN) har en nettstasjon i det regulerte området (23029-AUSVIK).
Denne er forsynt fra 22 kV linje (rød heltrukken strek i kartet).
Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kV linjen til nærmeste
bygningsdel.
Agder Energi Nett AS (AEN) har også en dobbel 22 kV linje helt nord i det regulerte området.
(rød heltrukken strek i kartet. Mast 1 til 8)
Det er en byggeforbudssone på 18,5 meter dvs 9,25 meter fra senter av 22 kV linjen til
nærmeste bygningsdel.
Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg
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Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets
eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med
drift og vedlikehold av nettanleggene.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger og evt nybygging av nettanlegg
må påregnes. Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må påregne å dekke kostnadene
med tiltaket.
Lokalisering av trase til nye nettanlegg og avklaring av areal til evt nettstasjon må gjøres i
samråd med AEN.
Det må vurderes å settes av mulig plassering og tilstrekkelig areal til mulige nettstasjoner i
det regulerte området.
Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/
Det er etablert noe lavspent 230V luftnett i området. (luftnett vist som blå streker i kartet)
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen tar merknadene til etterretning.
Erik Steinar Dahl, brev datert 18.8.2015
Den planlagte broen over Lundeelva ødelegger for jordbruk. Grunneier godtar ikke dette uten
at kommunen omregulerer landbruksområdet til boligområde.
Administrasjonens kommentar:
Kommunen har ikke lov til å bruke sin myndighet etter plan- og bygningsloven til å forhandle
om grunn- og eiendomsforhold. Det aktuelle området er avsatt til jordbruk i gjeldende
reguleringsplan for Eik/Sangvik og kommuneplanens arealdel. Det vil derfor være i strid med
overordnet plan å omregulere arealet til boligformål.
Administrasjonen anbefaler grunneieren å fremme dette som et innspill ved rullering av
kommuneplanens arealdel.
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Gunnbjørg Korsmo, brev datert 21.8.2015
Er positiv til at adkomst endres, påregner at utbygger bekoster ny atkomst.
Eiendom 30/25 er foreslått til grønt som er et alvorlig inngrep. Aksepterer stiatkomst fra øst
ned til Leireveien under forutsetning at en del av tileggstomten kan tillegges hovedeiendom
30/6. Arealet er nødvendig for å løse de trafikale forhold til tomten. Ber om at det kan
bebygges inntil 2 boenheter på eiendommen.
Administrasjonens kommentar:
Det er knyttet rekkefølgekrav til omlegging av atkomstene. Reguleringsplanen avklarer ikke
hvem som bekoster tiltak, men det er normalt den som bygger ut et område som normalt
bekoster nødvendige tiltak.
Hva gjelder eiendom 30/25 er den foreslått avsatt til grønnstruktur. Administrasjonen vil
presisere at både eiendom 30/25 og hoved eiendom 30/6 er avsatt til LNF i gjeldende
kommunedelplan.
Kommunen har valgt å avsette eksisterende boligbebyggelse til boligformål, og er en
vesentlig fra oppmykning fra gjeldende plan. Utvidelser utover det vil komme i konflikt med
områdets planlagte bruk som grønnstruktur. Arealet er heller ikke egnet til ny boligbebyggelse
pga. støy fra Leireveien.
Nils Henning Pedersen, brev datert 22.9.2015
Ønsker å kunne innrede loft på planlagt garasje under gnr. 30 bnr. 17 og 84. Viser til
tegninger av planlagt bygg som viser mønehøyde på 7,5 meter.
Administrasjonens kommentar:
Kommunen har allerede imøtekommet grunneieren når planen åpner for at det på Pedersens
tomt kan oppføres en garasje på 96m2. De vedlagte byggetegningene viser en (ene)bolig med
garasje under.
Det er ikke ønskelig å legge til rette for flere eneboliger på tomta som ligger tett opp til en
trafikkert vei.
Ragnar Olsen, e-post datert 27.8.2015
Viser til offentlig ettersyn av områderegulering for Ausvika, samt møte med planavd 26.08.15
vedr gnr29 bnr 14. Som nevnt i møte er det svært viktig at dagen bruk av elvekanten til
båtfester opprettholdes og lar seg videreføre i reguleringsplanen. Elvekanten har siden 1935
vært benyttet til båtfester og uttransport av tømmer og ved. Forøvrig vil jeg påpeke at det er
betydelige privatrettslige rettigheter knyttet denne elvekanten og ellers i elva, jfr utskiftingen.
Jeg kan ikke godta at dagens rettigheter reguleres bort, og ber om at min merknad tas til
følge.
Ellers stiller jeg meg positiv til turvei langs elva og ber om at den legges langs foten av fjell
og ikke ute på
elvekanten.
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Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener merknadene er ivaretatt jf. bestemmelsene § 8.1 b.
Sylvi og Otto Larsen, brev datert 8.20.2015
Merknadene gjelder Leireveien 211.

Vi ser på kartet at det er planlagt en vei som går til hus nummer 201. Veien blir liggende
veldig nærme vårt hus, og det vil utvilsomt medføre en god del støy. Vi har to andre forslag.
Leireveien 201 bruker samme vei som i dag, men trekker utkjørselen til fylkesveien noen
meter nordover, da blir den frie sikten mye bedre.
På et senere tidspunkt kan det legges en vei fra byggeområdet og rett ned til hus nr. 201.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener at støy ikke vil være et problem ettersom denne atkomstveien kun
betjener én bolig.
Avkjørslene til Leireveien skal benyttes fram til Leireveien oppgraderes jf.
rekkefølgebestemmelsene § 2.2. Når Leireveien oppgraderes og den nye atkomstveien bygges
vil alle de eksisterende avkjørselspunktene på Leireveien stenges (det ikke ønskelig å
opprettholde disse med den planlagte økte trafikken på Leireveien). Administrasjonen mener
den foreslåtte løsningen er tilfredsstillende.
Norsk Maritimt Museum, e-post datert 15.10.2015
NMM har mottatt reguleringsplan for Ausviga i Søgne kommune til uttalelse. Planområdet
går noe ut i Lundeelva og Torvefjorden, men ligger hovedsakelig på land. Planen åpner ikke
for større utbygginger i sjøen. Faren for konflikt med kulturminner under vann regnes som
liten. NMM har ingen merknader til planen (vår ref. 15/00620).
Administrasjonens kommentar:
Merknadene tas til etterretning.
Fiskeridirektoratet, brev datert 26.8.2015
Det er ingen viktige fiskeri- eller akvakulturinteresser i området bortsett fra Ålegressenger
som fungerer som oppvekstområde for marin fisk.
Vi tar til etterretning at det ikke er planlagt utbygging som vi anser vil skade disse
ålegressengene. VI har derfor ingen merknader til planforslaget på fiskerifaglig grunnlag.
Administrasjonens kommentar:
Merknadene tas til etterretning.
NVE, e-post datert 17.9.2015
Viser til deres brev med høring av overnevnte sak, samt til brev fra NVE Region sør av 17.
juni 2015 til
kommunene vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealplansaker. NVE Region sør vil
ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av
oversendelsesbrevet eller annen direkte henvendelse at det er en konkret problemstilling
kommunen ønsker bistand med. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.
NVE Region sør har derfor ikke behandlet saken. Hvis det allikevel er behov for NVEs bistand
i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret forespørsel.
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Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon om flom- og skredfare i arealplaner. NVE
har utarbeidet en sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs
forvaltningsområder. Vi viser til denne for mer informasjon og veiledning. Sjekklista ligger
tilgjengelig på NVE sine internettsider.
Administrasjonens kommentar:
Merknadene tas til etterretning.
Kystverket sørøst, brev datert 15.10.2015
Planforslaget legger opp til etablering av gang- og sykkelbru over Lundeelva, jf. forslag til
bestemmelser §§ 2.3 og § 5.8 b. For områder som er farbare med fartøy fra sjøen, minner
Kystverket Sørøst om at søknad om bru skal sendes Kystverket for behandling etter havne og
farvannsloven, jf. forskrift 3. desember 2009 nr 1449 om tiltak som krever tillatelse fra
Kystverket § 1. Etter Kystverket Sørøst sin vurdering synes dette å gjelde kryssing av
Lundeelva. Vi viser for øvrig til vår uttalelse av 16.4.2015 til kommunedelplan for sykkel i
Søgne.
Kystverket Sørøst minner for øvrig om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27 første ledd.
Vi har ellers ingen merknader til offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen.
Administrasjonens kommentar:
Merknadene tas til etterretning.
Statens vegvesen, brev datert 29.9.2015
Områdereguleringsplanen for Ausviga er i hovedtrekk i samsvar med kommunedelplan for
Kjellandsheia.
Statens vegvesen har følgende merknader til planen:
 I reguleringsbestemmelsene § 2.2 må følgende tillegg tas inn: Fv. 204 skal utbedres til
dimensjoneringsklasse U-Hø2 Øvrige hovedveger (7,5 meter vegbredde) i Håndbok
N100. Dette er i samsvar med ovennevnte brev til områdereguleringsplan for
Kjellandsheia syd. Vi forutsetter at utbedring av gang-/ sykkelveg og kollektivanlegg
langs fylkesvegen gjennomføres samtidig med utbedring av fylkesvegen.
 Byggeplan for utbedring av fylkesveg mv. skal være godkjent av Statens vegvesen før
arbeidene igangsettes.
 Det åpnes i bestemmelsene opp for utbygging av områdene B100 og B101. Boligene i
disse områdene inngår i de 300 boenhetene innenfor kommunedelplan for
Kjellandsheia som kan bygges før rekkefølgekrav om utbedring av fylkesvegen slår
inn.
 Dersom det i perioden fram til 300 boenheter er etablert viser seg behov for økt
kapasitet/utbedring av busslommer langs fv. 204, må dette bekostes av utbygger for
områdereguleringsplanen. Fylkeskommunale midler kan ikke påregnes.
Administrasjonens kommentar:
Rekkefølgebestemmelsene § 2.2 er oppdatert i henhold til forslag til ordlyd.
Administrasjonen tar øvrige merknader til etterretning.
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Fylkesmannen i Vest-Agder, brev datert 21.9.2015
Miljøvernavdelingen gir faglig råd om at planen ikke vedtas før det foreligger
landskapsanalyse som viser at naturverdiene i landskapet ut mot sjøen blir bevart.
Det gis faglig råd om at reguleringsformålene ved Bårågeren best mulig tilpasses gjeldende
arealformål i kommunedelplanen. Planforslagets LNF-formål, som åpner for spredt
hyttebygging her, er ikke gyldig uten at reguleringsbestemmelsene presiserer at det gjelder
eksisterende enhet.
Det gis faglig råd om at planen sikrer flere badeområder og ferdselsmuligheter langs sjøen.
Administrasjonens kommentar:
Ved offentlig ettersyn og høring var det vedlagt en landskapsanalyse. Administrasjonen
mener det er virkninger av plan som muligens er for dårlig dokumentert. Det har derfor blitt
utarbeidet 3D skisser som viser første byggetrinn, samt knyttet bestemmelser om krav til
visualisering for områder hvor det må utarbeides detaljreguleringer.
Administrasjonen har drøftet med Plan- og miljøutvalget en reduksjon tomta til Bårågeren.
Det er ikke ønskelig å redusere størrelsen på tomta. Bestemmelsene er revidert hvor det nå
fremkommer at det ikke tillates nye fritidsboligenheter, samt turvei forbi Bårågeren er tatt inn
som eget arealformål.
Administrasjonen har vurdert muligheten for etablering av flere badeplasser og da særlig
vestover som Fylkesmannen påpeker. Terrenget er som Fylkesmannen selv påpeker svært
kupert og ulendt, noe som vanskeliggjør etablering av flere tilrettelagte badeplasser.
Arealene er avsatt til friområder og vil derfor kunne benyttes til bading så langt det lar seg
gjøre. Det må presiseres at det er avsatt badeplasser i områderegulering for Kjellandsheia syd
som vil være tilgjengelig for brukerne i Ausviga.
Vest-Agder Fylkeskommune, brev datert 24.9.2015
Friluftsliv:
Anbefaler at det tursti trase gjennom Bårågeren sikres med eget formål turveg i plankart,
samt endre bestemmelser fra «kan» til «skal» etableres.
Landskap:
Anbefaler at det legges inn krav til landskapsanalyse i bestemmelsene for områdene B13 og
B15 i samsvar med KDP.
Ved Bårågeren er LNF området foreslått utvidet i forhold til regulert formål i
kommunedelplanen. Dette går på bekostning av regulerte friområder. Fylkeskommunen
mener det samlede antall fremtidige boenheter på Kjellandsheia tilsier at tilgjengelige
friområder vil være viktige for friluftsliv og bokvalitet, dette gjelder særlig friområder nær
vann som i dette tilfellet. Vi gir derfor faglig råd om å følge opp arealformål i overordnet
plan.
Barn og unges interesser:
Anbefaler at det tas inn tekst i bestemmelser som sikrer at det blir opparbeidet stier og
snarveier innenfor og mellom boligområder i planen.
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Samferdsel:
Henviser til Statens vegvesens brev av 22.9.2015 og fylkeskommunens brev av 17.6.2015 og
4.9.2015 som ble gitt for områderegulering for Kjellandsheia syd. De samme innspillene gjør
seg gjeldende i denne planen.
Fylkeskommunen anser i samråd med AKT at forholdet til kollektivtrafikk er tatt hensyn til i
planarbeidet. Vi forutsetter at videre planlegging gjøres i samråd med fylkeskommunen og
AKT.
Forhold til Kulturminner og kulturmiljø:
Planforslaget er forelagt Fylkeskonservator. Det er ingen merknader derfra med hensyn til
kulturminner og kulturmiljø.
Administrasjonens kommentar:
For innspill om landskapsanalyse, størrelsen på tomtearealet til Bårågeren og turveien vises til
kommentar under fylkesmannen.
Administrasjonen er for øvrig enig i at det godt kan presiseres i bestemmelsene at det skal
sikres stier internt i delfeltene, og mellom feltene. I revidert forslag er derfor ordlyden i § 3.2
derfor endret.
Søgne Bondelag brev datert 14.10.2015
Område ved Bårågeren har tidligere ikke hatt tilgang til kjørevei og det har ikke vært mulig å
drive tradisjonelt landbruk, men det er noe som endres med denne utbyggingen. Søgne
kommune åpner nå opp et helt nytt landbruksareal for bruk.
Søgne bondelag mener at jordene ved Bårågeren er et landbruksareal som kommer inn under
jordlovens bestemmelser. Bondelaget mener at dette fremdeles bør forbli landbruks areal og
ber om at dette planlegges som landbruksareal og at jordlovens virkninger blir tatt med
videre i prosessen.
Søgne bondelag har følgende kommentar til kapittel 5.9 Landbruk i planbeskrivelse og
området ved Bårågeren. Bondelaget mener at en klassifisering C gjelder for et svært lite
område ved Bårågeren gnr. 30 bnr. 2 og 3 med følgende begrunnelse. Matjordslagets dybde
er målt til 35 cm og hviler på leire. Tykk matjord på leire gir normal god avkastning. Videre
føres det at store deler av jorden har en svak helning mot elven. Søgne Bondelag forventer en
sterk B klassifisering på store deler av arealet og en forventer at noe kan ha en A
klassifisering.
I planen er det lagt opp til gang og sykkelsti plassert i dyrbar mark. Søgne Kommunestyre
vedtok «kommunedelplan for sykkel» den 24.09.2015 med en trase i områdeplanen for
Ausviga. Her ble fylkesmannens miljøvernavdeling innspill ifra brev 26.3.2015 enstemmig
vedtatt og understreket. Det refereres «Tapet av dyrbar mark skal minimaliseres». Søgne
Bondelag mener at å minimere tapet av dyrkbar mark må være førende for valg av sykkel og
gangsti traseer i dette planområdet.
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Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen er enig med Søgne Bondelag i at jordlovens bestemmelser vil gjelde for
områder som avsettes til LNFR spredt fritidsbebyggelse jf. jordloven § 2 a).
Hva gjelder klassifisering av landbruksjord ser administrasjonen ikke nødvendigheten av å
komme inn på det spørsmålet. Meste parten av arealene rundt Bårågeren er frigitt etter
jordlovens bestemmelser ettersom det ikke er avsatt til LNF eller landbruksformål.
Administrasjonen vil også presisere at gang- og sykkelveien ikke berører dyrket mark annet
enn på østsiden av Lundeelva hvor det nødvendig for å komme fram til gang- og sykkelvei
fram til Eikeveien.
Landbruksinteressene er etter administrasjonens syn godt ivaretatt i planen.

Fylkeskonservatoren, e-post datert 12.10.2015
Nyere tids kulturminner:
Hva gjelder forholdet til Kulturminner og kulturmiljø er det ved en beklagelig feil i prosessen
ikke inngitt merknad fra Fylkeskonservatoren for nyere tids kulturminner. Av plankartet ser vi
nå at gnr/bnr 30/2 og 30/3 blir berørt av den prosjekterte gang- og sykkelveien over
Bårågeren. På disse eiendommene er det registrert en rekke kulturminner i SEFRAK, noen
som stående hus (tre av dem oppført før 1850), andre som tufter etter bygninger som nå er
borte. Gang- og sykkelveien vil særlig berøre de svært forseggjorte natursteinsmurene etter
våningshuset og uthuset på gnr/bnr 30/3. I området her er i tillegg tufter etter flere hus som
ikke ble registrert i SEFRAK. Likeledes en forseggjort kjerrevei med steinsettinger,
steingarder, rydningsrøyser samt en steinsatt bekk. Tilsvarende vil rydningsrøyser og
terrasseringer inn til fjellveggen i øst på gnr/bnr 30/2 bli berørt av gang- og sykkelveien. De
nevnte områdene er i dag tilgrodd av krattskog som skjuler verdifulle kulturminner, viktige i
historiefortellingen om denne delen av Søgnebygda. Samlet utgjør disse to eiendommene,
begge med grense i vest mot Lundeelva, et verdifullt landskaps og kulturmiljø typisk for
sørlandske kystgårder. Slike miljøer i kystsonen er det svært få tilbake av også i Søgne. Vel
vitende om at prosessen med reguleringsplanen er kommet langt, anmoder vi Søgne kommune
om å ta disse forhold i betraktning for om mulig å finne et trasévalg for gang- og sykkelveien
som ikke berører disse kulturminnene, og som vil sikrer opplevelsen av Bårågeren som urørt
kulturlandskap og kulturmiljø for kommende generasjoner.
Arkeologi:
Når det gjelder fornminner, gjør vi oppmerksom på at område avtegnet i plankartet som
H730-101, er automatisk fredet og kommer delvis i konflikt med den prosjekterte gang- og
sykkelstien.
Om ønskelig befarer vi gjerne området med kommunen for nærmere redegjørelse av
kulturminneverdiene i området.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener planer balanserer mellom bruk og vern på gode måte. Planen tar
hensyn et eldre gårdsbruk i område, og det regulert et stort område rundt gården for å sikre
kulturmiljøet.
Administrasjonen mener det ikke foreligger noen reelle andre alternativer for fremføring av
gang- og sykkelveien. Plasseringen er gitt etter omfattende vurderinger fra både Cowi som
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plankonsulent og kommunen hvor man har lagt betydelig vekt på landskapsvirkninger,
kulturmiljø og tilgjengelighet.
Harald Hille på vegne av familien Holmen, brev datert 15.10.2015
- Ønsker en alternativ gang- og sykkelvei som skal gå via boligfelt B109 av hensyn til
kulturmiljøet på Bårågeren.
- Ønsker å redusere en stor del av planen fra Ausviga og østover helt til munningen av
Lundeelva (for å kunne regulere i båthavn).
Administrasjonens kommentar:
Alternative gang- og sykkelveitraseer har vært utredet tidligere i prosessen etter ønsker fra
familien Holmen.
Administrasjonen mener det ikke foreligger noen reelle andre alternativer for fremføring av
gang- og sykkelveien. Plasseringen er gitt etter omfattende vurderinger fra både Cowi som
plankonsulent og kommunen hvor man har lagt betydelig vekt på landskapsvirkninger,
kulturmiljø og tilgjengelighet ved valg av trase.
I forhold til båthavn er dette noe som er strid med gjeldende kommuneplanen. Skal det det tas
opp til vurdering må det spilles inn ved rullering av kommuneplanen.

13 Innkomne merknader ved begrenset høring og
justeringer av plan
Med bakgrunn i innkommende merknader fra offentlig ettersyn og høring har man sett
behovet for å gjøre mindre justeringer av plan. Endringer knytter til:










Opprettelse av arealformål for fremføring av turvei gjennom Bårågeren, samt
justeringer av bestemmelser for området (LNFR spredt fritidsbebyggelse).
Opprettelse av bestemmelser med krav til visualisering av landskapsinngrep for
byggeområdene med plankrav mot sjøen/elva.
Justering av ordlyd i rekkefølgekrav § 2.2 slik at standard på vegen fremkommer av
teksten.
Justering av ordlyd i rekkefølgekrav § 2.4a slik at «rundkjøring» fremkommer av
teksten i bestemmelsen.
Opprettelse av rekkebestemmelse § 2.4b) om at avkjørsel med tilhørende anlegg til
Ausviga og Ausvigheia skal være etablert før det kan gis igangsettingstillatelse til ny
bebyggelse på nye boligtomter.
Opprettelse av bestemmelse § 3.4 f) at støyskjermer tillates utenfor byggegrenser mot
samlevei. Opprettelse av rekkefølgekrav bestemmelse § 2.9 om støyskjerming av
tomter som er berørt.
Bestemmelse om etablering av stier (§ 3.4) er justert slik at det sikres og opparbeides
stier og gangforbindelser innenfor og mellom de enkelte delfelt (byggeområder for
boliger).
Opprettelse av hensynsone naturmiljø for sydlige deler av lokalt viktig edelløvskog
område innenfor arealformålet friområde. Opprettelse av bestemmelse som sikrer
område fra andre inngrep turveier og stier.
Mindre justeringer i planbeskrivelsen
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 Teknisk navneretting i plankart og bestemmelser, samt retting av skrivefeil.
Forslag til endringer i punkt 1-3 og 6 er forelagt berørte myndigheter og grunneiere i en
begrenset høring. Merknader fra høringen er oppsummert og kommentert under.

Fylkesmannen i Vest-Agder, brev datert 10.11.2015
Under reguleringsbestemmelse § 3.4 – funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer,
bygninger og anlegg er det nå kommet bl.a. følgende ny bestemmelse:
«Ved utarbeiding av detaljregulering for B102-B104 og B107-B109 skal landskapsvirkninger
visualiseres».
Dette er positivt, men bestemmelsen må få fram at visualiseringen skal legges til grunn for å
sikre at bygninger og anlegg får en plassering som gjør at naturverdiene i landskapet ut mot
sjøen blir best mulig bevart. Vi gir derfor råd om at dette tilføyes i bestemmelsen.
Det er nå for boligfeltene B100 og B101 (detaljregulering) utarbeidet en visualisert
landskapsanalyse. Denne viser all ny bebyggelse i mørk farge, men reguleringsbestemmelsene
har ikke krav om dette. Samtidig er områdene regulert til grønnstruktur vist vesentlig mer
åpent opp i forhold til dagens vegetasjon. Vi mener derfor foreliggende visualisering kunne
ha vært mer realistisk. Vi ser imidlertid positivt på at bygg og anlegg har mørke
materialer/farger, men dette bør sikres i reguleringsplanbestemmelsene. I tillegg bør
reguleringsbestemmelsene for grønnstruktur ( § 6.1) ha som mål å sikre en best mulig
vegetasjonsskjerm ut mot sjøen. Her bør det også være krav om forvaltningsplan godkjent av
kommunen jf. for øvrig best. § 3.2 mht. krav om utomhusplan for søknad om tiltak.
Ved Bårågeren er det gjort noen endringer i planen. Selv om arealet avsatt til LNF-formål
fortsatt er vesentlig større enn tilsvarende arealformål avsatt i kommunedelplanen, ser vi
positivt på at turveien nå er vist sammenhengende.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen ønsker ikke å tilføye at nye ytterligere ordlyd til bestemmelsen om krav til
visualisering. Om naturverdiene i landskapet ut mot sjøen «blir best mulig ivaretatt» er en
skjønnsmessig vurdering som gjøres med bakgrunn i av blant annet visualiseringene som skal
utarbeides når detaljreguleringene fremmes.
Administrasjonen ønsker heller ikke å pålegge mørk farge på bebyggelsen. Rent estetisk blir
for ensartet og monotont med kun bare mørk farge på bebyggelsen.
Det bør dessuten være tungtveiende grunner til at fargen på bebyggelsen skal reguleres – som
henger sammen med de rådighetsinnskrenkninger en slik detaljert reguleringsbestemmelse vil
gi for de fremtidige tomteeierne. Ikke minst utfordringer knyttet til håndheving av
bestemmelsen for kommunen som bygningsmyndighet.
Administrasjonen mener at landskapshensyn alene ikke er så tungtveiende at det forsvarer en
bestemmelse om fargesetting av bebyggelsen i dette området. Saken kunne stilt seg
annerledes om boligfeltene eksempelvis grenset opp mot landskapsvernområder eller lignende
områder med et særskilt beskyttelsesbehov.
Områdene ut mot sjøen er regulert til grønnstruktur underformål friområder. Innenfor disse
områdene tillates skjøtsel av vegetasjon og opparbeidelse. Det er krav om utarbeidelse av
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utomhusplan områder avsatt til friområder, og må kunne klassifiseres som en type
«forvaltningsplan» som fylkesmannen viser til.
Harald Hille på vegne av familien Holmen, brev datert 15.10.2015
1. Har ingen innvendinger til at turveien tas inn planen slik det fremgår av høringsutkastet,
men forutsetter at før planen endelig godkjennes inngås en avtale med kommunen vedrørende
bruk og vedlikehold av den del av turveien som går over privat eiendom.
2. Ber om at planen videreutvikles i forhold til gang- og sykkelvei trase rundt Bårågeren av
hensyn til landbruk og kulturminner.
3. Positiv til at LNF-området er beholdt i samme størrelse.
4. Ber om begrensning i boligutvikling for områdene rundt Bårågeren iht. tidligere uttalelse.
5. Viser til at badeplass kan bli «tilgjengelig for alle» om båthavn realiseres som foreslått i
tidligere innspill.
Administrasjonens kommentar:
Kommunen som planmyndighet har ingen mulighet til å ta stilling til privatrettslig
avtaleforhold som en del av planarbeidet. Det er et forhold som må avklares når planen er
vedtatt og skal gjennomføres.
Forhold knyttet til gang- og sykkelveien og begrensning av boligutviklingen rundt gården
vises det til tidligere uttalelser og saksfremstilling.
Hva gjelder atkomst til badeplass er dette regulert i forslaget. For øvrig kan det påpekes at det
ikke vil være nødvendig å regulere båthavn for å få en atkomst som oppfyller krav til
universell utforming fram til badeplassen.

Vest‐Agder fylkeskommune, brev datert 26.11.2015
Friluftsliv:
Ved Bårågeren er nå turveg langs Lundeelva vist sammenhengende frem til gang‐ og
sykkelveg ved B109 samt det er stilt rekkefølgekrav til opparbeiding. Dette er positivt og
styrker planen. VI anser vår tidligere merknad for å være ivaretatt.
Landskap:
Vi anser vår merknad angående landskapsanalyse for delområdene B13 og B15 for å være
ivaretatt. Vi hadde imidlertid faglig råd angående utstrekning av LNF områder på bekostning
av friområder ved Bårågeren. Vi har ikke endring mening siden sist og opprettholder derfor
faglig råd om å følge opp arealformål i overordnet plan.
Barn og unges interesser:
Med hensyn til barn og unges interesser er det nå lagt inn krav om sikring av stier og
gangforbindelser innenfor og mellom delfeltene jamfør vårt faglige råd ved offentlig
ettersyn. Dette er positivt for denne gruppen og styrker planen.
Samferdsel:
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Vi har tidligere hatt anmerkninger til områdereguleringsplanen vedrørende
rekkefølgebestemmelser for utbedring av Leireveien. Dette er nå presisert i bestemmelsene
og vi har ingen videre merknader.
Forhold til kulturminner og kulturmiljø:
Sykkelstien kommer delvis i konflikt med steinalder lokalitet ID 173315 (se vedlagte kart). Vi
ber kommunen om å skyve traseen litt for å komme utenfor forminneområdet. Når det
gjelder nyere tids kulturminner henviser vi til eposten fra Fylkeskonservatoren ved Bjarne
Sørensen sendt til Søgne kommune den 12. oktober 2015.
Administrasjonens kommentar:
Størrelsen på det avsatte arealformålet for Bårågeren er fastsatt av Plan‐ og miljøutvalget
den 17.6.2015. Utvalget ønsker ikke å redusere størrelsen på formålet.
I forhold til å justere gang‐ og sykkelveitraseen ut av båndleggingssonen er det ikke mulig av
terrengmessige årsaker. Det presiseres at gang‐ og sykkelveitraseen kun berører ytterkant av
kulturminnesonen. Arealene må søkes frigitt.
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_______________________________________________________
Sammendrag
I forbindelse med forslag om områdeplan for Ausviga, Søgne kommune er det
utarbeidet en ROS-analyse. Analysen har ikke påvist forhold som medfører
uakseptabel risiko, men har påvist situasjon/ hendelser med behov for å
utarbeide tiltak for foreslått detaljregulering. Tiltakene gjelder for
situasjonene/ hendelsene:
o
o
o
o
o
o

Stormflo, havnivåstigning
Skade på grunn av leire/ dårlig grunn
Skade på grunn av steinsprang og mindre fjellskred
Radon
Elektromagnetisk stråling
Trafikkulykker

Dette er forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan reduseres og gjøres akseptabel. Det er således ikke fremkommet
risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen.
Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk
må gjelde uansett hva ROS-analysen viser, f.eks vern av kulturminner,
naturmiljø og støy.
________________________________________________________________
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Områdeplan Ausviga

1

Innledning

I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan/detaljregulering for Ausviga i Søgne
kommune, er det utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).
Ausviga er planlagt for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende
infrastruktur og serviceenheter.
Planområdet er i hovedsak ubebygd, med unntak av enkelte boliger langs
Leireveien, i Ausviga og eldre bebyggelse på Båråker. Dagens arealbruk er i stor
grad som utmark, men det finnes noe innmark i tilknytning til eksisterende
bygninger. I tilgrensende område mot sør er det et ferdig utbygd boligområde
(Ausvigheia), mot vest avgrenses området av Leiredalen og ubebygde skogsområder vest for der igjen. Mot nord avgrenses området av en høyspentlinje og
skogsområder nord for dette igjen mot Lunde. I øst avgrenses området mot
Lundeelva, og i sørøst mot utløpet av Lundeelva og sjøen. For nærmere beskrivelse
av området vises det til detalj/områdebeskrivelse for Ausviga /1/ og
Kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia. Planbeskrivelse,
konsekvensutredning og bestemmelser /2/. Planområdet er vist i figur 1.1.

Planområde
Ausviga

Figur 1.1: Planområdet Ausviga (www.norgeskart.no)
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Figur 1.2 viser en avgrensing av planområdet.

Figur 1.2: Planavgrensning av Ausviga (www.norgeibilder.no)
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2

Metode

Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er
beskrevet i ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og
sårbarhet”, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB),
2011 /3/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i samme
publikasjon. For valg av tema er det også benyttet informasjon fra veilederen ”GIS
i samfunnssikkerhet og arealplanlegging. Vestlandsprosjektet” utarbeidet av
Statens kartverk og DSB /4/.
Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om reguleringsplanen kan forårsake
uønskede hendelser eller påvirkes av uønskede hendelser, og hvor stor risiko disse
representerer.
Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er og hvor store
konsekvensene kan være, samt årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å hindre
hendelsene eller redusere faren for uønskede hendelser. Tiltakene kan således være
både forebyggende og skadebegrensende.
Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROSanalysen. Dette er hendelser som innebærer en villet konsekvens uten at vurdering
av sannsynlighet er relevant, og således ikke en uønsket hendelse.
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Gjennomføring og organisering

ROS-analysen er basert på erfaringer og informasjon i forbindelse med utarbeidelse
av områdeplan for Ausviga og detaljplaner for byggeområdene B1-B5. Følgende
dokumenter har vært sentrale i denne sammenheng:
o

o
o

Kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia. Planbeskrivelse,
konsekvensutredning og bestemmelser. Utarbeidet av ViaNova
Kristiansand og Sørlandskonsult med underkonsulenter i 2008 for Søgne
kommune /2/
Foreløpige plandokumenter med innkommende merknader for områdeplan
Ausviga. Under utarbeidelse av COWI i 2013 /1/.
Foreløpige detaljplaner for byggeområdene B100 – B101. Under
utarbeidelse av COWI.
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4

Vurderingskriterier

Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffer er vektet i
fire kategorier, med grad av sannsynlighet fra "Lite sannsynlig" til "Meget
sannsynlig".
Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra
"Ufarlig" til "Katastrofal".

4.1

Vurderingskriterier for sannsynlighet

Vurderingskriterier for sannsynlighet er gitt i tabell 4.1.
Tabell 4.1: Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal
inntreffe

Betegnelse

Frekvens

Vekt

Lite sannsynlig

Mindre enn en gang i løpet av 50.år

1

Mindre sannsynlig

Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år

2

Sannsynlig

Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år

3

Meget sannsynlig

Mer enn en gang i løpet av ett år

4

4.2

Konsekvens

Vurderingskriterier for konsekvensgrad er gitt i tabell 4.2.
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Tabell 4.2: Kriterier for konsekvensgrad
Betegnelse
Ufarlig

Personer
Ingen
personskade

Miljø
Ingen skade

Materielle verdier/økonomiske tap
Ingen skade på materiell. Driftsstans / reparasjoner
< 1 uke.

Vekt
1

En viss fare

Få og små
personskader

Mindre skader, lokale
skader

2

Kritisk

Alvorlige
personskader

Farlig

Alvorlige
skader/en
død.
En eller flere
døde.

Omfattende skader,
regionale konsekvenser
med restitusjonstid < 1 år.
Alvorlige skader, regionale
konsekvenser med
restitusjonstid > 1 år
Svært alvorlige og
langvarige skader,
uopprettelig miljøskade

Mindre lokal skade på materiell og ikke umiddelbart
behov for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på
kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker.
Betydelig materielle skader
Driftsstans / reparasjoner > 3 uker.
Alvorlige skader på materiell.
Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd.

4

Fullstendig materielle skader
Driftsstans / reparasjoner > 1 år.

5

Katastrofalt

3

Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i
matrise i figur 2.

Risikomatrise
Sannsynlighet

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Konsekvens
Ufarlig

En viss
fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko
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5

Kartlegging av aktuelle situasjoner
/ uønskede hendelser

I det følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som anses som relevante å
vurdere fordi de kan representere en potensiell risiko knyttet til regulering og
utbygging. Dette er situasjoner eller hendelser som kan inndeles i naturrisiko,
virksomhetsrisiko og forsynings- og beredskapsrisiko. Følgende hendelser
/situasjoner er ansett for å være aktuelle og inkludere i denne analysen:
Naturrisiko
Naturrisiko er knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom
etc., og som vil innebære en risiko for beboere og materielle verdier etter
utbygging. Følgende hendelser er vurdert:
o
o
o
o

Flom, oversvømmelse, ekstremnedbør, isgang
Grunnforhold og skred
Skogbrann
Radon

Virksomhetsrisiko
Virksomhetsrisiko er knyttet til hendelser som kan innebære en risiko fordi tiltaket
vil utløse disse. Dette kan berøre beboere innenfor planområdet, men også eksisterende forhold på og i planområdets omgivelser. Følgende hendelser er vurdert:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Håndtering av farlige stoffer
Elektromagnetisk stråling
Grunnforurensning
Luftforurensning
Støy
Trafikkulykker
Skade ved brann
Skade på kulturminner
Skade på naturmiljø

Forsynings- og beredskapsrisiko
Dette omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet il energi-, vann og avløp,
renovasjon, tele, transport og beredskap/ utrykning. Det er forutsatt at forhold som
berører forsynings- og beredskapsforhold blir ivaretatt ifb. planleggingen forøvrig.
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Analyse

Arealplanlegging som tar hensyn til ulike fare kategorier, er et viktig virkemiddel
for å redusere faren for tap og skader fra naturulykker og som en følge av
menneske- og virksomhetsbasert virksomhet. Undersøkelser av ulike farer må skje
tidligst mulig i planprosessen slik at kunnskapene om faremomentene kan bli en
premiss for planarbeidet.
En plan skal være forutsigbar. Det er derfor viktig å få kunnskap om et område kan
bebygges, eventuelt på hvilke vilkår dette kan skje, før utbygger er kommet for
langt i sin planlegging. Det vises i denne sammenheng til kommuneplan for
Kjellandsheia-Oftenes-Leireheia /2/ som omfatter planbeskrivelse, konsekvensutredning og bestemmelser for området som Ausviga er en del av.

6.1

Naturrisiko

I Plan- og bygningsloven, §68, heter det:
"Grunn kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller
vesentlig ulempe som følge av natur- og miljøforhold".
NVE har utarbeidet retningslinjer for utbygging i fareområdet langs vassdrag /5/.
Disse angir sikkerhetsnivå knyttet til flom, erosjon og ras. Det vises dessuten til
Temaveiledning "Utbygging i fareområder" fra Statens bygningstekniske etat /6/
hvor skred, flom, stormflo og radon er omtalt, samt NVEs Retningslinjer 2-2011
/7/. Krav som angår sikkerhet mot skred omfattes dessuten av Byggeteknisk
forskrift (TEK 10) /8/. Arealplanlegging som tar hensyn til naturfarer er det
viktigste virkemiddelet for å redusere faren for tap og skader fra naturulykker.
Kommunen har ansvaret for at arealene som bygges ut har tilstrekkelig sikkerhet,
jf. pbl § 68. Kommunen skal på et tidlig tidspunkt i planleggingen ta kontakt med
statlige myndigheter som blir berørt, jf. pbl §§ 10-1, 20-2 og 27-1. For fareområder
knyttet til vassdrag gjelder dette først og fremst Fylkesmannen og NVE. NVEs
veileder for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag /5/, samt lokale
veiledere og anbefalinger bør benyttes i planleggingen.
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6.1.1 Flom, erosjon, isgang
Stormflo, havnivåstigning
I følge DSBs Havnivåveileder /9/ kan det i Søgne kommune, relativt til år 2000,
forventes følgende nivåer for landheving, 100 års stormflo og havnivåstigning.:

›

Landheving:

›

100 års stormflo: 149 (141-163) cm
205 (185-240) cm

(år 2050)
(år 2100)

›

Havnivåstigning: 24 (16-38) cm
76 (56-111) cm

(år 2050)
(år 2100)

7 cm
14 cm

(år 2050)
(år 2100)

De deler av planområdet som ligger nær sjøen i sør og langs Lundeelva i øst vil
være utsatt for flom ved stormflo og havnivåstigning. Dette må tas hensyn til ved
planlegging av enkelthus, veier og infrastruktur som skal ha 100-årsflommen som
sikkerhetskrav.
Det er foreløpig ikke utarbeidet flomsonekart for Lundeelva. I Søgne kommune er
det utarbeidet flomsonekart for Søgne- og Songdalselva i 2003 /10/.
Med bakgrunn at det ikke er utarbeidet flomsonekart (eller andre beregninger) med
10- og 50- års gjentakelsesintervall kan sannsynlighet ikke vurderes ift. akseptkriteriene for sannsynlighet i kap. 5.1. Høyeste gjentakelsesintervall er her 50 år,
mens det for stormflo er beregnede gjentakelsesintervaller på 100- og 200 år for
stormflo. Ausviga ligger i et område hvor risiko er relevant, men risiko kan altså
ikke graderes.
Det er av DSB utarbeidet en veileder for håndtering av havnivåstigning i
kommunal planlegging /9/. Denne sier følgende:
"For ny bebyggelse skal TEK10 legges til grunn. Sikkerhetskravene i TEK10 § 7-2
annet ledd kan oppnås enten ved å sikre mot oversvømmelse eller ved å dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene og skader unngås".
«Det er deﬁnert tre sikkerhetsklasser med ulike stormﬂonivå (angitt med
gjentaksintervall) i TEK10, §7-2 Sikkerhet mot ﬂom og stormﬂo. De samme
sikkerhetskravene som gjelder for ﬂom gjelder også for stormﬂo.
Sikkerhetskravene knyttes til 20-, 200- og 1000-års gjentaksintervall og relaterer
seg til observerte stormﬂoverdier. Stormﬂotallene i DSBs havnivåstigningsrapport
er basert på 100-års gjentaksintervall. Skal tallene brukes som utgangspunkt for å
få fram sikkerhetsnivåene i TEK10, må det legges på/trekkes fra en verdi for å
beregne 20, 200 og 1000-års stormﬂo.»
Risiko for flom/oversvømmelse på grunn av havnivåstigning og stormflo
vurderes som relevant for mindre deler av planområdet.
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Isgang
Siden planområdet ligger langs Lundeelva og sjø, er det risiko for at det på vinteren
kan oppstå isgang og oppstuving av is, som ikke nødvendigvis er en konsekvens av
stor vannføring i elva. Isdemninger kan gi oversvømmelser i områder oppstrøms på
samme måte som ved flom. Is i bevegelse representerer store krefter og kan gi fare
for skade på bygninger, veier og installasjoner, men Lundeelva er sannsynligvis
ikke stor nok til at store skader vil oppstå. Det vil likevel i tilknytning til veier og
installasjoner langs Lundeelva og som krysser elva være en viss risiko for skade.
Risiko for skade på grunn av isgang vurderes som relevant.

Overvann
Følgende er hentet fra aktuell kommunedelplanen om grunn- og
overvannshåndtering:
"De største delene av området er i dag skogkledd, og med et begrenset
løsmasselag. Det er begrensede arealer med myr. Det som finnes av bebyggelse er
i stor grad langs kysten. I området er det tre vann; Kjellansvannet, Uffortjønna og
Oftenestjønna, og de største vassdragene er Lundeelva og bekken gjennom Oftenes.
I forbindelse med utbygging av et større område er det mest hensiktsmessig å
bevare eller etablere løsninger for overvann og grunnvann slik at forholdene før og
etter utbygging blir mest mulig lik. Ved for eksempel fjerning av en myr, er det
viktig å etablere et system som drøyer avrenningen på samme måten som myra. På
Kjellandsheia er det som nevnt begrenset med løsmasser, og det gir en rimelig rask
naturlig avrenning. Når det meste av arealet skal benyttes til boligbygging, vil det
ikke gi dramatiske endringer i avrenningsmønsteret og grunnvannsnivå. Hvis store
arealer samles i felles rørsystemer vil det allikevel kunne bli behov for fordrøyningsbassenger. Det er spesielt områder med store tette flater som asfalterte
parkeringsplasser og store flate tak, som gir veldig rask avrenning og behov for
fordrøyningsbassenger".
Videre sammenfatter planen: "Det anbefales at det før utbygging eller ved
detaljregulering utarbeides plan for håndtering av overvann i henhold til
ovennevnte. Dette kan sikre at man med enkle midler kan håndtere overvann på en
rimelig og naturlig måte og samtidig forhindre flom i utsatte områder".
Risiko for flom/oversvømmelse på grunn av en eventuell ikke tilstrekkelig
overvannshåndtering vurderes som relevant.
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6.1.2 Grunnforhold og skred

Kvikkleire
I følge NGUs løsmassekart består løsmassene av tykke havavsetninger i
Leirdedalen vest i planområdet, et område med tynn havavsetning i området ved
Båråker og et område med marine strandavsetninger i helt i sør i selve Ausviga.
Langs Lundeelva er det store områder med elveavsetninger; mest på østbredden av
elva. Et utsnitt fra NGUs nettbaserte kartløsning er vist i figur 6.1.
I kommunedelplanen foreligger det også informasjon om løsmasseforholdene i
området, og det er antatt at "løsmasseområdene (primært dyrkede områder) som
ligger lavere enn kote 10-12, bestående av leire som må undersøkes med tanke på
stabilitet for de bebygges". Det har også vært registrert rystelser av beboere på
strekningen Lunde-Leire på grunn av tungtransport på veien, noe som indikerer
dårlige grunnforhold.
Risiko for skade på grunn av leire og dårlige grunnforhold vurderes som
relevant.

Figur 6.1: Løsmassekart hentet fra NGUs kartdatabase på nett.
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Jord/flomskred
Løsmassekartet i figur 6.1 viser at det er store områder i vest med bart fjell stedvis
med tynt dekke (rosa farge) og store områder i øst med tynt humus-torvdekke. I
skråninger uten løsmasser vil det ikke kunne gå jordskred.
Risiko for skade på grunn av jordskred vurderes ikke som relevant.

Snøskred
Snøskred utløses normalt av større snømengder ved spesielle værforhold og når det
er tilstrekkelig helning på terrenget. Det vurderes som lite sannsynlig at snøskred
kan utgjøre en risiko i planområdet.
Risiko for skade på grunn av snøskred vurderes ikke som relevant.

Steinsprang og fjellskred
Fra kommunedelplanen kan man lese at "Området er et typisk sørlandsk landskap,
småkupert med mindre koller og daldrag og med bratte sider. Det er spesielt bratt
ned mot Lundeelva, og i sør- og østvendte lisider. På flere partier er det brattere
enn 1:6". Med slike terrengforhold kan det være en viss risiko for særlig
steinsprang, men også mindre skred kan forekomme.
Risiko for skade på steinsprang og mindre fjellskred vurderes som relevant.

6.1.3 Skogbrann
Området er skogkledd og med variabel bunnvegetasjon, og det kan være risiko for
skogbrann i tørre perioder. Planområdet er avkjermet av Leiredalen i vest og
kraftlinje i nord som vil fungere som branngater ved større regionale skogbranner.
Dette medfører at risikoen for større skogbranner blir noe redusert, og skogbranner
vil antakelig kunne kontrolleres av lokalt brannvesen.
Risiko for skade på grunn av skog- brann vurderes som relevant.

6.1.4 Radon
Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk
ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluft som kan gi forhøyet risiko for
helseskade. Statens strålevern anbefaler en tiltaksgrense for radon på 100 Bq/m3,
dvs. en grenseverdi hvor det anbefales at tiltak alltid iverksettes. Maksimumsgrensen er satt til 200 Bq/m³. Nye boliger bør konstrueres slik at radonverdien
ligger under tiltaksgrensen (jf. TEK 10 § 13-5).
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NGUs aktsomhetskart for radon viser ikke noen spesiell informasjon om
planområdet (www.ngu.no), men Søgne kommune har selv registrert verdier både
mellom 200 og 1000 Bq/m³ og enkelte målinger over 1000 Bq/m³ i skoler og
barnehager. Erfaringer over tid viser også at det generelt er vanskelig å friskmelde
områder for radon, og at man generelt alltid bør sikre nybygg mot radon.
Risiko for radon vurderes som relevant.

6.2

Virksomhetsrisiko

6.2.1 Håndtering av farlige stoffer
Oppbevaring og håndtering av farlige stoffer i planområdet
Det foreligger ingen spesiell informasjon om at det skal oppbevares eller håndteres
farlige stoffer i planområdet. Det er ikke planer om næringsvirksomhet som kan
medføre lagring av farlig stoffer (bensinstasjon etc). Ved utbygging vil det bli
brukt sprengstoff som må lagres og håndteres forsvarlig.
Risiko for skade på grunn av oppbevaring og håndtering av farlig stoffer
vurderes som lite relevant, bortsett fra eksplosiver i perioder med utbygging.

Transport av farlig gods
Transport av gods vil først og fremst skje på Leireveien (FV 204), men mengden
farlig gods som vil transporteres her ansees som liten siden det er relativt lite
næringsvirksomhet og tungtransport i området.
Risiko for skade på grunn av transport av farlig gods vurderes som lite
relevant.

Strålekilder
Det foreligger ikke informasjon om at skal være spesielle strålekilder i
planområdet.
Risiko for skade på grunn av strålekilder vurderes som lite relevant.

6.2.2 Elektromagnetisk stråling
NVE og Statens strålevern har utgitt et informasjonsskriv om bebyggelse nær
høyspentanlegg /11/. Det gis bl.a. følgende råd til kommunene:
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«Kommunene skal i arealplanarbeidet, ved behandling av byggesøknader og ved
byggeprosjekter i egen regi være oppmerksom på magnetfeltproblematikken.
Kommunen bør ha kjennskap til forskningsstatus og sentralt anbefalte tiltak. I
konkrete saker skal de kunne få utført feltberegninger og gjøre vurderinger av
eventuelle tiltak. Vi tilråder ikke at kommunene fastsetter egne grenseverdier
for magnetfelt»
Høyspenningsanlegg i luften og jordkabler med høy spenning vil omgis av
elektromagnetiske felt i menneskelig aksjonsradius. Noen studier har vist en
økning av risiko for leukemi hos barn som bor så nær høyspentanlegg at
magnetfeltet i boligen er over 0,4 µT (mikrotesla).
Agder Energi Nett har transformatorstasjon ved Leireveien 140, og det går
høyspenningsanlegg i luften som avgrenser planområdet i nord. Det vil i
tilknytning til høyspenningsanlegg i luften være en viss konflikt og risiko i forhold
til magnetfeltproblematikk.
Risiko mhp elektromagnetisk stråling fra høyspentanlegg vurderes som
relevant.

6.2.3 Grunnforurensning
Grunnforurensning kan medføre miljøproblemer ved spredning og helseproblemer
for personer som oppholder seg på området. Forurensede masser som må fjernes i
forbindelse med byggearbeidene og må transporteres ut av tiltaksområdet kan
medføre store kostnader. Ansvar knyttet til grunnforurensning er gitt i kap. 2 i
forurensningsforskriften «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og
gravearbeider».
Et søk i Miljødirektoratets database for grunnforurensning ga ikke noen treff på
lokaliteter innenfor planområdet Ausviga. Det har ellers ikke kjent med at det har
vært virksomhet eller massutfyllinger som kan medføre forurenset grunnmasse.
Ved eventuell mudring eller utfylling av masse i sjø og elv skal dette alltid gjøres i
henhold til tillatelse fra forurensningsmyndighet, som her vil være Fylkesmannen i
Vest-Agder.
Risiko for skade på grunn av forurenset grunn vurderes ikke som relevant.

6.2.4 Luftforurensning
Det foreligger ingen informasjon vedrørende luftforurensning i området.
Risiko forbundet med luftforurensing vurderes som lite relevant og vil ikke
bli vurdert nærmere i denne analysen.
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6.2.5 Støy
Støy i planområdet vil i første rekke være forsaket av trafikk. Generelt skal
støyforholdene tilfredsstille de til enhver tid gjeldende bestemmelser og
retningslinjer, for tiden Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 og krav i
TEK 97 med tilhørende grenseverdier i NS 8175.
I kommunedelplanen er det gitt informasjon om at det er beregnet trafikkstøy langs
hoved- og samleveier i samsvar med gjeldende retningslinjer T-1442. Det er laget
støysonekart for hoved- og samleveiene i området. Ut fra dette vil støyutsatte
områder i utgangspunktet ikke søkes bebygd med støyømfintlig bebyggelse. I
kommunedelplanens arealdel er støyutsatt områder (> 55 dBa) i stor grad ikke
foreslått bebygd.
Risiko forbundet med støy vurderes som relevant.

6.2.6 Trafikkulykker
Det er redegjort for veisystemet i området i kommunedelplanen.
Hovedveien inn til og gjennom området vil i stor grad følge dagens trase for
Leireveien. Samleveier er lagt midt gjennom heiområdet, og det er lagt opp til
samleveier med atskilt gang- og sykkelvei. På mindre trafikkerte strekninger kan
det benyttes fortau, og atkomstveiene inn til boligfeltene bør anlegges for lav fart
og god sikkerhet.
Det planlegges sykkelvei på østsiden av området opp langs Lundeelva, og som vil
krysse Lundeelva ved Båråker. Dette vil redusere mengden syklende og gående til
samle- og hovedveier.
Generelt anbefaler kommunedelplanen å anlegge gang- og sykkelveier langs
hovedvei, samleveier og større atkomstveier. Risikovurdering av trafikkulykker er
kun basert på informasjon i planforslaget og merknader fra fagetater.
Risiko forbundet med trafikkulykker vurderes som relevant.

6.2.7 Skade ved brann
Risiko knyttet til brann anses i denne sammenheng i første rekke å være forbundet
med fremkommelighet for brannutrykning til området samt slukkevannskapasitet.
Fremkommelighet gjelder også for andre utrykningskjøretøy.
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 5.4 sier: «Kommunen skal sørge
for at den kommunale vannforsyning fram til tomtegrense i tettbygd strøk er
tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann.»
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Tilgjengelighet er avhengig av veisystemets generelle standard, og alternativ
fremkommelighet i situasjoner som kan forhindre den normale atkomst til
planområdet. Risiko vil bl.a være påvirket av vintervedlikehold og trafikkulykker.
Dette gjelder også ved behov for ambulanse.
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 5.5 sier: «Kommunen skal, så
langt det er mulig, sørge for at brannvesenet i brannsituasjoner har atkomst til
bygninger, samt oppstillingsmuligheter m.m. for materiellet.»
Det vises også til REN veiledning /12/ til teknisk forskrift til plan- og
bygningsloven, utgave 3. DSB. 2003.
Det er forutsatt at tilstrekkelig slukkevannskapasitet blir ivaretatt i planleggingen,
samt at utbyggingen ikke medfører økt utrykningstid for brannvesen og ambulanse.
Risiko forbundet ved brann vurderes som lite relevant.

6.2.8 Skade på kulturminner
Et søk på www.miljøstatus.no viser følgende status for området:

›

Det er ikke registrert arkeologiske kulturminner i planområdet.

›

Det er registrert bygninger fra før 1900 (SEFRAK) i Ausviga, Båråker og
langs østsiden av Lundeelva.

›

Det er ikke registrert fredete bygninger eller kulturmiljøer i planområdet.

I tillegg til de registrerte bygningene før 1900 (SEFRAK), så angir
kommunedelplanen en del steingjerder og stier som synlig kulturminner.
I kommunedelplanen er kulturminner, kulturminner under vann og kulturmiljø er
gjennomgått. Følgende er skrevet: "Plangrensen er satt i Lundeelva, men historisk
sett må man se området som en del av begge sidene av elva med Lunde som et
naturlig senter. Planområdet omfatter også flere bukter og viker man antar har
vært tilholdssted for mennesker så lenge det har vært isfritt i landet. Folk har opp
gjennom tidene livnært seg av det naturen har gitt. Eldre bebyggelse forteller at
folk har ernært seg av fiske og sjøfart i kombinasjon med litt land- og skogbruk.
De eldste kilder gir få opplysninger om navngitte personer og hendinger, men de
mange oldsaksfunn i Søgne som helhet viser at mennesker har bygd og bodd i
området fra de eldste tider. Det er gjort flere enkelt funn i disse områdene og man
antar at det også vil fremkomme nye funn dersom det blir gjort slike undersøkelser.
Områdene Hallandvig, Stølen m/ Støleholmen, Oftenes og Ausviga er alle eldre
kystnære bosetningssteder. Disse områdene sammen med Kjelland og Leire som
ligger lengre inne ved Lundeelva, har vært naturlige byggeområder for de som har
etablert seg først i området.
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Gården Kjelland er beskrevet tilbake til 1600-tallet og bortsett fra noen avgifter til
Søgne kirke og Stavanger Capitel er gården beskrevet som odelsgods. På 1700tallet er Kjellands avgifter overført til lectoratet i Kristiansand. Når man kommer
til 1700-tallet er utskiping av eik også en viktig inntektskilde. Storhetstiden som
skipper og seilskutested ligger mellom 1840-80 med Ny Hellesund som base. Dette
hadde også positive ringvirkninger for områdene innenfor. Når man da vet at
Søgne ikke fikk hjulveier før 1830, så dokumenterer det at sjøen og Lundeelva har
vært de viktigste kommunikasjonsårene.
Senest i 2007 ble det oppdaget flere nye funn fra flere tidsaldre; en 1000 år
gammel vikingbåtgrav ved Søylekilen på Oftenes og et langhus fra år 0. Det ble
også funnet rester av en 4000 år gammel steinalder boplass. I forbindelse med
funnene er det dokumentert pilspisser, spyd, øks, kniver osv. I hensyn tatt
planområdets lokalisering tilsier dette at det kan finnes flere gjenstander skjult
under torven. Det er viktig at det foretas arkeologiske registreringer i forbindelse
med reguleringsfasene.
Risiko forbundet med skade på kulturminner vurderes som relevant.

6.2.9 Skade på naturmiljø
I planområdet er det registrert viktige naturtyper og en rødlisteart. En oversikt er
vist i figur 6.2.

Lokalt viktig naturtype:
Eikeskog

Rødlisteart:
Gulflekksmyger

Svært viktig naturtype:
Utløp Lundeelva

Lokalt viktig naturtype:
Ålegras

Figur 6.2: Naturtyper og rødlisteart i planområdet (www.miljostatus.no)
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Sentralt sør på området er det registrert en lokal viktig naturtype (eikeskog), og det
er registrert en rødlistet sommerfugl gulflekksmyger (Carterophalus palamemon).
Biotopen for sommerfuglen er solrike skoglysninger der det vokser mye blomster,
med fuktig grunn. Det er lokalt viktig å ta vare på både eikeskogslokaliteten og
dermed også området der gulflekksmygeren er påvist.
Utløpet av Lundeelva ansees som en svært viktig naturtype, og det vil være viktig å
bevare skogholt, kantsoner og enkelttrær som elementer i dette landskapet.
I sjø er det påvist lokalt viktige pålegrassamfunn.
Risiko forbundet med skade på naturmiljø vurderes som relevant.
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6.3

Analyse

Tabell 1 gir en oppsummering av de situasjoner/ hendelser som er diskutert over.
Tabell6.1: Risikoanalyse, detaljer
Hendelse

Årsak

Konsekvens

Konsekvensgrad

Sannsynlighetsgrad

Mulige tiltak/kommentarer

6.1.1a Flom/oversvømmelse

Stormflo, havnivåstigning.

Økonomiske tap. Deler av
bygg, veier og infrastruktur
som ikke kan brukes.

Kritisk

Mindre sannsynlig

Bygge iht. krav i TEK 10.

6.1.1b Flom/oversvømmelse

Oppstuing is, isgang

Økonomiske tap. Deler av
bygg, veier og infrastruktur
som ikke kan brukes.

En viss fare

Lite sannsynlig

Ta hensyn ved Lundeelva.
Bygge iht. krav i TEK 10.

6.1.1c Flom/oversvømmelse

Ikke tilstrekkelig
overvannshåndtering.

Økonomiske tap. Deler av
bygg, veier og infrastruktur
som ikke kan brukes.

En viss fare

Lite sannsynlig

Tas hensyn i planprosesser.
Bygge iht. krav i TEK 10.

6.1.2a Grunnforhold og skred

Kvikkleire

Økonomiske tap og
alvorlige personskader/død.

Farlig

Lite sannsynlig

Det tas hensyn i planprosess.
Målinger i området. Bygge iht.
krav i TEK 10.

6.1.2b Grunnforhold og skred

Steinsprang og mindre
fjellskred

Alvorlige personskader/død.

Farlig

Lite sannsynlig

Potensielle fareområder og løse
steiner på risikovurderes og det
må eventuelt gjennomføres
tiltak.

6.1.3. Brann

Skogbrann i området eller fra
nærliggende områder

Økonomiske tap/ lite skade

En viss fare

Lite sannsynlig

Området er skjermet fra
omliggende skog med vann, vei
eller høyspenttrase.

6.1.4. Radon

Påvist radon i bygninger i
Søgne kommune

Kreftfare (lungekreft).

Farlig

Lite sannsynlig

Bygge iht. krav i TEK 10.

Høyspentlinje i nord

Kreftfare (leukemi hos barn)

Farlig

Lite sannsynlig

Vil ikke bli bygget så nær
høyspent at magnetfelt i bolig >

Naturrisiko

Virksomhetsrisiko
6.2.2. Elektromagnetisk
stråling
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0,4 µT.
6.2.5. Støy

Bil og busstrafikk

Personskade

En viss fare

Mindre sannsynlig

Ulik tålegrense for støy.
Følge retningslinger i
støysonekartMDs
retningslinjer T-1442.

6.2.6. Trafikkulykke

Bil og busstrafikk

Personskade/ død

Kritisk

Mindre sannsynlig

Etablere sykkelveier og
gangfelt.

6.2.8. Skade på kulturminner

Grave- og rivningsarbeid.

Ødeleggelser under utbygging

En viss fare

Lite sannsynlig

God oppfølging i
anleggsfasen. Foreta
arkeologiske registreringer.

6.2.9. Skade på naturmiljø

Grave- og rivningsarbeid.
Generell økt belastning i
området.

Ødeleggelser under utbygging
og belastning under bruk.

En viss fare

Mindre sannsynlig

God tilrettelegging og
oppfølging i planleggings- og
anleggsfasen.
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7

Resultater

Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i
tabell 6.1.
Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Det er ikke funnet situasjoner/ hendelser i
denne kategorien der tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller
grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som
reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.
Risikomatrise
Sannsynlighet

Konsekvens
Ufarlig

En viss fare

Kritisk

6.2.2
6.2.9
6.1.1b
6.1.1c
6.1.3
6.2.8

6.1.1a
6.2.6

Farlig

Katastrofalt

Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

6.1.2a
6.1.2b
6.1.4
6.2.2

Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko
Resultatet av ROS-analysen viser at det er identifisert seks situasjoner/ hendelser
som kan representere en ”middels risiko” (gult felt). Disse hendelsene er:
o
o
o
o
o
o

Stormflo, havnivåstigning (6.1.1a)
Skade på grunn av leire/ dårlig grunn (6.1.2a)
Skade på grunn av steinsprang og mindre fjellskred (6.1.2b)
Radon (6.1.4)
Elektromagnetisk stråling (6.2.2)
Trafikkulykker (6.2.6)
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Forord
Rambøll AS har fått i oppdrag av Ausviga Eiendom AS å
utarbeidet en landskapsanalysen for Ausviga i Søgne
kommune. Kontaktperson i Ausviga Eiendom AS er
Roald Aga Pedersen.
Landskapsanalysen er utarbeidet i forbindelse med
områderegulering av Ausviga.
Dette er en enkel analyse for å beskrive de overordnete
trekkene i området slik at det kan tas spesielle hensyn,
bl.a. ved plassering av bebyggelse mot sjøen.

Landskapsanalyse for Ausviga

Landskapsanalyse for Ausviga
Bakgrunn
I forbindelse med melding av kommunedelplan for området
har Fylkesmannens miljøvernavdeling stilt krav om å utarbeide en landskapsanalyse ved utarbeidelse av områdeplan sør i Leireheia. Dette for at det skal tas spesielle
hensyn, bl.a ved plassering av bebyggelse mot sjøen.
Ausviga Eiendom AS har engasjert Rambøll AS til å
utarbeide analysen. Det ble foretatt en befaring i området
den 19. juni 2013, der viktige forhold ble registrert.

Planområdet for områderegulering

Analyseområdet
Analyseområdet ligger i Søgne, sør for Lunde sentrum. Det
grenser i vest mot Leireveien, i øst mot Lundeelva, i nord
mot Leireheia og i sør mot Ausvigheia.
Befaringen startet i nord og gikk langs Lundeelva nedover
til Ausviga. Etterpå ble området befart fra Leireveien langs
en traktorvei og inn mot midten av området.
Topografi
Området er et typisk sørlandsk landskap, småkupert med
mindre heier og daldrag, og med bratte sider. Det er flere
eksponerte topper. De ligger mellom 40 og 90 moh. Det er
flere utsiktspunkter, men dagens skogsvegetasjon gir
begrensete utsiktsmuligheter. Denne situasjonen vil
forandres når området blir utbygd. På analysekartet vises
helningsgraden på terrenget. Arealer som har helningsgrad
brattere enn 220 vil få store terrenginngrep dersom de skal
bebygges med hus eller veier. Tiltak krever spesialtilpasset
arkitektur og veiframføring.
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Grønnstruktur
Mesteparten av arealene innenfor utredningsområdet er
grønnstrukturområder. De består av skog, noe dyrka mark,
myrer og sjøarealer. Noen mindre områder er opparbeidete
arealer som boligfelt, veier og annen infrastruktur.
Grønnstrukturinteressene er sammensatte. Naturområdene
benyttes noe til nærrekreasjon. Det går noen skogsbilveier
og stier på kryss og tvers som benyttes til friluftsliv.
Skogen benyttes i beskjeden grad til tømmerdrift/
vedhogst.

Vanlig vegetasjon med blandet løvskog
langs kanten av elva.

Arealene langs elva varierer mellom tett lauvskog og kratt,
våt engmark, bratt fjell og partier med store steinblokker.
De bratte partiene består av steinur med store steinblokker
eller fast fjell. Tett vegetasjon langs elva domineres av or,
hassel, eik og selje. Lenger fra elva er det furu, eik og
bjørk som dominerer. Det er lyng og einer i bunnsjiktet.
Vegetasjonen er så tett mange steder at det er vanskelig å
komme seg fram, spesielt nærmest elva.
Det er et naturlig rikt dyre- og fugleliv i området og et
normalt biologisk mangfold for Sørlandet.

Våte partier i utløpet av Lundeelva

Det er noen bekker og grøfter i området, men ingen vann.
Arealbruk
Det finnes noen private brygger og sjøbuer i sør, i Ausviga.
Borrågeren er et fraflyttet gårdsbruk som ligger ned mot
Lundeelva nord i området. Det brukes i dag som
feriested. Det har tidligere vært to gårdsbruk, men på det
nordligste står bare tuftene igjen. Jordene ligger brakk og
er delvis uveisomme. Det er brygger i tilknytning til
brukene.

Kantvegetasjon langs Lundeelva.

Sør i Ausvigheia er det boligbebyggelse og noen mindre
jorder med dyrka mark.
Langs Leireveien er det noen få bolighus.
Det går en høyspentledning i nord, i øst-vestlig retning.
Midt i utredningsområdet er det et felt hvor det tas ut og
lagres ved til vedproduksjon. Området ligger lunt til og har
potensial både som friområde og byggeområde.
Utredningsområdet er eksponert mot bolig- og
gårdsbebyggelsen på østsiden av elva. Landskapsbildet
oppfattes som urørt når man ser området fra denne siden
og fra sjøen i sør.

Borrågeren er et fraflyttet gårdsbruk, nå
feriehus.

Veier
Langs Leiredale går Leireveien som fortsetter vestover. Det
er separat gang- og sykkelvei langs Leireveien helt fra
Lunde til Oftenes.
Ausviga tar av fra Leireveien og betjener boligområdet på
Ausvigheia. Her er det fortau.
Det er noen driftsveier inn i området fra Leireveien.
Bare hustuftene er igjen etter et av
gårdsbrukene på Borrågeren
Landskapsanalyse for Ausviga

Byggeforbud langs sjø og vassdrag
Østre del av området ligger mot Lundeelva, hvor det er et
generelt byggeforbud i 50-metersbeltet fra vassdrag.
Lundeelva munner ut i sjøen, og grensen mellom elv og sjø
er definert 135 meter sør for Borrågeren. Det er et
generelt byggeforbud i 100-metersbeltet fra sjø. Dette er
orienterende, da ikke alle deler av vassdragene er
relevante å bevare i like stor utstrekning. Det viktigste er å
ta vare på biologisk mangfold og allmenn tilgjengelighet.
Kvaliteter
Kvaliteter i utredningsområdet er nærhet til sjøen og
Lundeelva, både fysisk og visuelt. Utsikt er noe de fleste
setter pris på. Naturområdene er i dag i stor grad urørt.
Ved å bevare en del skog eller store trær på friområdene
kan man beholde et naturpreg på lekeplasser og fellesarealer og som buffer mellom delområdene. Borrågeren
består av et kulturlandskap som forteller kommende
generasjoner om vår nære historie.

Driftsvei fra Leireveien inn mot Ausviga.

Et av de få områdene som ikke er naturområde på Ausviga. Området benyttes til
vedproduksjon, mm.

Tømmervelte i Ausviga.

Landskapsanalyse for Ausviga

På sørsiden av Ausviga er det en liten
bukt som kan egne seg som badeplass.

Utsikten er begrenset pga tett vegetasjon.
Lett tynning vil bedre muligetene for å
skue ut over Søgneskjærgården

Eksisterende boligbebyggelse sør i
utredningsområdet.
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Konklusjon og anbefaling
Byggeforbudssonen langs sjø og vassdrag må overholdes
for å sikre allmenn ferdsel langs Lundeelva og sjøen.
Det er viktig å ikke legge bebyggelse slik at den bryter den
naturlige horisontlinjen. Det anbefales derfor at de høyeste
toppene reguleres til friområder og at trær i disse
friområdene bevares.
Adkomstveier til delfelt som ender blindt kan legges rundt
et høydedrag som en sløyfe istedenfor å anlegge snuplass
eller vendehammer. Er den tilstrekkelig stor kan det her bli
lekeplass, utsiktspunkt og fellesareal for beboerne og en
kvalitet for de nærmeste naboene.
Skråningen som vender mot øst og Lundeelva oppfattes i
dag som et urørt naturområde. Skråningen er bratt, men
bevokst med furu- og løvskog. Det er viktig at det er en
bevisst planlegging av bebyggelse, framføring av veier og
anlegg i bratt terreng. Ved en eventuell utbygging av
skråningen bør det unngås å legge veier og bebyggelse i
terreng som er brattere enn 1:4. Dersom det anses som
nødvendig å bygge i terreng mellom 1:4 og 1:6 bør
bebyggelsen være spesielt tilpasset bratt terreng for å
unngå store terrenginngrep. Dette kan gjøres ved hjelp av
avtrappet bebyggelse, lite fotavtrykk av hvert hus og
smalere veier. I terreng brattere enn 1:4 anbefales det
ikke å bygge bebyggelse og veier.
Området har mange kvaliteter som flott natur, høydedrag
med utsiktspunkter og kystlinje. Disse kvalitetene bør
ivaretas i den videre planleggingen for at det skal bli
attraktive boligområder. Et tilstrekkelig antall grønnkorridorer fra øst til vest vil gjøre tilgjengeligheten mellom
sjøen/Lundeelva og boligfeltene lett. Det vil bli attraktivt å
gå turer langs sjøen, og en tilrettelegger for fysisk aktivitet
i nærmiljøet. Samtidig sikrer det trafikksikre snarveier
mellom boligfelt og skole/barnehage. Bevaring av
naturområder mellom delfeltene vil fungere som innramming av delfeltene og tilhørighet til hvert boligfelt.
Samtidig vil naturområdene sikre levekår for fugler og dyr
som kan bidra til å ivareta naturmangfold og opplevelser.
Borrågeren som er et nedlagt gårdsbruk, nå feriehus, må
sikres slik at kulturlandskapet fremdeles kan holdes i hevd
og fortelle framtidens generasjoner om historien på stedet.
Opparbeidelse av en badeplass med sandstrand kan
opparbeides i en bukt på sørøstre del av området.
Velteplass/vedproduksjon som i dag foregår midt i
området, ligger i et tydelig landskapsrom. Her bør det
vurderes om det skal etableres friområde/kvartalslekeplass
fordi arealet ligger beskyttet for vær og vind, er solrikt og
ligger sentralt og lett tilgjengelig fra hele Ausviga.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK
B E FA R I N G / R E G I S T R E R I N G
Kommune:
Gårdsnavn:
Gårdsnummer:

Søgne
28 Eig, 29 Leire og 30 Ausviga
28/52 og 615, 29/5, 7, 8. 13, 14, 23, 95 og 119, 30/1, 2, 6, 7, 8, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 84, 88, 121, 172 og 179, 31/1
og 221/1, 2 og 3

Bruksnummer:
Tiltakshaver:
Adresse:
Navn på sak:
Saksnummer:

COWI AS på vegne av Ausviga Eiendom AS
Vesterveien 6, 4613 Kristiansand
Skifteråsen, Søgne kommune – Områdeplan og detaljregulering
13/00591

Registrering utført:
For- og etterarbeid:
Rapport sluttført:

22.10.-3.11.2013
25.11. og 3.12.2013
3.12.2013

Ved:
Ved:
Ved:

Morten Olsen
Morten Olsen
Morten Olsen
Registreringsnummer

Autom. fredete kulturminner i området:
Nyere tids kulturminner i området:

Fotodokumentasjon (APS-nummer):

Digital fotodokumentasjon

Faglige konklusjoner:
Planen er ikke i konflikt med kulturminner.
Automatisk fredete kulturminner
X Planen er i konflikt
Ingen synlige, potensial under
bakken
Ikke vurdert
Merknader:
Sammendrag:

Nyere tids kulturminner
Planen er i konflikt
Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk
påkreves
Ikke vurdert

Det ble registrert 9 kulturminner/miljø, herunder steinalderlok. ID 173315,
bosetningsspor fra jernalderen ID 173312, steinalderlok./bosetningsspor
fra jernalderen ID 173326, dyrkingsflate ID 173325 og 5 hellere ID 173318,
173320, 173321, 173322 og 173323.
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Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
Vest-Agder fylkeskommune ble i brev datert den 21.1.2013 oversendt planer om bygging av boliger
fra COWI AS på oppdrag av Ausviga Eiendom AS med utvidelser av planområdet i brev av 21.5.2013.
Hensikten med reguleringsplanen er bygging av 400 boliger i Ausviga.

Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens § 9, hvor fylkeskommunen er
forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med hensynet til
automatisk fredede fornminner.

Registreringene ble foretatt den 22.10.-3.11.2013
Rapporten ble skrevet den 5.12.2013
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Natur- og kulturmiljø i området
Naturmiljø
Naturmiljøet består av Leiredalen som strekker seg langs vestsiden av planområdet og et
berglendt terreng nord for Ausviga, mellom Leiredalen og Lundeelva. I planområdet ligger
også de to gårdsmiljøene Ausviga og Båråker.

Kulturmiljø
Automatisk fredede kulturminner i planområdet:
Det er ikke tidligere registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men
en innlevert sigd i flint er funnet i Leiredalen (C22611).
Automatisk fredede kulturminner i nærheten av planområdet:
Ausviga, Leire og Eig befinner seg sør for Lunde og er en del av et kulturmiljø med rikholdige funn fra
jernalderen og steinalderen, her kan blant annet nevnes bosetnings- og aktivitetsområdene på
østsiden av Lundeelva med ID 108501, 108502 og 116303/116305 og en heller på Kjelland med ID
127180.
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Det er i tillegg registrert flere gjenstandsfunn på disse gårdene:
ID
C23256

Gård
28 Eik

Funntype og beskrivelse
Gravfunn fra folkevandringstiden fra Eik

a
Stor bronsekjel av typen R. 353, men med en tydelig knekk midt på den innsvungne side liksom
på karet C 4941 fra Hauen i Solum Tel. Omkring den utbredte munningsrand sitter rester av et
jernbånd, hvortil en kraftig firesidig hadde har vært festet . Av denne er det meste bevart.
Derimot mangler begge ører. Tverrmål over munningen ca. 40 cm, høyde ca. 21 cm. Er særlig
nedentil nokså defekt.
b
Fire fragmenter av to eller tre små pyramideformede beinbrikker ornert på noen av sidene med
punktsirkler, mens andre er blanke . Den største er 2,8 cm lang, men er ufullstendig nedentil.
Toppen er tvert avskåren. Til sammenligning kan muligens tjene VJG, fig.156, eller snarere
terningen fig. 85 sst.
c
To små fragmenter av en sammensatt beinkam.
d
En jernstift 7,2 cm lang.
e
Ildstein av lys kvartsitt uten særlig tildannelse. Formen langaktig firesidig, omtrent som VJG, fig.
231. Lengde 9,2 bredde ca. 3,5 cm.
f
Betydelige rester av en bjørnefell og gulgrønn filt som ligger på innsiden av fellen.
g
Syv brente bjørneklør.
h
En større samling bjerkenever.
i
En samling brente bein og noen få kullstykker.

C23928

28/1 Eik

Disse saker er funnet i en tidligere overpløyd haug, Voldhaugen, hvori var bygd et lite firkantet
kammer av glatte, fine heller, ca. 60 cm Ø-V og ca. 56 cm N-S. I bunnen lå en helle dekket med
never. Likeledes var der never i hjørnene holdt på plass med steinflingrer. Oventil var der ingen
helle bevart og rimeligvis har kisten vært dekket med tykkere stein som er blitt veltet bort. Inni
stod bronsekjelen med de rensede brente bein og oldsakene iblant. Beina har ligget innpakket i
filten som igjen har vært omsluttet av bjørnefellen. Av de brente bjørneklør framgår det at den
døde må ha ligget på en sådan fell også under brenningen. Innsendt av lærer Peter Lund Søgne,
hvem også funnopplysningene skyldes, idet utgravningen delvis ble foretatt under hans oppsyn.
Gravfunn fra Romersk jernalder fra Eik
a
Rester av en bronsekjel av typen Rygh 352. Kun munningsranden er delvis bevart, for øvrig
foreligger kjelen i en del usammenhengende småstykker. Ørene for hanken har vært festet til
munningsranden ved 11,4 cm lange jernbeslag. Det ene av disse sitter ennu på plass. Av hanken
er fem stykker bevart, de fire, som synes å passe sammen har en samlet lengde av ca. 22 cm.
Det femte stykke, hankens ene endestykke, er rullet opp i en kraftig spiral, hvorved
fremkommer en hempe, hvortil nå er fastrustet litt av kjelens ene jernøre. Kjelen synes å ha
hatt en diameter over munningen på ca. 27 cm.
b
En del smale, i lengderetning sammenbøyete stykker av et tynt kantbeslag av jernblikk
antagelig til skjold(?). Beslagene har en bredde av 1,3 cm. Det største stykket er forsetlig
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ombøyet flere ganger.
C
To små sammenhørende stykker av en usammensatt beinkam antagelig av halvmåneform.
Perpendikulært på tennenes lengderetning, umiddelbart ved disses feste til overstykket, løper
en dobbeltlinje som med ca. 1/2 cm avstand, to ganger gjentas oppover parallelt med den
første. Langs den midterste dobbeltlinjes underkant, sitter med ca. 3 mm avstand en rekke små
halvsirkler. Langs kammens sterkt buete overkant løper en enkelt linje og langs dennes
underkant, synes det å være skåret inn en rekke små punkter med ca. 2 mm mellomrom. Så
vidt det fremgår av de sterkt fragmentariske stykker, synes kammens annen side å være ornert
på samme måte, dog således at halvsirklene ved midterste dobbeltlinje her sitter i overkant.
Kammens øvre kantside er forholdsvis bred, opptil 8 mm. Langs kantene er den prydet med en
fint innrisset dobbeltlinje. Mellom disse løper en rekke av små innstemplede punkter, avbrutt
av punktsirkler. Det største stykkes (lengde) høyde 3,1 cm, bredde 1,4 cm. Det minste stykkes
høyde 1,9 cm, bredde 1,5 cm.
d
To små fint tildannete stykker av en liten tresidig beinnål. Kun to deler av den nedre del av
nålen er bevart. Fragmentene er helt uten ornering. Lengde henholdsvis 2,4 og 1,6 cm.
e
Fragmenter av en dyreklo, mulig av bjørn.
f
Tre små tenner.
g
En mengde brente bein.
h
Et stykke leire hvori det sitter trekullstykker.

C51180

28/11 Eik

C51181

28/11 Eik

C51182

28/4 Eik

Funnet ble gjort våren 1926 ved gravning på ovennevnte Eik i Søgne. Ved utgravning av en
haugkom man ca. 1 m under overflaten ned på en steinrøys, som var lagt opp. Røysen var ca. 4
m i gjennomsnitt. Av en beretning fra en av finnerne hitsettes: "Ved å ta steinen forsiktig vekk
kom man ned i ca. 3-4 m dybde(?) på en plan som var dekket med kull. I midten av denne
steinhaug var det reist en ca. 1 m høy stein over plassen og inntil dens vestkant fantes en ca. 30
cm bred og likeså høy urne eller kjel". Kjelen var fylt med brente bein. Ifølge grunneierens
beretnig var kjelen anbrakt på en flat stein. "Omkring kjelen og denne bunnstein var anbrakt en
del andre stein, som likesom var bygget oppover kjelen i en høyde av ca. 2 m. Det var ikke
bygget noe ordentlig gravkammer. Steinene var nærmest satt i røys. Over røysen, eller på
toppen av den, var en større stein lagt, men denne toppstein var ikke flat og brei." Ved gravning
fantes en del trekull i den omliggende jord. Sakene er funnet og innsendt av gårdens eier,
Aanen Svendsen Eik. Opplysningene er meddelt dels av hr. Nils Fjelde, Søgne, dels av
lensmannen i Søgne.
Funn fra steinalderboplass.
1 avslag og 1 fragment av flint.
Boplassen ligger ca. 50 m SSV for tunet på eiendommen, i beitemark mellom to veistykker.
Funnet av fylkesarkeologen. Brev til teknisk etat i Søgne k. fra fylkeskommunen, datert
2.11.1992. Øvrig dokumentasjon foreligger ikke.
Funn fra steinalderboplass
a)
prøvestikk 1: 2 avslag av flint.
b)
prøvestikk 2: 1 avslag og 2 fragmenter av flint.
c)
prøvestikk 3: 1 avslag med ubestembar retusj, stm. 2,8 cm, 1 avslag og 2 fragmenter, alt av
flint.
d)
prøvestikk 4: 2 avslag av flint.
e)
prøvestikk 5: 1 konvekst keramikkskår, magret med svært fin kvarts. Godt brent. Sort inn- og
utside, grå kjerne. Stm. 3,6 cm, kart. 0,7 cm.
Boplassen ligger ca 75 m og 268o V for veikrysset Eikeveien-Grøvannsveien, og 50 m og 326o
NNV for tunet på gården. Funnet av fylkesarkeologen. Brev til teknisk etat i Søgne k. fra
fylkeskommunen, datert 2.11.1992. Øvrig dokumentasjon foreligger ikke.
Funn fra steinalder.
1 avslag av flint.
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C22611

29/7 Leire

C25080

29/7 Leire

Funnstedet ligger ca 150 m og 312o NV for veikrysset Eikeveien-Grøvannsveien, og 425 m og
212o SV for det trigonometriske punkt D 40-286 på Søgne kirke. Funnet av fylkesarkeologen.
Brev til teknisk etat i Søgne k. fra fylkeskommunen, datert 2.11.1992. Øvrig dokumentasjon
foreligger ikke.
Sigdblad av brunlig flint av form som R. 50. Den ene spiss er avbrutt, men til stede og passer i
bruddet.
Funnet 1890 i "Leire Dale" på gården Leire. Gave fra Severin Simonsen Leire.

Gravfunn fra vikingetiden.
a
Tre fragmenter av den øvre del av et tveegget sverd av jern, meget sterkt forrustet. Sverdets
nedre del og tangens øvre del med knappen mangler. Underhjaltet er rett som Vikingesverd,
fig. 85, og sverdet tilhører antagelig Jan Petersens type J-H, men sverdet er så forrustet at typen
ikke kan bestemmes sikkert. På tangen ses trerester. Underhjaltets lengde 11,7 cm. Klingens
største bredde 8,2 cm. Klingefragmentenes samlete lengde 31,5 cm. Tangefragmentets lengde
6,5 cm.
b
Øks av jern nærmest av typen Vikingesverd fig. 34. Øksen er meget sterkt forrustet så at dens
konturer nu ikke kan ses tydelig overalt. Lengde 22,6 cm. Antagelig bredde over eggen 16 cm.
Funnet på en slette med svak heldning østover ned mot den gjennem gården løpende elv,
Lundeelven. Der var ikke antydning til noen grav på stedet. Finnestedet ligger tett ved en stor
jordfast sten som kalles "Knutskollen". Gave fra gårdbruker Severin Simonsen.
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Undersøkelsesmetoder
Området ble registrert ved sjakting, prøvestikking og visuell overflateregistrering.
Sjaktingen ble konsentrert om tre dyrkede flater; Gnr. 29/7 i Leire, 28/52 Eig og 30/26 Ausviga.
1 sjakt ble satt i Leiredalen, Gnr. 29/7: med funn av et dyrkingslag, ID 173325.
3 sjakter ble satt på Eig, Gnr. 28/52 Eig, med funn av jernalderbosetning og dyrkingsflate, ID 173312.
5 sjakter ble satt i Ausviga, Gnr. 30/26 Ausviga, med funn av steinalderlokalitet og bosetningsspor fra
jernalderen. ID 173326.
Prøvestikkingen ble konsentrert om ryddete flater på Båråker og heller 1 og 2 på Gnr. 30/2 Ausviga.
Henholdsvis ID 173315, 173318 og 173320.
Visuell overflateregistrering resulterte i hellerene 3, 4 og 5. Henholdsvis på Gnr. 29/8, 29/1 og 29/5 i
Leire. Disse fikk ID 173321, 173322 OG 173323.

Dokumentasjon
Alle prøvestikk, sjakter, strukturer og funn ble innmålt med en Althus C-pos. Og digitalisert i ArcGIS.
Sjaktene fikk løpenummer fra 1 på hver enkelt lokalitet, herunder Ausviga, Eig og Leiredalen, mens
prøvestikk (PS), funn (F), naturvitenskaplige prøver (NVP) og hellere er nummerert fortløpende.
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Resultat av registreringen
Sammendrag

Registrerte kulturminner var konsentrert om 6 områder, som er markert inn på oversiktskartet over:
-

1: ID 173326 Ausviga. Bosetningsspor fra jernalder og steinalder, avdekket ved sjakting.
2: ID 173315 Båråker. Bosetningsspor fra steinalder, lokalisert ved prøvestikking.
3: ID 173318 OG 173320 Båråker. Heller 1 og 2.
4: ID 173312 Eig. Bosetningsspor og dyrkingsflate fra jernalderen avdekket ved sjakting.
5: ID 173325 Leiredalen. Dyrkingsflate, avdekket ved sjakting.
6: ID 173321, 173322 OG 173323 Leiredalen. Heller 3, 4 og 5.
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Overflateregistrering
Synlige kulturminner var i hovedsak knyttet til nyere tids virksomheter, som tømmerveier fra 1800 og
1900-tallet, grensegjerder og bygningsrester og rydningsrøyser omkring gårdstunet på Båråker, samt
stående SEFRAK-registrerte bygg bestående av vedskjul (1825-49), sjøbu (1900-1924), stabbur (182549) og våningshus (1825-49) på samme lokalitet.

Sjøbu.

Stabbur.

Det ble i tillegg registrert 5 hellere fordelt på funnområde 3 og 6 som vist på oversiktskartet under
sammendraget. Det ble her satt henholdsvis 2 og 1 prøvestikk i heller 1 og 2, hvorav et var positivt
(PS 11).

ID 173318 Heller 1. Gnr. 30/3 Ausviga.

ID 1733218 Heller 1.

Helleren ligger nordvest for det gamle gårdstunet på
Båråker, like sør for gårdsveien.

Helleren er er 5-6 meter bred og 1-1,5 meter dyp. To
prøvetikk ble satt i helleren. PS 11 var positivt, mens
PS 12 ble satt like på et steinlag, tolket som en
uryddet del av helleren.
ID 173320 Heller 2. Gnr. 30/3 Ausviga.
Det ble satt et prøvestikk i helleren (PS 13), men det
var et tykt lag med brent søppel inne i selve helleren
og undergrunnen var ødelagt og prøvestikket ble
avsluttet etter 25 cm.
Selve helleren ligger på nordsiden av det gamle
gårdstunet på Båråker og måler ca. 4 x 1,25 m, målt
ut fra dråpefallet.
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ID 173321 Heller 3. Gnr. 29/8 Leire.
Stor heller med 10 x 3 meter gulvflate (målt til dråpefallet), steinblokk som skjermer fremfor utgangen og
4-5 meter høy.
Gulvflaten har enkelte flate/ryddete partier, men
berget er svært rasutsatt og større blokker har rast ut
og dekker deler av helleren.
Lengst sør i helleren er det en oppmurt tørrmur med
uviss datering.
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ID 1733222 Heller 4. Gnr. 29/1 Leire.

ID 173322 Heller 4.

Helleren ligger like under et karakteristisk overheng i
nordlig ende av bergryggen som følger Leiredalen.

Helleren ligger i et svært rasfarlig område og bunnen
er dels dekket av utraste blokker. Selve helleren har
vært 6 x 1,5 meter, men det er kun mindre ryddete
flater bevart.
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ID 173323 Heller 5. Gnr. 29/5 Leire.
Denne helleren består av 4 mindre flater på 2-3
meter i bredde under et skråstilt berg med 1-1,5
meter dybde mellom bergvegg og dråpefall.
Bergveggen ligger på sørsiden av et øst-vestgående
skar nord i Leiredalen.
Med unntak av en nyere tids mur ved den vestligste
flaten er det ingen sikre spor av bruk av helleren(e),
men flatene ser ryddet ut.
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Sjakting med gravemaskin
Det ble til sammen satt 9 sjakter på prosjektet; sjakt 1-3 i Ausviga, sjakt 1-5 på Eig og en sjakt i
Leiredalen. Alle disse sjaktene var positive.
ID 173326 Ausviga: Bosetningsspor i form av stolpehull, kokegrop og flintfunn.
ID 173312 Eig: Bosetningsspor i form av stolpehull, kokegrop og ildsteder tilhørende minst to
bygninger.
ID 173325 Leiredalen: Dyrkingsflate.

Gnr. 30/26 Ausviga (ID 173326)
I Ausviga ble det satt 3 sjakter, som alle var positive med hensyn til funn. Alle funn, strukturer og
inntak av naturvitenskaplige prøver er utførlig omhandlet i vedlegg til rapporten, så det vil kun
komme en kort beskrivelse av sjaktene her.
Steinalderfunn:
Det ble gjort funn fra steinalderen i alle tre sjaktene og avgrensingen av lokaliteten er gjort på
bakgrunn av funnspredningen av disse funnene og topografisk avgrensing av vei i sør, bergvegg i
nord, opparbeidet hage i vest og høydekote i øst. De fleste funn ble gjort i haugene fra sjaktingen,
mens funn 9 ble funnet in situ i struktur 2_4 – denne strukturen har dermed kun fått betegnelsen
nedgraving. En kokegrop i øst går delvis gjennom denne strukturen, så den er dermed eldre enn den.
F 1 og 2 ble gjort i sjakt 1, F 3-11 i sjakt 2 og F 12-19 i sjakt 3. Funnene har jevn utbredelse og antall
funn kan variere ut fra dybden på sjakten (hvor langt ned i undergrunnen det ble gravd) og hele
området er dermed sett på som kjerneområde for en steinalderlokalitet uten avgrensing ut fra
funnspredning. Flere av funnene er flekker og det er også gjort funn med spor av av mikroflekketeknologi, som daterer lokaliteten til mesolittikum.
Eksempler på flekker og flekkefragment.
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Jernalderstrukturer:
Det ble gjort flere funn av stolpehull (1_1, 2_1, 2_2, 2_5 og 2_6), en mulig veggvoll (2_7) og en
kokegrop (2_3) tolket som rester av en jernalderbosetning på lokaliteten. En annen struktur er kun
tolket som nedgraving med steinalderfunn i, både tolkning og datering på denne er uklar. Det ble tatt
ut naturvitenskaplige prøver av strukturene 2_3, 2_4 og 2_6 som kan klargjøre når strukturene ble
anlagt og eventuelle bruksfaser.

Strukturene 2_3 og 2_4. Mot øst.

Strukturene 2_5, 2_6 og 2_7. Mot sør.
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Sjaktene 1-3:
Sjakt 1: 3 x 10 m, orientert nord-sør. Sørlig del ødelagt av nyere tids nedgraving, mens nordlig del var
godt bevart med sandundergrunn og inneholdt et enkeltliggende stolpehull (struktur 1_1) og funn 1
og 2.
Sjakt 2: 3 x 32: 3 x 32 m, orientert nord-sør. Bevart sandundergrunn med strukturfunn konsentrert
om nordlig del av sjakten (Strukturene 2_1-7) og med jevn fordeling av steinalderfunn (Funn 3-11).
Sjakt 3: 3 x 25 m, orientert nord-sør. Ingen funn av strukturer og grunnen er her mer siltholdig, særlig
i sørlig halvdel. Steinalderfunn gjort i alle deler av sjakten (Funn 12-19).
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Lokaliteten har ut fra funnspredningen til steinalderfunnene og topografisk avgrensing fått et
arealmål på 50 x 42,5-55 meter, orientert øst-vest.
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Gnr. 28/52 Eig, ID 173312:
Det ble satt 5 sjakter på Eig, hvor det ble funnet bosetningsspor i sjakt 1 og 2 og dyrkingsspor i sjakt
3, 4 og 5. Videre følger en beskrivelse av de enkelte sjakter med tilhørende strukturer, tolkning, funn
og naturvitenskaplige prøver. Her er kun en rask oversikt, for mer utførlig gjennomgang henvises til
vedlegg med beskrivelse av den enkelte struktur og funn.
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Sjakt 1:
Sjakt 1 er 20,75 x 3,25 meter og orientert nordvest-sørøst. I sjakten ble det registrert 34 strukturer
som i hovedsak synes å ha tilhørt et toskipet langhus. Strukturene 1_1, 1_2, 1_7 og 1_8 synes å ha
tilhørt et annet hus, uten klare konstruksjonselementer.
Hus I er identifisert ved stolpehullene 1_3 og 1_4 i sørlig endevegg, 1_5, 1_6, 1_9, 1_10, 1_12, 1_13,
1_14, 1_15, 1_16, 1_18, 1_19, 1_20, 1_21 og 1_26 i vestlig langvegg, 1_11, 1_17, 1_25, 1_32 og 1_33
som takbærende stolpehullrekke, 1_26, 1_27 og 1_28 som mulige stolpehull i skillevegg og 1_30,
1_31 og 1_34 som ildsteder/kokegrop i nordlig ende av huset.
Det ble gjort to funn i huset; F 28 -keramikk i struktur 1_18 og F 29 - et ildslagningsflint i struktur
1_22. Det ble også tatt ut trekullprøver fra 3 av strukturene; NVP 1 fra 1_22, NVP 2 fra 1_30, NVP 3
fra 1_32 og NVP 4 fra 1_34.

Sjakt 1 på Eig med innmålte strukturer.

Stolperekke tilhørende hus 1 på Eig. Mot sør.
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Strukturene 1_30, 1_31, 1_32, 1_33 og 1_34. Sett
mot sør.

Sjakt 2:
Sjakt 2 var 8,25 x 3 meter. Etter funn av 10 stolpehull (2_1-10) ble sjakten avsluttet for å ødelegge
minst mulig av strukturene og eventuelt gulvlag og andre konstruksjonselementer. Det ble ikke sett
noe klart mønster i stolpehullplasseringen, men flere av dsse var doble med nordøst-sørvest
parstilling, noe som kan indikere at bygget har vært orientert i denne retning, siden utskifting av
stolper i grindebygde ofte er gjort i lengderetningen av bygningen. Noe som kan gi doble stolpehus i
jernalderhus.

Sjakt 2 med innmålte strukturer.

Stolpehullene i sjakt 2. Sett mot sør.

Sjakt 3, 4 og 5:
Sjaktene 3, 4 og 5 ble plassert i det hellende terrenget nord og vest for bosetningsflaten identifisert
ved sjakt 1 og 2. Laget her bestod av et tykt trekullholdig lag, som man får med svedjebruk/svibruk.
Sjaktene var henholdsvis 6, 2,75 og 6,5 m lange og 3 meter brede. Dyrkingslaget er her målt inn som
overgangen mellom bosetningsflaten og et lavereliggende mer vanntrukket parti, og måler 60 x 17,5
meter.
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Sjakt i Leiredalen, Gnr. 29/7 Leire.
Sjakten var 14,5 x 3,25 meter og satt over en forhøyning nord i Leiredalen. På forhånd var det stukket
med jordbor og identifisert et kullag her, og formålet ved sjakten var å identifisere dette kullaget. I
sjakten ble det klart at det var et dyrkningslag med en 80 cm dybde som var funnet. Denne ble
avgrenset topografisk etter terrassekanten, med et mål på 75 x 25 meter og fikk ID 173325.

Dyrkingslaget i plan.

Dyrkingslaget i profil.

Dyrkingslaget var 80 cm tykt og bestod av et matjordlag (0-29 cm), gultbrunt siltlag med trekull i (2957 cm), lyst/gult siltlag ispedt jord, trekull med konsentrasjon i nedre halvdel og enkelte skjørbrente
steiner (57-76 cm) og et kompakt trekullag i bunn over et gult siltlag på 80 cm (76-80 cm).
Det ble tatt ut trekullprøve og makrofossilprøve av bunnlaget, henholdsvis NVP 8 og 9.
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Prøvestikking
Det ble til sammen satt 13 prøvestikk i planområdet. 10 av disse for å undersøke og avgrense
steinalder lokalitet med ID 173315 på Båråker. Prøvestikkene 1-7 bekreftet lokaliteten, mens 8, 9 og
10 avgrenset lokaliteten mot nord og delvis mot øst. Avgrensingen ble i hovedsak gjort topografisk
ved myrlendt terreng og lavereliggende terreng i nordøst og berg i sør, vest og nord. Prøvestikk og
funn er utførlig beskrevet i vedlagte lister med prøvestikkbeskrivelse og funn. I tillegg til
steinalderlokaliteten ble en mulig åkerrein undersøkt ved prøvestikk 7. Denne var 30 x 10 meter og
orientert nord-sør. Uttak av en trekullprøve kan stadfeste dateringen av denne (NVP 12).
Eksempel på kvartsfunn.
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Det ble også satt 3 prøvestikk i to hellere på Båråker, med henholdsvis prøvestikk 11 og 12 i heller 1
(ID 173318) og prøvestikk 13 i heller 2 (ID 173320). Heller 1 ble bekreftet som steinalderlokalitet ved
positivt prøvestikk 11 mens heller 2 var ødelagt ved at denne var brukt som søppelbrenningsanlegg
for gården.

Konklusjon
Det ble registrert 9 kulturminner/kulturmiljø under den arkeologiske registreringen. Disse
ble lokalisert innenfor 6 ulike funnområder:
ID 173326 Ausviga. Bosetningsspor fra jernalder og steinalder, avdekket ved sjakting.
ID 173315 Båråker. Bosetningsspor fra steinalder, lokalisert ved prøvestikking.
ID 173318 og 173320 Båråker. Henholdsvis heller 1 og 2.
ID 173312 Eig. Bosetningsspor og dyrkingslag fra jernalderen avdekket ved sjakting.
ID 173325 Leiredalen. Dyrkingsflate, avdekket ved sjakting.
ID 173321, 173322 OG 173323 nordre del av Leiredalen. Henholdsvis heller 3, 4 og 5.
Kristiansand
05.12.2013
Morten Olsen
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Vedlegg
Strukturbeskrivelser
ID
1_1

Gård
28/52 Eig

Tolkning
Stolpehull

1_2
1_3
1_4
1_5
1_6
1_7

28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Ildsted

1_8
1_9
1_10
1_11
1_12
1_13
1_14
1_15
1_16
1_17
1_18

28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull - tak
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull - tak
Stolpehull/ildsted

1_19
1_20
1_21
1_22

28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig

Stolpehull/ildsted
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

1_23
1_24
1_25
1_26
1_27
1_28
1_29

28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull - tak
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

1_30

28/52 Eig

Ildsted

1_31

28/52 Eig

Kokegrop

1_32

28/52 Eig

Stolpehull - tak

1_33

28/52 Eig

Stolpehull – tak

1_34

28/52 Eig

Ildsted

2_1

28/52 Eig

Stolpehull

2_2

28/52 Eig

Stolpehull

Beskrivelse
Sirkulær, 30 cm med brun organisk sandjord. Skoningsstein
i V.
Sirkulær, 23 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 20 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 15 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 20 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 20 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 60 cm med brun organisk sandjord med trekull og
tett pakning av fragmenterte steiner i midten.
Sirkulær, 20 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 27 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 17 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 23 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 28 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 20 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 22 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 22 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 25 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 23 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 47 cm med brun organisk sandjord. Enten et stort
dobbelt stolpehull, sammen med struktur 1_19 i østlig
langveggrekke til hus I eller sørlig halvdel av ildsted. Funn
28 – ildslagningsflint kan tyde på sistnevnte tolkning.
Sirkulær, 47 cm med brun organisk sandjord. Se 1_18.
Sirkulær, 30 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 33 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 30 cm med brun organisk sandjord en del trekull
(NVP 1) og skjørbrent stein. Funn av keramikk (F 29) kan
indikere datering til eldre jernalder eller eldre.
Sirkulær, 37 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 20 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 23 cm med brun organisk sandjord og dyrebein i.
Sirkulær, 38 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 37 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 37 cm med brun organisk sandjord.
Sirkulær, 35 cm med brun organisk sandjord. Denne er
gravd ned i ildsted 1_30.
Rektangulært ildsted på 180x210 cm, orientert øst-vest.
Bevart flere skjørbrent stein i nordlig og østlig ytterkant.
NVP 2 tatt fra kullrand i nord.
Sirkulær kokegrop med en diameter på 90 cm. Kullrand og
skjørbrent stein i senter.
Rektangulær struktur på 30x40, orientert nord-sør. Tolket
som stolpehull i den takbærende stolperekken. NVP 3 tatt
fra kullrand i nordøst.
Rektangulær struktur på 40x60, orientert nord-sør.
Skoningsstein i nord. Tolket som stolpehull i den
takbærende stolperekken. NVP 4 tatt fra kullholdig rand i
sørøst.
Rektangulært ildsted, kun delvis avdekket. 120x170 cm,
orientert øst-vest.
Dobbeltstolpehull paret med 2_2. Sirkulær 24 cm i
diameter, sandjord.
Dobbeltstolpehull paret med 2_1. Sirkulær 12 cm i
diameter, sandjord.12
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2_3

28/52 Eig

Stolpehull

2_4

28/52 Eig

Stolpehull

2_5
2_6
2_7

28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

2_8

28/52 Eig

Stolpehull

2_9
2_10
1_1
2_1

28/52 Eig
28/52 Eig
30_26 Ausviga
30_26 Ausviga

Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull
Stolpehull

2_2
2_3

30_26 Ausviga
30_26 Ausviga

Stolpehull
Kokegrop

2_4

30_26 Ausviga

Nedgraving

2_5

30_26 Ausviga

Stolpehull

2_6

30_26 Ausviga

Stolpehull

2_7

30_26 Ausviga

Veggvoll

Dobbeltstolpehull paret med 2_4. Sirkulær 22 cm i
diameter, sandjord.
Dobbeltstolpehull paret med 2_3. Sirkulær 20 cm i
diameter, sandjord.
Sirkulær 20 cm i diameter, sandjord.
Sirkulær 23 cm i diameter, sandjord.
Dobbeltstolpehull paret med 2_8. Sirkulær 23 cm i
diameter, sandjord.
Dobbeltstolpehull paret med 2_7. Sirkulær 25 cm i
diameter, sandjord.
Sirkulær 24 cm i diameter, sandjord.
Sirkulær 30 cm i diameter, sandjord.
Sirkulær 22 cm i diameter, grå sandjord.
Sirkulær 36 cm i diameter, grå sandjord med trekull i og
skoningsstein i sør.
Sirkulær 24 cm i diameter, grå sandjord
Sirkulær, 140 cm i diameter med kullrand og skjørbrent
stein i senter. Uttak av trekullprøve (NVP 6).
Oval nedgraving eldre enn kokegropen i øst, som delvis er
nedgravd i 2_4. Strukturen er oval med sirkulær utviding
mot sør. Målene er 44 cm bred og 155 cm lang. Massen
består av kullholdig sandjord, med en konsentrasjon i form
av en kullrand i nord, skjørbrent stein i midten og funn av
stykker tre flint i senter (F 9). Uttak av trekullprøve (NVP 7).
Sirkulær, 27 cm i diameter og stor stein på 40x32 cm i sør
(skoningsstein?).
Sirkulær, 32 cm i diameter, med grå sandjordholdig masse
med mye trekull (NVP 5)
Buet nedgraving på 61-70 cm bredde med en 10-15 cm
bred trekullrand mot sør, muligens rester av en veggrille.

Prøvestikkbeskrivelse
ID
1

Gård
30/20 Ausviga

Kontekst
Lok. Båråker

2

30/20 Ausviga

Lok. Båråker

3

30/20 Ausviga

Lok. Båråker

4

30/20 Ausviga

Lok. Båråker

5

30/20 Ausviga

Lok. Båråker

6

30/20 Ausviga

Lok. Båråker

7
8
9
10
11

30/20 Ausviga
30/20 Ausviga
30/20 Ausviga
30/20 Ausviga
30/30 Ausviga

Lok. Båråker
Lok. Båråker
Lok. Båråker
Lok. Båråker
Heller 1

12

30/30 Ausviga

Heller 1

13

30/30 Ausviga

Heller 2

Beskrivelse
40x40x80 cm. 0-30 Matjord 30-80 jord med mer grå silt i 80 Stein.
Funn 20 kommer fra alle lag.
40x40x50 cm. 0-40 Matjord 40-50 gul silt. Funn 21 kommer fra matjordlaget.
40x40x35 cm. 0-35 matjord og berg på 35 cm. Funn 22 fra hele
matjordlaget.
40x40x50 cm. 0-40 Matjord 40-50 gul silt. Funn 23 kommer fra matjordlaget.
40x40x55 cm. 0-45 matjordlag, 45-50 småsteinlag/avsetningslag fra
sjøbunn 50-55 gul silt. Funn 24 fra matjordlaget og avsetningslaget
med konsentrasjon like over og i avsetningslaget.
40x40x50 cm. 0-30 matjordlag med iblandet grå silt og 30-50 gul
siltmasse. Funn 24 fra begge lag.
40x40x80 cm.
40x40x45 cm. 0-35 matjordlag 35-45 gul silt.
40x40x60 cm. 0-50 grå silt 50-60 gul silt.
40x40x40 cm. 0-35 grå silt 35-40 gul silt.
30x30x36 cm. 0-19 Brun siltjord med noe søppel i overflaten. 19-36
mørkt trekullholdig jord- og sandlag med enkelte skjørbrente steiner
i. 36 Stein/berg. Funn 27 i trekull-laget.
30x30x25 cm. 0-25 brun siltjord. 25 Stor stein. Tolket som uryddet
del av heller.
30x30x25 cm. Kun brent søppel fra etterkrigstiden i de øverste
lagene.
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Naturvitenskaplige prøver
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gård
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
28/52 Eig
30/26 Ausviga
30/26 Ausviga
30/26 Ausviga
29/7 Leire
29/7 Leire
30/20 Ausviga
30/20 Ausviga
30/20 Ausviga

Prøvetype
Trekull
Trekull
Trekull
Trekull
Trekull
Trekull
Trekull
Kullprøve
Makrofossilprøve
Brent bein
Brent bein
Trekull

13

30/3 Ausviga

Trekull

Kontekst
Stolpehull i hus I, struktur: 1_22
Ildsted i hus I, struktur: 1_30
Kokegrop i hus I, struktur: 1_32
Ildsted i hus I, struktur: 1_34
Stolpehull, struktur 2_6.
Kokegrop, struktur: 2_3
Nedgraving med steinalderfunn 9, struktur 2_4.
Dyrkingslag, Leiredalen
Dyrkingslag, Leiredalen
Prøvestikk 5, lok. Båråker.
Prøvestikk 7. lok. Båråker.
Prøvestikk 7. lok. Båråker, mulig åkerrein (65-75 cm
dybde).
Trekull-lag, 19-36 cm. Prøvestikk 11 – Heller 1.

Funn og funnbeskrivelser
ID
1
2

Gård
30/26 Ausviga
30/26 Ausviga

Lokalitet-kontekst
Lok. Ausviga
Lok. Ausviga

3

30/26 Ausviga

Lok. Ausviga

4
5

30/26 Ausviga
30/26 Ausviga

Lok. Ausviga
Lok. Ausviga

6

30/26 Ausviga

Lok. Ausviga

7
8

30/26 Ausviga
30/26 Ausviga

Lok. Ausviga
Lok. Ausviga

9

30/26 Ausviga

Lok. Ausviga

10
11

30/26 Ausviga
30/26 Ausviga

Lok. Ausviga
Lok. Ausviga

12

30/26 Ausviga

Lok. Ausviga

13
14
15
16
17

30/26 Ausviga
30/26 Ausviga
30/26 Ausviga
30/26 Ausviga
30/26 Ausviga

Lok. Ausviga
Lok. Ausviga
Lok. Ausviga
Lok. Ausviga
Lok. Ausviga

18
19

30/26 Ausviga
30/26 Ausviga

Lok. Ausviga
Lok. Ausviga

20

30/20 Ausviga

Lok. Bårkåker

21

30/20 Ausviga

Lok. Bårkåker

Funnbeskrivelse
1 kvarts, kjernefragment
1 Flint, brent
1 Flint med Cortex
1 Flint, flekkefragment med retouch
2 Flint
1 Kvarts, avslag med rygg
4 Flint
1 Diabas, flekke
1 Bergkrystall
1 Diabas
2 Flint
1 Diabas
1 Kvarts, kjerne
1 Diabas, flekke
1 Flint, kjerne
1 kvarts
1 Flint med Cortex
1 Flint, flekke
1 Flint med retouch
3 Flint
1 Flint
2 Kvarts
1 Flint med rygg, ryggflekkefragment
1 Flint
1 Flint
1 Kvarts, kjerne
I Flint, Flekke med bearbeiding for skjefting
1 Diabas
5 Flint (1 hvit, 1 sort og 3 grå)
1 Skifer
1 Flint, mikroflekkekjerne
2 Flint
5 Diabas, med ett makroflekkefragment
2 kvarts
1 Flint
1 keramikk – mulig jernalder
I Diabas, kjernefragment
2 Flint
1 Kvarts
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22

30/20 Ausviga

Lok. Bårkåker

23

30/20 Ausviga

Lok. Bårkåker

24

30/20 Ausviga

Lok. Bårkåker

25

30/20 Ausviga

Lok. Bårkåker

26

30/20 Ausviga

Lok. Bårkåker

27

30/3 Ausviga

Heller 1

28
29

28/52 Eig
28/52 Eig

Hus I – stolpehull 1_18
Hus I – stolpehull 1_22

3 Flint
1 Kvarts
1 Diabas, avslag
1 Diabas, avslag
2 Flint
1 Bergkrystall
2 Kvarts
12 Flint
1. 1 Flint, kjerne
1 Flint. Brent
1 Flint, ubrent
2. Keramikk, brent ytterside og glasert innside. Muligens
fra 1600-talls stjertepotte.
1 Flint, mikroflekke
6 Flint
1 Diabas
1 Diabas, avslag
1 Flint, redskapsdel med retouch
1 Flint, splint
Ildslagningsflint
Keramikkfragment
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SAMMENDRAG
Det planlegges utbygging av en rekke områder mellom E39 og Oftenes i Søgne kommune, og i den forbindelse skal Fv
204 Leireveien utbedres. Det foreligger resultater fra eldre geotekniske grunnundersøkelser utført langs deler av den
aktuelle fylkesveien.
Multiconsult har på oppdrag for AUSVIGA EIENDOM AS utført supplerende geotekniske grunnundersøkelser for å
kartlegge grunnforholdene i områder som enda ikke er kartlagt, samt få mer detaljert informasjon om grunnens
geotekniske egenskaper. Det er foretatt totalsonderinger i 37 punkter som er avsluttet i dybder mellom ca. 2 og 28 m
dybde under dagens terreng, hovedsakelig på antatt fjell. Det er i tillegg foretatt prøvetaking i 13 punkter med
tilhørende laboratorieanalyser samt trykksondering (CPTU) i 3 punkter.
Totalsonderingene indikerer hovedsakelig et øvre lag av torv/organiske masser etterfulgt av tørrskorpeleire og leire.
Derunder er det stort sett registrert bløte masser av kvikkleire/leire i til dels store dybder. Over fast grunn/antatt fjell
er det i en del av boringene registrert grovere masser av sand og grus. Sentralt (nord‐syd) i det undersøkte området
er grunnforholdene noe bedre, dvs. mindre mektighet av bløte masser og mindre dybder til fast grunn/antatt fjell.
Grunnvannstanden er registrert i dybder mellom ca. 0,1 og 1,2 m under terreng.
De utførte grunnundersøkelsene viser til dels meget dårlige grunnforhold, og det må ta hensyn til både liten
bæreevne/dårlig stabilitet og fremtidige setninger for utlagte fyllinger i forbindelse med prosjekteringen av vegen.
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1 Innledning

Innledning
Det planlegges regulering og tilhørende utbygging av en rekke områder mellom E39 og Oftenes i
Søgne kommune, mellom ca. 2,5 og 4 km vest‐sydvest for Tangvall sentrum. Med økt tilflytting til
nevnte områder vil det bli en betraktelig økning av trafikk, og det er derfor stilt krav til utbedring av
FV 204 Leireveien fra avkjøringen fra E39 og frem til de nye boligfeltene i syd (strekningen "Leire‐
Dale").
Det vurderes to alternative traseer; Trase alt. 1 som stort sett følger traseen til dagens fylkesveg
langs den østre delen av dalsøkket og trase alt. 2 som følger den vestre delen av dalsøkket.
Multiconsult (tidl. NOTEBY AS) har i flere omganger tidligere foretatt geotekniske
grunnundersøkelser i deler av området. Resultatene av undersøkelsene har avdekket at grunnen på
området stedvis består av til dels bløt kvikkleire.
Multiconsult er av AUSVIGA EIENDOM AS engasjert til å foreta supplerende grunnundersøkelser for å
kartlegge grunnforholdene i områder som enda ikke er kartlagt, samt få mer detaljert informasjon
vedr. beskaffenhet og geotekniske egenskaper av massene og kvikkleiresonens utbredelse. Vi er
videre engasjert til å foreta innledende geotekniske beregninger og vurderinger mht. oppbygging av
veien for å kunne avgjøre valg av den mest aktuelle vegtraseen.
Foreliggende rapport presenterer resultatene av de tidligere samt nylig utførte undersøkelsene og en
orienterende beskrivelse av grunnens beskaffenhet. Resultatene av innledende beregningene og
vurderinger er også inkludert.

2

Situasjonsbeskrivelse. Topografi
Det aktuelle området ligger som nevnt i Søgne kommune. Området som er undersøkt starter på
jordet like ved Mjåland i nærheten av avkjøringen fra E39 til Fv 204 Leireveien. Området fortsetter
ca. 1,7 km sydover langs fylkesvegen i retning Oftenes til krysset ved Ausviga. Deretter dreier
området mot vest og fortsetter ca. 0,5 km til avslutningen ved et lokalt lagringsområde.
Oversiktskartet på tegning nr. 313164‐RIG‐TEG‐000 viser områdene som er undersøkt.
De undersøkte områdene ligger stort sett i et dalsøkk, omkranset av heier i både øst (Leireheia) og
vest, samt i nord og syd for den søndre avstikkeren mot vest. Områdene ligger stort sett inntil enten
oppstikkende fjell eller uravsetninger, spesielt langs den vestre heia.
Kvartærgeologisk kart viser at grunnen på området består av tykk havavsetning og bart fjell/tynt
løsmassedekke, jfr. kartet i vedlegg A.
Området som er undersøkt er langstrakt og relativt flatt med terreng beliggende stort sett med nivå
mellom ca. kote +2,5 og +8,5 ifølge innmåling av terrenget ved borpunktene utført av Hoem og
Aamodt Oppmåling AS (jfr. vedlegg B). Like syd for trafostasjonen ligger det en oppstikkende
fjellkolle som ligger inntil ca. 5 meter over nivået for tilliggende fylkesvei.
Borplanene, tegn. nr. ‐001 tom. ‐004, viser den lokal topografien i nærmere detalj.

3

Tidligere undersøkelser
Beliggenheten av de tidligere undersøkelsene er vist på borplanene, tegn. nr. ‐001 tom. ‐004,
sammen med undersøkelsene som nylig er utført.
Resultatene av de mest aktuelle resultatene av de tidligere undersøkelser er følgende:
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3 Tidligere undersøkelser

NOTEBY AS (nå Multiconsult AS) – oppdragsnr. 34264
Rapport nr. 34264‐1 datert 15.05.91 vedr. "Vest‐Agder Vegvesen, Vegkontoret; Fv ‐ 204, Leire ‐ Dale;
Grunnundersøkelser. Stabilitet".
Det er utført dreiesondering i 12 punkter, fjellkontrollboring i 1 punkt, og vingeboring i 2 punkter.
Beliggenheten av sonderboringene og resultatene av disse er fremstilt i plan og profiler på hhv. tegn.
nr. 34264‐1 og ‐100.
Sonderboringene viser i korte trekk at grunnen består av matjord over bløt leire/kvikkleire.
Tegninger fra de mest aktuelle resultatene fremgår av vedlegg C.

3.2

NOTEBY AS (nå Multiconsult AS) – oppdragsnr. 34413
Rapport nr. 34413‐1 datert 08.12.94 vedr. "Søgne kommune; Gang‐/sykkelveg Lunde‐Ausvigheia,
Trace alt. 1; Orienterende grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering", samt rapport nr. 34413‐2
datert 18.03.94 vedr. "Jostein Repstad A/S; Gang‐/sykkelveg Lunde‐Ausvigheia, Pel 550 ‐ Pel 1250;
Grunnundersøkelser 1994 og 1996. Datarapport".
Det er utført dreiesondering i 13 punkter og prøvetaking ved maskinskovlboring (poseprøver) og
stempelprøvetaker (uforstyrret sylinderprøver) i hhv. 3 og 2 punkter.
Geotekniske data fra undersøkelser i laboratoriet er vist på tegningene nr. 34413‐12 tom. ‐14, mens
resultatene fra korngraderingsanalysene fremgår av tegn. nr. ‐60 og ‐61. Resultatene av
ødometerforsøkene er vist på tegn. nr. ‐76 tom. ‐78. Boringenes resultater er fremstilt i profiler på
tegn. nr. ‐100.
Sonderboringene viser i korte trekk at grunnen består av matjord over til dels gytjeholdig
tørrskorpeleire og bløt til middels fast leire ned til mellom ca. 2 til 3 m dybde under terreng.
Derunder følger bløt kvikkleire ned til fast grunn som er registrert i dybder mellom 5,5 og mer enn
12 m under terreng. Løsmassene har til dels meget liten bæreevne og er meget kompressible.
Grunnvannstanden er registrert i mellom 0,1 og 0,6 m dybde under terreng.
Tegninger fra de mest aktuelle resultatene fremgår av vedlegg D.

3.3

NOTEBY AS (nå Multiconsult AS) – oppdragsnr. 34477
Rapport nr. 34477‐1 datert 18.12.96 vedr. "Vest‐Agder Energiverk; Leire transformatorstasjon,
Søgne; Utvidelse av utendørskoblingsanlegg. Grunnundersøkelser ‐ Fundamenterings‐ og
stabilitetsforhold".
Det er utført totalsondering og fjellkontrollboring i hhv. 8 og 1 punkt. Det er videre tatt opp omrørte
prøver ved maskinskovlboring i 2 punkter.
Geotekniske data fra undersøkelser i laboratoriet er vist på tegningene nr. 34477‐10 for SK1 og SK2,
mens resultatene fra korngraderingsanalysene fremgår av tegn. nr. ‐60. Bordiagrammer fra
fjellkontrollboringen og totalsonderingene er vist på tegningene nr. ‐20 tom. ‐28. Resultatene fra
grunnundersøkelsene og undersøkelsene for G/S‐vegen er sammenstilt og vist i profilene A‐A, B‐B og
C‐C på tegn. nr. ‐100.
Sonderboringene har avdekket meget bløte masser (fri synk) ned til antatt fjell eller fastere, lagrede
masser. Et fastere lag, ca. 2‐3 m tykt, av antatt sand/grus/morene er hovedsakelig registrert i
punkter med bordybder over ca. 5 m.
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4 Nylig utførte grunnundersøkelser

Prøveserier viser at de naturlige massene består av ca. 1 m matjord over opptil 1 m tykk gytjeholdig
tørrskorpeleire, etterfulgt av leire som går over i kvikkleire i dybden. Kvikkleira er meget bløt og
kompressibel iht. ødometerforsøk utført tidligere for andre oppdrag.
Grunnvannstanden ble målt i prøvetakingshullene like etter boring, og registrert like under terreng i
ca. 0,1 ‐ 0,2 m dybde.
Tegninger fra de mest aktuelle resultatene fremgår av vedlegg E.

4

Nylig utførte grunnundersøkelser
Grunnundersøkelsene ble foretatt i september‐oktober 2013 med mannskap og utstyr fra vårt kontor
i Kristiansand. Boringene ble utført med borerigg av typen Geotech 604D.
Det er utført følgende:


Totalsonderinger i 37 punkter for å kartlegge grunnens art og relativ lagringsfasthet samt
dybder til fast grunn/antatt fjell.



Prøvetaking i 13 punkter for å få mer detaljert informasjon vedrørende grunnens
beskaffenhet. Prøvetakingen ble utført dels ved skovlboring for opptak av poseprøver
(omrørte prøver) og dels med stempelprøvetaker for opptak av 54mm sylinderprøver
(uforstyrrede prøver).



Trykksondering (CPTU) i 3 punkter for å få ytterligere informasjon vedr. massenes
geotekniske egenskaper.



Analyse av opptatt prøvemateriale i vårt laboratorium i Oslo. Ved denne undersøkelsen er
prøvene geoteknisk klassifisert og beskrevet med måling av vann‐ og humusinnhold. På
sylinderprøvene er det i tillegg foretatt analyse mht. udrenert skjærfasthet og omrørt
skjærstyrke, densitet og porøsitet. Det er også utført korngraderingsanalyse og
konsistensgrenseforsøk på hhv. 20 og 49 av prøvene. I tillegg er det foretatt ødometerforsøk
og treaksialforsøk på 3 av prøvene for å få mer detaljert informasjon mht. massenes
setningsegenskaper, spenningshistorie og skjærstyrke.

Borpunktene er som nevnt tidligere innmålt av Hoem og Aamodt Oppmåling og innmålingsdata er
inkludert i Vedlegg B. Koordinater er oppgitt i Euref89, og med høyde iht. NN2000. Det bemerkes at
tidligere undersøkelser er innmålt med bakgrunn i referansesystemet NN1954, som ligger ca. 10 cm
høyere enn NN2000. Eksempelvis vil dette si at h = kote +1,00 iht. NN2000 tilsvarer kote +1,10 iht.
NN1954.
For nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder og opptegning vises det til våre geotekniske bilag.

5

Resultater. Grunnforhold
Plassering av borpunktene er vist på vedlagte borplanene, tegn. nr. ‐001 tom. ‐004, mens
resultatene av utførte laboratorieundersøkelser er presentert på tegn. nr. ‐10 tom. ‐22.
Resultatene av utførte trykksonderinger fremgår av diagrammer på tegn. nr. ‐30 tom. ‐50, mens
resultatene fra kornfordelingsanalysene fremgår av tegningene nr. ‐60 tom. ‐64. Resultatene av
ødometer‐ og treaksialforsøkene fremgår hhv. av tegn. nr. ‐075 tom. ‐077 og nr. ‐085 tom. ‐088.
Bordiagrammer fra totalsonderingene er vist på tegningene nr. ‐101 tom. ‐111, nr. ‐113 tom. ‐116,
nr. ‐121 tom. ‐138, og nr. ‐140 tom. ‐143.
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Totalsonderinger
Totalsonderingene er hovedsakelig avsluttet mot antatt fjell i dybder varierende mellom 1,8 og
27,8 m dybde under terreng.
Totalsonderingene indikerer hovedsakelig et øvre lag av torv/organiske masser etterfulgt av
tørrskorpeleire og leire. Derunder er det stort sett registrert bløte masser av kvikkleire/leire i til dels
store dybder. Over fast grunn/antatt fjell er det i en del av boringene registrert grovere masser av
sand og grus.
Sentralt i det undersøkte området hvor dalsøkket snevres inn, fra ca. 100 m nord for sondering nr. 13
og sydover til ca. 50 m nord for sondering nr. 21 indikerer boringene noe bedre grunnforhold (mindre
mektighet av bløtere masser) og grunnere dybder til fast grunn/antatt fjell.
Det er registrert skrått fjell ved sonderboring nr. 21 og 29 med tilhørende brekkasje og tap av
borustyr (stenger, tapper og borkrone).

5.2

Prøvetaking og laboratorieundersøkelser
Prøveserie PR. v/1, tegning nr. ‐10, er tatt opp ved borpunkt nr. 1. Prøveserien viser lagvis
organiskholdig siltig leire og organisk materiale ned til ca. 2,5 m dybde, etterfulgt av kvikkleire ned til
avslutningen av prøvetakingen i 14,9 m dybde. Totalsondering nr. 1 like ved prøvetakingen indikerer
at kvikkleira fortsetter ned til ca. 25,3 m dybde, hvor det er registrert grovere masser av antatt sand
og grus videre ned til avslutningen av sonderingen i 27,8 m dybde under terreng.
Vanninnholdet i de øvre organiskholdige massene er målt til mellom 57 og 423 %. De underliggende
kvikkleiremassene har et vanninnhold målt til mellom 57 og 83 %.
Kvikkleira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og enaksialt trykkforsøk til hovedsakelig
mellom 7 og 21 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt. Sensitiviteten av kvikkleira er hovedsakelig
mellom 67 og 210, tilsvarende meget sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger mellom ca. 6 og 21 %,
tilsvarende lite til meget plastisk leire.
Ødometerforsøket indikerer at kvikkleira er normalkonsolidert ifht. dagens spenningstilstand, og at
kvikkleira er kompressibel.
Treaksialforsøket viser at aktiv skjærstyrke i kvikkleira er ca. 17‐18 kN/m².
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,7 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +1,8.

Prøveserie PR. v/3, tegning nr. ‐11, er tatt opp ved borpunkt nr. 3. Prøveserien viser lagvis
organiskholdig siltig leire og organisk materiale/torv ned til ca. 2 m dybde, etterfulgt av kvikkleire ned
til avslutningen av prøvetakingen i 8 m dybde. Totalsondering nr. 3 like ved prøvetakingen indikerer
at kvikkleira slutter like under avslutningen av prøvetakingen og etterfølges av et tynt lag av grovere
masser av sand og grus ned til avslutningen av sonderingen i 8,8 m dybde under terreng.
Vanninnholdet i de øvre organiskholdige massene er målt til mellom 81 og 799 %. De underliggende
kvikkleiremassene har et vanninnhold målt til mellom 41 og 87 %.
Kvikkleira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og enaksialt trykkforsøk til hovedsakelig
mellom 5 og 12 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt. Sensitiviteten av kvikkleira er mellom 77
og 100, tilsvarende meget sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger mellom ca. 6 og 7 %, tilsvarende lite
plastisk leire.
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Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,4 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +2,4.
Prøveserie PR. v/5, tegning nr. ‐12, er tatt opp ved borpunkt nr. 5. Prøveserien viser et tynt lag av
humusholdig leirig silt etterfulgt av dels siltig leire ned til ca. 2 m dybde. Derunder er det kvikkleire
ned til avslutningen av prøvetakingen i 6 m dybde. Totalsondering nr. 5 like ved prøvetakingen
indikerer at kvikkleira slutter like under avslutningen av prøvetakingen og etterfølges av et tynt lag av
grovere masser av grus ned til avslutningen av sonderingen i 6,7 m dybde under terreng.
Vanninnholdet i de øvre massene av silt og leire er målt til mellom 30 og 50 %. De underliggende
kvikkleiremassene har et vanninnhold målt til mellom 40 og 71 %.
Kvikkleira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og enaksialt trykkforsøk til hovedsakelig
mellom 12 og 25 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt. Sensitiviteten av kvikkleira er mellom 30
og 200 tilsvarende meget sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger mellom ca. 12 og 17 %, tilsvarende
middels plastisk leire.
Grunnvannstanden er registrert i ca. 1,2 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +3,5.

Prøveserie PR. v/6, tegning nr. ‐13, er tatt opp ved borpunkt nr. 6. Prøveserien viser organiskholdig
siltig leire og organisk materiale ned til ca. 1,5 m dybde, etterfulgt av kvikkleire ned til avslutningen
av prøvetakingen i 11,8 m dybde. Totalsondering nr. 6 like ved prøvetakingen indikerer at kvikkleira
slutter like under avslutningen av prøvetakingen og etterfølges av et tynt lag av grovere masser av
grus ned til avslutningen av sonderingen i 13,1 m dybde under terreng.
Vanninnholdet i de øvre organiskholdige massene er målt til mellom 68 og 468 %. De underliggende
kvikkleiremassene har et vanninnhold målt til mellom 53 og 69 %.
Kvikkleira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og enaksialt trykkforsøk til hovedsakelig
mellom 8 og 23 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt. Sensitiviteten av kvikkleira er mellom 86
og 230, tilsvarende meget sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger mellom ca. 5 og 14 %, tilsvarende lite
til middels plastisk leire.
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,7 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +2,0.

Prøveserie PR. v/8, tegning nr. ‐14, er tatt opp ved borpunkt nr. 8. Prøveserien viser siltig leire, dels
organisk i toppen, ned til 3 m dybde, etterfulgt av kvikkleire ned til 4 m dybde. Derunder er det
registrert dels siltig leire ned til avslutningen av prøvetakingen mot grovere masser i ca. 7 m dybde.
Totalsondering nr. 8 like ved prøvetakingen indikerer videre grovere masser av grus ned til
avslutningen av sonderingen i 8,0 m dybde under terreng.
Vanninnholdet i de øvre massene av siltig leire ned til 3 m dybde er målt til mellom 28 og 56 %, og
med et moderat til høyt humusinnhold ned til 1 m dybde. Det underliggende laget av kvikkleire har
et vanninnhold målt til mellom 62 og 67 %, mens den underliggende dels siltige leira har et
vanninnhold målt til mellom ca. 38 og 55 %.
Den øvre siltige leira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og enaksialt trykkforsøk til
hovedsakelig mellom 30 og 135 kN/m2 og kan dermed betegnes som middels fast til fast, mens de
underliggende massene av kvikkleire og dels siltig leire har en udrenert skjærfasthet målt til
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hovedsakelig mellom 15 og 20 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt. Sensitiviteten av kvikkleira
er 135, tilsvarende meget sensitiv, mens massene for øvrig har en sensitivitet mellom 3 og 15,
tilsvarende liten til middels sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger mellom ca. 13 og 15 %, tilsvarende
middels plastisk leire/kvikkleire.
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,9 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +3,1.

Prøveserie PR. v/11, tegning nr. ‐15, er tatt opp ved borpunkt nr. 11. Prøveserien viser
tørrskorpeleire og siltig leire ned til ca. 2 m dybde, etterfulgt av kvikkleire ned til ca. 5 m dybde.
Derunder er det leire ned til avslutningen av prøvetakingen mot fastere/grovere masser i 6,8 m
dybde. Totalsondering nr. 11 like ved prøvetakingen indikerer grovere masser av grus ned til
avslutningen av sonderingen i 8,1 m dybde under terreng.
Vanninnholdet i tørrskorpeleira og den underliggende siltige leira er målt til mellom 30 og 34 %,
mens kvikkleiremassene har et vanninnhold målt til mellom 65 og 103 %. Den dypere leira har et
vanninnhold målt til mellom 40 og 47 %.
Massene av leire/kvikkleire har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og enaksialt trykkforsøk til
hovedsakelig mellom 10 og 20 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt. Sensitiviteten av kvikkleira
er mellom 33 og 180, tilsvarende meget sensitiv, mens massene for øvrig har en sensitivitet mellom
11 og 17, tilsvarende middels sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger hovedsakelig mellom ca. 14 og
19 %, tilsvarende middels plastisk leire/kvikkleire.
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,7 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +4,6.

Prøveserie SK. v/14, tegning nr. ‐16, er tatt opp ved borpunkt nr. 14. Prøveserien viser et tynt lag av
torv over dels siltig leire ned til avslutningen av prøvetakingen mot fastere/grovere masser i 3 m
dybde. Totalsondering nr. 14 like ved prøvetakingen indikerer grovere masser av grus ned til
avslutningen av sonderingen i 3,5 m dybde under terreng.
Vanninnholdet i torva er målt til 286 %, mens den dels siltige leira har et vanninnhold målt til mellom
47 og 48 %.
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,1 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +8,2.

Prøveserie PR. v/21, tegning nr. ‐17, er tatt opp ved borpunkt nr. 21. Prøveserien viser et tynt lag av
siltig organisk materiale over siltig leire ned til 2 m dybde. Derunder er det dels siltig kvikkleire ned
til avslutningen av prøvetakingen 7 m dybde. Totalsondering nr. 21 like ved prøvetakingen indikerer
at kvikkleira slutter like under avslutningen av prøvetakingen og etterfølges av grovere masser av
grus ned til ca. 8,5 m dybde hvor sonderingen mest sannsynlig har skrenset mot skråfjell.
Vanninnholdet i det organiske topplaget er målt til 64 % mens den underliggende siltige leira har et
vanninnhold målt til mellom 37 og 42 %. Kvikkleiremassene her et vanninnhold målt til mellom 42 og
79 %.
Kvikkleira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og enaksialt trykkforsøk til hovedsakelig
mellom 15 og 25 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt. Sensitiviteten av kvikkleira er mellom 42
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og 190, tilsvarende meget sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger hovedsakelig mellom ca. 18 og 24 %,
tilsvarende middels til meget plastisk leire/kvikkleire.
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,6 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +5,5.

Prøveserie PR. v/26, tegning nr. ‐18, er tatt opp ved borpunkt nr. 26. Prøveserien viser et lag av
organisk siltig leire og sand ned til ca. 2,2 m dybde, etterfulgt av kvikkleire ned til 7 m dybde.
Derunder er det siltig leire ned til avslutningen av prøvetakingen mot fastere og grovere masser i 9 m
dybde. Totalsondering nr. 26 like ved prøvetakingen indikerer grovere masser av grus ned til
avslutningen av sonderingen i ca. 9,4 m dybde.
Vanninnholdet i det organiske topplaget er målt til mellom 47 og 145 % mens den underliggende
kvikkleira har et vanninnhold målt til mellom 63 og 84 %. Den dypere siltige leira har et vanninnhold
målt til mellom 40 og 50 %.
Kvikkleira og den underliggende siltige leira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og
enaksialt trykkforsøk til hovedsakelig mellom 5 og 22 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt.
Sensitiviteten av kvikkleira er mellom 62 og 210, tilsvarende meget sensitiv, mens den underliggende
siltige leira har sensitivitet mellom 10 og 15, tilsvarende middels sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger
hovedsakelig mellom ca. 8 og 17 %, tilsvarende lite til middels plastisk leire/kvikkleire.
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,6 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +3,7.

Prøveserie PR. v/30, tegning nr. ‐19, er tatt opp ved borpunkt nr. 30. Prøveserien viser et lag av siltig
organisk materiale over leirig gytje ned til ca. 2,8 m dybde, etterfulgt av dels gytjig kvikkleire ned til
avslutningen av prøvetakingen mot fastere og grovere masser i 12,9 m dybde. Totalsondering nr. 30
like ved prøvetakingen indikerer grovere masser av grus ned til avslutningen av sonderingen i ca.
13,9 m dybde.
Vanninnholdet i det organiske topplaget er målt til mellom 131 og 376 % mens den underliggende
kvikkleira har et vanninnhold målt til stort sett mellom 67 og 90 %, med unntak av den gytjeholdige
kvikkleire hvor vanninnholdet er målt til mellom 107 og 114 %.
Kvikkleira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og enaksialt trykkforsøk til hovedsakelig
mellom 5 og 22 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt. Sensitiviteten av kvikkleira er mellom 68
og 180, tilsvarende meget sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger hovedsakelig mellom ca. 13 og 18 %,
tilsvarende middels plastisk leire/kvikkleire.
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,4 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +3,0.

Prøveserie PR. v/32, tegning nr. ‐20, er tatt opp ved borpunkt nr. 32. Prøveserien viser organisk
materiale og torv ned til ca. 2 m dybde, etterfulgt av dels humusholdig/gytjeholdig kvikkleire ned til
ca. 11 m dybde hvor det er registrert siltig leire ned avslutningen av prøvetakingen mot fastere og
grovere masser i 11,8 m dybde. Totalsondering nr. 32 like ved prøvetakingen indikerer grovere
masser av antatt sand og grus videre ned til avslutningen av sonderingen i 19,3 m dybde under
terreng.

313164‐RIG‐RAP‐001_rev00

9. desember 2013 / Revisjon 00

Side 11 av 18

FV 204 Leirveien, Søgne ‐ Geoteknikk
Grunnundersøkelser ‐ Geoteknisk rapport

multiconsult.no
5 Resultater. Grunnforhold

Vanninnholdet i de øvre organiskholdige massene er målt til mellom 97 og 635 %. De underliggende
kvikkleiremassene har et vanninnhold målt til stort sett mellom 70 og 92 %, mens den dypere siltige
leira har et vanninnhold målt til sett mellom 24 (finsand i massene) og 40 %.
Kvikkleira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og enaksialt trykkforsøk til hovedsakelig
mellom 5 og 17 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt, mens den underliggende siltige leira har en
udrenert skjærfasthet målt 15 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt. Sensitiviteten av kvikkleira
er hovedsakelig mellom 52 og 160, tilsvarende meget sensitiv, mens den underliggende siltige leira
har sensitivitet lik 25, tilsvarende middels sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger stort sett mellom ca. 6
og 14 %, tilsvarende lite til middels plastisk leire.
Ødometerforsøket indikerer at kvikkleira er normalkonsolidert ifht. dagens spenningstilstand, og at
kvikkleira er kompressibel.
Treaksialforsøket viser at aktiv skjærstyrke i kvikkleira er ca. 9‐10 kN/m².
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,2 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +3,0.

Prøveserie PR. v/36, tegning nr. ‐21, er tatt opp ved borpunkt nr. 36. Prøveserien viser siltig organisk
materiale ned til ca. 0,6 m dybde, etterfulgt av siltig leire ned til 2 m dybde. Derunder er det
registrert kvikkleire ned til ca. 3 m dybde, etterfulgt av siltig leire ned til avslutningen av
prøvetakingen mot fastere og grovere masser i ca. 3,5 m dybde. Totalsondering nr. 36 like ved
prøvetakingen indikerer grovere masser av antatt sand og grus videre ned til avslutningen av
sonderingen i 4,5 m dybde under terreng.
Vanninnholdet i de øvre organiskholdige toppmassene er målt til mellom 54 og 56 %. De
underliggende kvikkleiremassene har et vanninnhold målt til stort sett mellom 56 og 62 %, mens den
dypere siltige leira har et vanninnhold målt til mellom 24 (finsand i massene) og 47 %.
Kvikkleira og den underliggende siltige leira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og
enaksialt trykkforsøk til hovedsakelig mellom 8 og 12 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt.
Sensitiviteten av kvikkleira er hovedsakelig mellom 20 og 24, tilsvarende middels sensitiv, mens den
underliggende siltige leira har sensitivitet lik 8, tilsvarende middels sensitiv. Plastisitetsindeksen
ligger stort sett mellom ca. 17 og 22 %, tilsvarende middels til meget plastisk leire.
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,5 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +3,6.

Prøveserie PR. v/41, tegning nr. ‐22, er tatt opp ved borpunkt nr. 41. Prøveserien viser siltig organisk
materiale ned til ca. 1,5 m dybde, etterfulgt av kvikkleire ned til avslutningen av prøvetakingen mot
fastere og grovere masser i 7 m dybde. Totalsondering nr. 41 like ved prøvetakingen indikerer
grovere masser av grus videre ned til avslutningen av sonderingen i 10,3 m dybde under terreng.
Vanninnholdet i de øvre organiskholdige massene er målt til mellom 192 og 196 %, mens de
underliggende kvikkleiremassene har et vanninnhold målt til stort sett mellom 64 og 102 %.
Kvikkleira har en udrenert skjærfasthet målt ved konus‐ og enaksialt trykkforsøk til hovedsakelig
mellom 5 og 20 kN/m2 og kan dermed betegnes som bløt. Sensitiviteten av kvikkleira er hovedsakelig
mellom 30 og 150, tilsvarende meget sensitiv. Plastisitetsindeksen ligger stort sett mellom ca. 10 og
24 %, tilsvarende middels til meget plastisk leire.
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Ødometerforsøket indikerer at kvikkleira er normalkonsolidert ifht. dagens spenningstilstand, og at
kvikkleira er kompressibel.
Treaksialforsøket viser at aktiv skjærstyrke i kvikkleira er ca. 15 kN/m².
Grunnvannstanden er registrert i ca. 0,5 m dybde i prøvetakingshullet, tilsvarende en
grunnvannstand beliggende på kote +4,0.

5.3

Trykksondering (CPTU)
Det er utført trykksondering i 3 punkter, CPTU v/1, v/32 og v/41. Sonderingene er avsluttet i
løsmasser i dybder mellom 6,7 og 25,6 m under terreng.

5.4

Generelt
Beliggenheten av grunnvannstanden varierer normalt med vannstanden i elva samt årstider og
nedbør
For nærmere detaljer fra undersøkelsene henvises til tegningene.

6

Orienterende geotekniske vurderinger
Grunnforholdene må betegnes som veldig dårlige. Leira/kvikkleira som dominerer mye av
grunnforholdene har meget lav udrenert skjærstyrke og setningsmodul, noe som betyr utfordringer
både mht. bæreevne og setninger av nye vegfyllinger. Det er derfor foretatt innledende beregninger
og vurderinger mht. høyde av oppfylling og forventede setninger.

6.1

Jordparametere
Tolking av parameterne er utført på basis av resultatene av laboratorieanalyser på opptatte 54 mm
prøvesylindre og erfaringsdata samt resultatene av utførte trykksonderinger. For vurdering av
beliggenheten av laggrensene er i tillegg resultatene av utførte totalsonderinger hensyntatt.

Rutinedata
Vanninnholdet varerier generelt mellom ca. 40 og 90 % for kvikkleira. Tyngdetettheten ligger
generelt i området 15‐18 kN/m3. I tolkning av undersøkelsene og for beregningene er det det valgt å
benytte en gjennomsnittlig tyngdetetthet på 16,5 kN/m3.
Plastisitetsindeksen (Ip) for leira/kvikkleira er generelt i størrelsesorden 5‐20 %, med et gjennomsnitt
på 12 %.
Udrenert skjærfasthet ved konus‐ og enaksiale trykkforsøk er målt til hovedsakelig mellom 5 og
25 kN/m2.

Overkonsolidering
Resultatene av ødometerforsøkene tilsier at massene er normalkonsoliderte. Det er benyttet en
setningsmodul m lik 12, evt. deformasjonsmodul M = 1 MPa.
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Styrkeparametere benyttet i beregninger ‐ Anisotropi
Beregninger på totalspenningsbasis er utført som su‐analyse samt ADP‐analyser i en anisotropisk
jordmodell.
Beregninger på su‐basis er foretatt med basis i en gjennomsnittlig su lik 10 kN/m2 med bakgrunn i
resultatene fra rutineforsøkene på sylinderprøvene.
For bestemmelse av aktiv, direkte og passiv skjærfasthet er det valgt å benytte erfaringsbaserte
forhold mellom plastisitetsindeks (Ip) og skjærfastheten fra aktiv, direkte og passiv treaksialforsøk
(suA, suD og suP). Forholdene er basert på erfaringstall fra litteratur og på Multiconsult (Avdeling GEO)
sin erfaring (ref. ESPAR, Corneliu Athanasiu).
Basert på plastisitetsindeks (Ip = 12 %) er følgende forholdstall utledet:
suA /suD = 1,55
suP /suD = 0,42

I Statens vegvesen håndbok 016 (/1/) er det oppgitt følgende minimumsverdi for forholdet mellom
udrenert aktiv skjærfasthet og effektivt overlagringstrykk for normalkonsolidert kvikkleire:
suA/p0’ = 0,27
Det skal nevnes at dette forholdet overstiger det som er registrert ved våre undersøkelser, og
bekrefter dermed at grunnens beskaffenhet er særdeles utfordrende.

Ved å tolke resultatene av utførte trykksonderinger samt benytte erfaringsparametere mht.
anisotropi er følgende benyttet i beregningene:
D = 1 m under terreng ‐ suA = 5 kN/m2
D = 25 m under terreng ‐ suA = 40 kN/m2
suA /suD = 1,55, dvs. suD /suA = 0,65
suP /suD = 0,42, dvs. suP /suA = 0,27
I beregningene er skjærstyrkene utregnet vha. opptegnede suA‐profiler og anisotropiforholdene
beskrevet over.

Effektivspenningsparametre
Med bakgrunn i erfaringsparametere er det benyttet følgende styrkeparametere for kvikkleira på
effektivspenningsbasis.
Karakteristisk friksjonsvinkel, k = 24o
Attraksjon a = 5 kN/m2

For det øvre laget av fyllmasser er det benyttet følgende parametere:
Karakteristisk friksjonsvinkel, k = 40o
Attraksjon a = 0 kN/m2
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Grunnvannstand
Grunnvannstanden er registrert i dybder mellom ca. 0,1 og 1,2 m dybde under terreng. I
beregningen er det valgt å benytte en grunnvannstand beliggende 0,5 m under terrengnivå.

6.3

Laster
Det er hensyntatt en karakteristisk terrengbelastning lik 10 kN/m2 for vegen. Med en
partialfaktor/lastfaktor L lik 1,3 så medfører dette en dimensjonerende terrengbelastning lik
13 kN/m2. Dette er iht. håndbok 016 /1/.

6.4

Resultater – Stabilitet/bæreevne
Stabilitetsberegningene er utført med beregningsprogrammet GeoSuite Stability. Programmet er
basert på grenselikevektsmetode, og anvender en versjon av lamellemetoden som tilfredsstiller både
kraft‐ og momentlikevekt. Programmet kan selv søke etter kritisk sirkulærsylindrisk glideflate for
definerte variasjonsområder av bla. sirkelsentrum. Det er også mulig å definere egne glideflater i
programmet.
Med bakgrunn i grunnforholdene (kvikkleire) settes minstekravet til sikkerhet/materialfaktor m lik
1,4, i tråd med Eurokode 7 /2/.

Kommentar

Beregningsmetode

Ber. fil nr.

Beregningsresultat
γm

Udrenert analyse
(ADP)

31316400

2,25 (glfl. nr. 146)

Vei i terrengnivå

0,89 (glfl. nr. 153)

Vei beliggende 1 m over terreng

Udrenert analyse
(ADP)
Udrenert analyse
(ADP)

31316401

1,05 (glfl. nr. 189)

Vei beliggende 1 m over terreng – økt
masseutskifting

Udrenert analyse
(ADP)

31316402

1,07 (glfl. nr. 139)

Vei beliggende 1 m over terreng – økt
masseutskifting ytterligere

Udrenert analyse
(ADP)

31316409

1,39 (glfl. nr. 162)

Vei beliggende 1 m over terreng – økt
masseutskifting ytterligere og 0,5 m
høy motfylling

Udrenert analyse
(ADP)

31316403

0,73 (glfl. nr. 153)

Vei beliggende 2 m over terreng – økt
masseutskifting ytterligere

Udrenert analyse
(ADP)

31316404

0,93 (glfl. nr. 168)

Vei beliggende 2 m over terreng – økt
masseutskifting ytterligere og 10 m
bred motfylling

Udrenert analyse
(ADP)

31316405

1,07 (glfl. nr. 274)

Vei beliggende 2 m over terreng – økt
masseutskifting og 15 m bred
motfylling

Udrenert analyse
(ADP)

31316405

1,68 (glfl. nr. 212)

Vei beliggende 2 m over terreng – økt
masseutskifting og 15 m bred
motfylling – glideflate tvunget i
motfylling
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Udrenert analyse
(su)

31316406

1,00 (glfl. nr. 482)

Vei beliggende 1 m over terreng – økt
masseutskifting

Udrenert analyse
(su)

31316407

0,76 (glfl. nr. 763)

Vei beliggende 2 m over terreng – økt
masseutskifting og 15 m bred
motfylling

Effektivspennings
analyse (a)

31316408

2,34 (glfl. nr. 39)

Vei beliggende 2 m over terreng – økt
masseutskifting ytterligere

Som det fremgår av tabellen over så viser resultatene at stabiliteten/bæreevne er labil allerede ved
en fyllingshøyde for ny veg lik 1 m over tilliggende terrengnivå. Denne kan imidlertid økes til et
tilfredsstillende nivå ved å anlegge en 0,5 m høy motfylling (for eksempel g/s‐veg på utsiden av
vegfyllingen).
Ved en vegfylling beliggende 2 m over tilliggende terrengnivå, så vil det ikke oppnås tilfredsstillende
sikkerhet, selv med motfylling. Til dette må motfyllingen bli såpass stor og omfattende og anses for å
ikke være interessant.

6.5

Resultater – Setninger
Innledende vurderinger mht. setninger for en 2 m høy fylling viser at disse vil bli av størrelsen ca.
0,6 m der dybde til fast grunn er lik ca. 10 m, og nesten en dobling av disse der dybden til fast grunn
er ca. 25 m. Det er videre ventet at disse vil pågå over lang tid (flere år), økende med økende
mektighet av kvikkleira.

7

Konklusjon
Som det kan sees av forrige kapittel er det utfordringer både mht. stabilitet/bæreevne, og setninger.
Geoteknisk sett ansees grunnforholdene på begge sider av dalsøkket (Alt. 1 og Alt. 2) å være
noenlunde likt, dvs. stort sett organiske toppmasser/tørrskorpeleire over bløt kvikkleire i til dels store
dybder. Unntaket er i den sentrale delen av området, hvor også alternativene følger felles trase
langs eksisterende fylkesveg.
Generelt anbefales det å unngå for mye inngrep i dagens terreng, dvs. begrense oppfylling, basert på
beregninger mht. stabilitet og setninger.
Tidligere grunnarbeider langs deler av eksisterende fylkesveg (utdyping av grøfter) har også vist seg å
medføre utrasing av vegkanten.

Felles trase ‐ Alt. 1 og Alt. 2 v/avkjøringen til E39:
Ifølge planene mottatt fra COWI vil begge alternativene få tilnærmet samme avkjøring fra E39, som
ligger noe vest for dagens avkjøring fra europavegen til eksisterende fylkesveg, jfr. det nordvestre
hjørnet av borplanen, tegn nr. ‐001. De planlagte traseene i dette området vil bli liggende dels på en
kolle/skråning hvor terrenget ifølge kartgrunnlaget ligger med nivå opptil kote +25. Området videre
langs vegtraseene nedenfor kollen/skråningen, dvs. det relativt flate jordet langs dalsøkket som er
undersøkt, ligger her med nivå på rundt kote +2 til +3. Dette medfører derfor at traseene her vil
kreve enten store skjæringer i kollen/skråningen, eller store fyllinger på jordet nedenfor (ved
borpunkt nr. 1), evt. en kombinasjon av fylling/skjæring. Det antas likevel at en fylling på jordet i
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dette området sannsynligvis vil bli på flere meter (så sant man ikke kan begrense fyllingshøyden ved
å legge vegen i en meget dyp skjæring, som nevnt over). Å legge en stabiliserende motfylling her vil
mest sannsynlig bli såpass omfattende (avtrappende i høyden og meget bred) og vil samtidig forverre
stabiliteten av området ned mot Lundeelva nord for E39 (som enda ikke er vurdert, se nedenfor). I
tillegg vil både hovedfylling OG motfylling medføre meget store setninger som vil pågå over lang tid.
Et mulig tiltak for å ivareta stabilitet/bæreevne samt redusere setninger vil være å installere
kalksementpeler.

Der traseene "skiller lag", v/sonderboring nr. 1 v/ca. pel 100, og sydover til sonderboring nr. 13, er
følgende vurderinger gitt:
Trase Alt. 1:
Det antas at vegen må utvides mot jordet i vest ifht. dagens trase, som ligger mellom 1,5 og 1,8 m
over tilliggende terrengnivå ved jordet. For å oppnå tilfredsstillende stabilitet/bæreevne må det
derfor iverksettes ekstra tiltak, for eksempel avgraving av vegen for å begrense belastningen,
kombinert med stabiliserende motfylling. Fylling utover dagens nivå vil imidlertid medføre setninger
som sannsynligvis også vil pågå over flere år.
Det må i tillegg hensyntas at arbeidene vil foregå langs en hovedferdselsåre som sannsynligvis må
holdes åpent for trafikk, med de ulemper det vil måtte medføre.
Trase Alt. 2:
Undersøkelsene som er utført ligger ca. i linjen som danner ytterkanten av tilliggende g/s‐veg, dvs.
selve hovedvegen vil bli liggende lengre mot foten av heia i vest. Befaring viser at store deler av
områdene nærmest foten består av uravsetninger (store blokker og stein), og det er sannsynlig at
grunnen her er noe bedre (dvs. mindre mektighet av dårlige maser og grunnere dybder til fjell) enn
området der undersøkelsene er utført. Men områdene her var meget kupert og derfor ikke mulig å
komme til med boreriggen for å få bekreftet grunnforholdene.
Vegen vil sannsynligvis bli liggende dels på bæredyktig grunn, og dels på dårlig/meget dårlig grunn,
som igjen kan medføre at det med tider vil oppstå skjevsetninger og sprekkdannelse hvis ikke
setningsreduserende tiltak iverksettes.
Det må også påpekes at ved å legge ny veg her så må det foretas ingeniørgeologiske vurderinger av
de til dels meget bratte og høye fjellskrenten i vest, hvor det tidligere har foregått
utrasing/blokkutfall.
Arbeidene ved å anlegge ny veg her vil ikke medføre ulemper for trafikken på dagens fylkesveg, og
dette bidrar således i positiv retning.

Hvor traseene møtes ved dagens fylkesveg, ca. 100 nord for sonderboring nr. 13 og sydover til ca.
50 m nord for sonderboring nr. 21), er følgende vurderinger gitt:
Felles trase ‐ Alt. 1 og 2:
Her ligger det til rette for masseutskifting av naturlige masser med tilførte steinmasser ned til fast
grunn/fjell, og dette vil således danne et godt vegfundament.
Det må imidlertid hensyntas at arbeidene vil foregå langs en hovedferdselsåre som sannsynligvis må
holdes åpent for trafikk, med de ulemper det vil måtte medføre.

313164‐RIG‐RAP‐001_rev00

9. desember 2013 / Revisjon 00

Side 17 av 18

FV 204 Leirveien, Søgne ‐ Geoteknikk
Grunnundersøkelser ‐ Geoteknisk rapport

multiconsult.no
8 Sluttbemerkning

Traseene følger hverandre videre langs dagen fylkesveg mot syd ned til sonderboring nr. 24, og her
er følgende vurderinger gitt:
Felles trase ‐ Alt. 1 og 2:
Det antas at vegen må utvides mot jordet i vest ifht. dagens trase, som ifølge kartgrunnlaget ligger
mindre enn 1 m over tilliggende terrengnivå for jordet. Etablering av ny veg her, forutsatt at nivået
følger dagens veg, bør kunne utføres ved å etablere en motfylling (ny g/s‐veg) i vest. Det må
imidlertid påregnes setninger for nye fyllinger.
Det må videre hensyntas at arbeidene vil foregå langs en hovedferdselsåre som sannsynligvis må
holdes åpent for trafikk, med de ulemper det vil måtte medføre.

Der traseene "skiller lag", v/sonderboring nr. 24 og videre sydover til avkjøringen mot Ausviga, er
følgende vurderinger gitt:
Trase Alt. 1:
Det antas at vegen må utvides mot jordet ifht. dagens trase, som ligger inntil 1‐1,5 m over tilliggende
terrengnivå ved jordet. Her viser grunnundersøkelsene også særdeles dårlige grunnforhold med
bløte og organisk masser og etterfølgende kvikkleire i meget grunn dybde. For å oppnå
tilfredsstillende stabilitet/bæreevne samt redusere må det derfor iverksettes ekstra tiltak.
Det må i tillegg hensyntas at arbeidene vil foregå langs en hovedferdselsåre som sannsynligvis må
holdes åpent for trafikk, med de ulemper det vil måtte medføre.
Trase Alt. 2:
Undersøkelsene som er utført ligger ca. i linjen som danner ytterkanten av tilliggende g/s‐veg, dvs.
selve hovedvegen vil bli liggende lengre mot foten av heia i vest, til dels også i skjæring i heia.
Vegen vil derfor bli liggende dels på nedsprengt fjellgrunn, og dels på meget dårlig grunn som vil
medføre skjevsetninger og sprekkdannelse hvis ikke setningsreduserende tiltak iverksettes.

Trase 10200:
Undersøkelsene som er utført ligger ca. i linjen som danner ytterkanten av tilliggende g/s‐veg, dvs.
selve hovedvegen vil bli liggende lengre mot foten av heia i syd, til dels også i skjæring i heia.
Vegen vil derfor bli liggende dels på nedsprengt fjellgrunn, og dels på meget dårlig grunn som vil
medføre skjevsetninger og sprekkdannelse hvis ikke setningsreduserende tiltak iverksettes.
Vegplanene viser også at det stedvis vil bli behov for dels store fyllinger som igjen vil medføre
utfordringer mht. stabiliteten, og stabiliserende tiltak må også her iverksettes.

8

Sluttbemerkning
Som det kan sees av ovennevnte, så er det store strekninger som krever ekstra tiltak både mht.
setninger og stabilitet (utover en stabiliserende motfylling). Med tanke på grunnforholdene er det
mest nærliggende å tro at installering av KC‐peler er et godt alternativ til disse strekningene. Dette
bør også vurderes for øvrige strekninger av hensyn til vedlikehold og reparasjon dersom det viser seg
å bli store krypsetninger. Unntaket er området 100 m nord for sonderboring nr. 13 og sydover til ca.
50 m nord for sonderboring nr. 21 hvor det anbefales masseutskifting til fast grunn/fjell.
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Avsluttet mot
stein, blokk eller
fast grunn

Forboret

Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller
fast grunn.

Avsluttet mot
antatt berg



Forboret

Middels stor motstand
Meget liten motstand
Meget stor motstand
Avsluttet uten å nå fast
grunn eller berg

Slått med slegge
Halve omdreininger
pr. m synk





DREIESONDERING (NGF MELDING 3)
Utføres med skjøtbare 22 mm borstenger med 200 mm vridd
spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med
inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det
ikke synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller
manuelt. Antall ½‐omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.
Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde‐
skala og tverrstrek for hver 100 ½‐omdreininger. Skravur angir
synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på
venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i
grunnen.

RAMSONDERING (NS‐EN ISO 22476‐2)
Boringen utføres med skjøtbare 32 mm borstenger og spiss
med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi
på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres.
Boremotstanden illustreres ved angivelse av
rammemotstanden Qo pr. m nedramming.
Qo = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m)

TRYKKSONDERING (CPT ‐ CPTU) (NGF MELDING 5)
Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk
spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjons‐
hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot
konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og
sidefriksjon fs kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u
måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres
kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert
informasjon om grunnforholdene.
Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart,
lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet,
deformasjons‐ og konsolideringsparametre).
DREIETRYKKSONDERING (NGF MELDING 7)
Utføres med glatte skjøtbare 36 mm borstenger med en
normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i
grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant
rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.
Rotasjonshastigheten
kan
økes
hvis
nødvendig.
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres automatisk under
disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme
grunnforholdene.
Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire
i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten.

BERGKONTROLLBORING
Stein

Borsynk i berg cm/min.

Utgave: 04.01.2012

Utføres med skjøtbare 45 mm stenger og hardmetall
borkrone med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung
slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring
gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire,
kan registreres, likedan penetrasjon av blokker og større
steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i
berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker
påvisning.
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TOTALSONDERING (NGF MELDING 9)
Kombinerer metodene dreietrykksondering og berg‐
kontrollboring. Det benyttes 45 mm skjøtbare borstenger og
57 mm stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under
nedboring i bløte lag benyttes dreietrykkmodus, og boret
presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og
konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste
lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette
synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen.
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres kontinuerlig og vises
på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk,
slag og bortid vises til venstre.

Matekraft FDT (kN)

MASKINELL NAVERBORING
Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast
stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5‐20 m
dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av
grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas
forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom
spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt
utstyr som for eksempel skovlprøvetaking.

Prøvemarkering

PRØVETAKING (NGF MELDING 11)
Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske
egenskaper i laboratoriet. Vanligvis benyttes stempel‐
prøvetaking med innvendig stempel for opptak av 60‐100 cm
lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller
stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig
prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesylinderen presset
ned mens innerstangen med stempelet holdes i ro. Det
skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten,
der den blir forseglet for transport til laboratoriet.
Prøvediameteren kan variere mellom 54 mm (vanligst) og
95 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere,
som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere.

Prøvemarkering

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1‐3, der 1 er høyeste
kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvis prøver i Kvalitets‐
klasse 1‐2 for leire.



cuv, cuvr (kPa)

Uforstyrret

Omrørt

VINGEBORING (NGF MELDING 4)
Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110
mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til ønsket
målenivå. Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment
til jorden rundt vingen når brudd.
Det tilhørende
dreiemomentet blir registrert. Dette utføres med jorden i
uforstyrret ved første gangs brudd og omrørt tilstand etter 25
gjentatte omdreininger av vingekorset. Udrenert skjærfasthet
cuv og cur beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved
brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten St =
cuv/cur bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres
empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i
måledybden, samt for jordartens plastisitet.
PORETRYKKSMÅLING (NGF MELDING 6)

wz

u (kPa)

Utgave: 04.01.2012

Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med
hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler).
Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør
presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk
registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning
av en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på
bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene.
Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet.
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MINERALSKE JORDARTER (NS‐EN ISO 14688‐1 & 2)
Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og
kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon
Kornstørrelse (mm)

Leire
<0,002

Silt
0,002‐0,063

Sand
0,063‐2

Grus
2‐63

Stein
63‐630

Blokk
>630

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som
har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst
betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den største
fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene.

ORGANISKE JORDARTER (NS‐EN ISO 14688‐1 & 2)
Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Benevnelse

Beskrivelse

Torv
 Fibrig torv
 Delvis fibrig torv, mellomtorv
 Amorf torv, svarttorv
Gytje og dy
Humus
Mold og matjord

Myrplanter, mer eller mindre omdannet.
Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke.
Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene.
Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens.
Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske bestanddeler.
Planterester, levende organismer sammen med ikke‐organisk innhold.
Sterkt omvandlet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre
jordlaget.

SKJÆRFASTHET
Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c,  (tan) (effektivspenningsanalyse) eller cu (cuA, cuD, cuP) (totalspenningsanalyse).

Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c,  (tan) (kPa, kPa, o, (‐))
Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tan (friksjon) og eventuelt c = atan (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på
uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning – poretrykk) på kritisk
plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra
disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.
For korttids effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparametrene A, B og D bestemmes fra forsøksresultatene.

Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, cu (kPa)
Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten
representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale
trykkforsøk (cut) (NS8016), konusforsøk (cuk, cukr) (NS8015), udrenerte treaksialforsøk (cuA, cuP) og direkte skjærforsøk (cuD). Udrenert skjærfasthet kan
også bestemmes i felt ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (cuv, cur).

Kan også plottes med 3’ på horisontalaksen.
SENSITIVITET St (‐)
Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne størrelsen kan bestem‐
mes fra konusforsøk i laboratoriet (NS 8015) eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet cr (sr < 0,5
kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier.

Utgave: 04.01.2012
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VANNINNHOLD (w %) (NS 8013)
o

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110 C i 24 timer.

KONSISTENSGRENSER – FLYTEGRENSE (wl %) OG PLASTISITETSGRENSE (wp %) (NS 8002 & 8003)
Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir
vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet ikke
lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten Ip = wl – wp (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av
plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire).

DENSITETER (NS 8011 & 8012)
Densitet ( g/cm3)
3
Korndensitet (s, g/cm )
3
Tørr densitet (d, g/cm )

Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del.
Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff
Masse av tørt stoff pr. volumenhet

TYNGDETETTHETER
Tyngdetetthet ( kN/m3)
Spesifikk tyngdetetthet (s, kN/m3)
Tørr tyngdetetthet (d, kN/m3)

Tyngde av prøve pr. volumenhet ( = g = s(1+w/100)(1‐n/100), der g = 10 m/s2)
Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (s = sg)
Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet (d = Dg = s(1‐n/100))

PORETALL OG PORØSITET (NS 8014)
Poretall e (‐)
Porøsitet n (%)

Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(100‐n)) der n er porøsitet (%)
Volum av porer i % av totalt volum av prøven

KORNFORDELINGSANALYSER (NS 8005)
En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler bestemmes den
ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp i vann og densiteten av
suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i
vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene.

DEFORMASJONS‐ OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER (NS 8017 & 8018)
Jordartens deformasjons‐ og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer.
Jordprøven bygges inn i en stiv ring som forhindrer sideveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last.
Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning ) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = ’/
Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen ’. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og
spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og inndeles i tre modeller:
Modell

Moduluttrykk

Jordart ‐ spenningsområde

Konstant modul
Lineært økende modul
Parabolsk økende modul

M = moca
M = m(’( ± r))
M = m√(’a)

OC leire, ’ < c’
(c’ = prekonsolideringsspenningen)
Leire, fin silt, ’ > c’
Sand, grov silt, ’ > c’

PERMEABILITET (k cm/sek eller m/år)
Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt
bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og i =
hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet
ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe‐ eller strømningsforsøk i felt.

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER
Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver
med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et
diagram som viser tørr densitet r som funksjon av innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (dmax) benyttes ved
spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt).

TELEFARLIGHET
En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten
klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig).

HUMUSINNHOLD
Humusinnholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH‐forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske
bestanddeler i en relativ skala. Andre metoder, som glødning av jordprøve i varmeovn og våt‐oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes.
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER
Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og
klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske
veiledninger fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening), norske standarder (NS) og
andre referansedokumenter:

NGF Veiledninger

Tema

Norske standarder NS
NGF 1 (1982)

SI Enheter

NGF 2, rev.1 (2012)

Symboler og terminologi

NGF 3, rev. 1 (1989)

Dreiesondering

NGF 4 (1981)

Vingeboring

NGF 5, rev.3 (2010)

Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU)

NGF 6 (1989)

Grunnvanns‐ og poretrykksmåling

NGF 7, rev. 1 (1989)

Dreietrykksondering

NGF 8 (1992)

Kommentarkoder for feltundersøkelser

NGF 9 (1994)

Totalsondering

NGF 10, rev.1 (2009)

Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser

NGF 11 rev.1 (2012)

Prøvetaking

NS‐EN ISO 22475‐1 (2006)
Statens vegvesen

Feltundersøkelser

Geoteknisk felthåndbok 280 (2010)
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER
Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og
klassifisering benyttet i rapportering, baserer seg på følgende norske standarder
(NS) og referansedokumenter:

Norske standarder NS

Tema

NS8000 (1982)

Konsistensgrenser – terminologi

NS8001 (1982)

Støtflytegrense

NS8002 (1982)

Konusflytegrense

NS8003 (1982)

Plastisitetsgrense (utrullingsgrense)

NS8004 (1982)

Svinngrense

NS8005 (1990)

Kornfordelingsanalyse

NS8010 (1982)

Jord – bestanddeler og struktur

NS8011 (1982)

Densitet

NS8012 (1982)

Korndensitet

NS8013 (1982)

Vanninnhold

NS8014 (1982)

Poretall, porøsitet og metningsgrad

NS8015 (1987)

Skjærfasthet ved konusforsøk

NS8016 (1987)

Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk

NS8017 (1991)

Ødometerforsøk, trinnvis belastning

NS8018 (1993)

Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning

NS14688‐1 og ‐2 (2009)

Klassifisering og identifisering av jord

NS‐EN ISO/TS 17892‐8 + ‐9 (2005)

Treaksialforsøk (UU, CU)

Statens vegvesen Håndbok 015 (2005)

Laboratorieundersøkelser
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30

40

50

LEIRE, siltig sorte flekker, mye skjellrester
forvitret, rothår

Organisk
innhold (%)

20

Porøsitet (%)

10

3
(g/cm )

Test

Prøve

Dybde (m)

Beskrivelse

Vanninnhold (%)
og konsistensgrenser

Udrenert skjærfasthet (kPa) S
t
(-)
10
20
30
40
50

2,0
65

>3

ORG.MATERIALE
trerester, leirklumper, mørk brun

423

>3

LEIRE, siltig, organisk, KVIKKLEIRE
vertikale planterester, renere i topp

57
58 1.72 61

8
17
67

57
62 1.70 62

84
71

KVIKKLEIRE

K

5

83

66
68 1.62 65
78

KVIKKLEIRE, siltig
spor av skjell, sorte flekker

77
82 1.59 68
83

sorte flekker, svak h2s lukt

79
68 1.57 66
80

sorte flekker, mye skjellrester

82
70 1.62 66
73

skjellrester

60
64 1.67 63
64

enkelte skjellrester

79
77 1.60 67
76

spor av skjell

72
73 1.62 66
75

15

140

72
74 1.59 67
74

TØ
K

10

89

110
190
120
180
190
210
160
70
70
190
95
63
95

20
Symboler

0
15

5

Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)

10

Vanninnhold
Plastisitetsindeks, Ip

Omrørt konus
Uomrørt konus

= Densitet
St = Sensitivitet

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering

AUSVIGA EIENDOM AS
FV 204 Leireveien, Søgne - Geoteknikk

10

2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand:
0,7 m
Borbok:
BW 007
Lab-bok:
3155

20

30

40

81
93
95

humusholdig

enk. leirige lag

Udrenert skjærfasthet (kPa) S
t
(-)
10
20
30
40
50

>3,0
>3,0
>3,0

95 1.39 74
799
605
580 1.05 94

ORG.MATERIALE, TORV

KVIKKLEIRE

50

Organisk
innhold (%)

10

3
(g/cm )

Vanninnhold (%)
og konsistensgrenser

Porøsitet (%)

ORG.MATERIALE, siltig
LEIRE, siltig
LEIRE

Test

Prøve

Dybde (m)

Beskrivelse

3,0

84
84

62
62 1.65 63
60

K

2
17

5
100
75

87
72 1.55 67
71

81
77

1.83 55
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15

20
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0
15
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Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)

10

Vanninnhold
Plastisitetsindeks, Ip

Omrørt konus
Uomrørt konus

= Densitet
St = Sensitivitet

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering
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2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand:
0,4 m
Borbok:
BW 007
Lab-bok:
3155

30

40

50

SILT, leirig
humusholdig. sand og gruskorn
LEIRE, siltig
planterester, siltlommer

Organisk
innhold (%)

20

Porøsitet (%)

10

3
(g/cm )

Test

Prøve

Dybde (m)

Beskrivelse

Vanninnhold (%)
og konsistensgrenser

Udrenert skjærfasthet (kPa) S
t
(-)
10
20
30
40
50

>3,0
0,8

LEIRE

0.0

67

6

planterester, siltlommer
KVIKKLEIRE
noe humus i toppen

5
siltlag i nedre del

125
200

68 1.65 65
71

K

K

70
59 1.67 62

130
130

1.77 57

120
120

1.85 53

38
30

10

15

20
Symboler

0
15

5
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10

Vanninnhold
Plastisitetsindeks, Ip

Omrørt konus
Uomrørt konus

= Densitet
St = Sensitivitet

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering
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2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand:
1,2 m
Borbok:
BW 007
Lab-bok:
3155

30

40

LEIRE, siltig
humusholdig, matjord i toppen
ORG.MATERIALE
leire, siltig sterkt organisk 1,0-1,25m

50
68

Organisk
innhold (%)

20

Porøsitet (%)

10

3
(g/cm )

Test

Prøve

Dybde (m)

Beskrivelse

Vanninnhold (%)
og konsistensgrenser

Udrenert skjærfasthet (kPa) S
t
(-)
10
20
30
40
50

>3,0

92
108 1.41 75
468 1.04 93

8

110
98

63
69 1.69 62
69

KVIKKLEIRE

5

skjellrester

160
230

69
68 1.61 65
66

K

150
210

58
68 1.71 63
68

enk. skjellrester

10

98
86

60
63 1.67 63
62

skjellrester

120
110

60 1.73 61
61

15

20
Symboler

0
15

5

Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)

10
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Plastisitetsindeks, Ip

Omrørt konus
Uomrørt konus

= Densitet
St = Sensitivitet

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering
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2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand:
0,7 m
Borbok:
BW 007
Lab-bok:
3155

30

40

50

Organisk
innhold (%)

20

Porøsitet (%)

10

3
(g/cm )

Test

Prøve

Dybde (m)

Beskrivelse

Vanninnhold (%)
og konsistensgrenser

Udrenert skjærfasthet (kPa) S
t
(-)
10
20
30
40
50

>3
LEIRE, siltig

15

2,8
organisk materiale i topp
sandlag
0.0
0.0

KVIKKLEIRE
enk. sandlommer
LEIRE

5
enk. siltlommer

K

LEIRE, siltig
enk.
siltsjikt
og lommer
stopp
mot antatt
sand

3
4

1.77 56

135
13

1.79 55

14
13

1.86 52

9
8

1.91 50

11
12

62
67

K

135

10

15

20
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Omrørt konus
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Ø = Ødometerforsøk
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2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand: 0,85 m
Borbok:
BW 007
Lab-bok:
3155

30

40

50

TØRRSK.LEIRE

Organisk
innhold (%)

20

Porøsitet (%)

10

3
(g/cm )

Test

Prøve

Dybde (m)

Beskrivelse

Vanninnhold (%)
og konsistensgrenser

Udrenert skjærfasthet (kPa) S
t
(-)
10
20
30
40
50

0,8

98

2

planterester, fast
LEIRE, siltig

spor

spor av planterester

85

87
94 1.53 71
103

KVIKKLEIRE, siltig
skjellrester, planterester, sjikt av planterester

53
180
80

93
83 1.55 69
82
KVIKKLEIRE

37

83
65 1.62 64
65

K

5

33
11

LEIRE

1.81 55

15
15

1.87 52
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Grunnvannstand:
0,7 m
Borbok:
BW 007
Lab-bok:
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2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand:
0,5 m
Borbok:
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Fv 204 Leireveien, Søgne

Tegningens filnavn:
cptu v32.xlsx

Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - qt og Rf.
CPTU id.:
MULTICONSULT AS

CPTU v32

Dato:
06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-041

4405
Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
0
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Udrenert skjærfasthet, suA (kN/m2)

suA, Nkt=f (Bq)

suA, NDu=f(Bq)

suA, Nke=f(Bq)

su, NC, a(po'+a)

suk, konus

sue, enaks

sutc, treaks

suA, designlinje

Nkt = (18,7-12,5·Bq)
NDu = (1,8+7,25·Bq)
Nke = (13,8-12,5·Bq)

c valgt:

0.25

Referansemetode: Karlsrud et al (1996)

Oppdragsgiver:

Oppdrag:

Tegningens filnavn:

AUSVIGA EIENDOM AS

Fv 204 Leireveien, Søgne

cptu v32.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet suA, korrelert mot Bq.
CPTU id.:

CPTU v32

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-042

4405
Kontrollert:
knuf
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
0
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Udrenert skjærfasthet, suA (kN/m2)

suA, Nkt= f(St, OCR, Ip)

suA, Ndu = f(St, OCR, Ip)

suA,Nke= f(St, OCR, Ip)

su, NC, a(po'+a)

suk, konus

sue, enaks

sutc, treaks

suA, designlinje

Sensitivitetsvalg:

St > 15
Nkt = (8.5+2.5logOCR+0Ip)
NDu = (9.8-4.5logOCR+0Ip)
Nke = (12.5-11Bq)
Oppdrag:

Oppdragsgiver:

AUSVIGA EIENDOM AS

c valgt:

0.25

Referansemetode: Karlsrud et al (2005)
Tegningens filnavn:

Fv 204 Leireveien, Søgne

cptu v32.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet suA, korrelert mot St, OCR og Ip.
CPTU id.:

CPTU v32

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-043

4405
Kontrollert:
knuf
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
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Oppdragsgiver:

Oppdrag:

AUSVIGA EIENDOM AS

Fv 204 Leireveien, Søgne

Tegningens filnavn:
cptu v41.xlsx

Spissmotstand qc,t, poretrykk u2 og sidefriksjon fs.
CPTU id.:

CPTU v41

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-044

4405
Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
0
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Oppdragsgiver:

Oppdrag:

AUSVIGA EIENDOM AS

Fv 204 Leireveien, Søgne

Tegningens filnavn:
cptu v41.xlsx

Netto spissmotstand qn og poreovertrykk u2.
CPTU id.:

CPTU v41

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-045

4405
Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
0
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Oppdragsgiver:

Oppdrag:

AUSVIGA EIENDOM AS

Fv 204 Leireveien, Søgne

Tegningens filnavn:
cptu v41.xlsx

Spissmotstandstall Nm, poretrykks- Bq og friksjonsforhold Rf.
CPTU id.:

CPTU v41

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-046

4405
Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
0
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9
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Spissmotstand qt (kN/m2)
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Poretrykksforhold Bq (-)
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Beskrivelse
Sensitivt, finkornig materiale
Organisk materiale
Leire
Leire - siltig leire
Leirig silt - siltig leire
Sandig silt - leirig silt
Siltig sand - sandig silt
Sand - siltig sand
Sand
Grusig sand - sand
Meget fast, finkornig materiale
Sand - leirig sand

Identifikasjon

Ved variasjon
i jordartgruppe
brukes begge
Id-boksene for
å beskrive
materialet
(eks. 5-7)

Oppdragsgiver:

Oppdrag:

Tegningens filnavn:

AUSVIGA EIENDOM AS

Fv 204 Leireveien, Søgne

cptu v41.xlsx

Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - qt og Bq.
CPTU id.:
MULTICONSULT AS

CPTU v41

Dato:
06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-047

4405
Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
0

4
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Spissmotstand qt (kN/m2)

Samme symboler
som qt - Bq plott
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6.0
Friksjonsforhold Rf (%)
Beskrivelse
Sensitivt, finkornig materiale
Organisk materiale
Leire
Leire - siltig leire
Leirig silt - siltig leire
Sandig silt - leirig silt
Siltig sand - sandig silt
Sand - siltig sand
Sand
Grusig sand - sand
Meget fast, finkornig materiale
Sand - leirig sand

7.0

8.0

Identifikasjon

Ved variasjon
i jordartgruppe
brukes begge
Id-boksene for
å beskrive
materialet
(eks. 5-7)

Oppdragsgiver:

Oppdrag:

AUSVIGA EIENDOM AS

Fv 204 Leireveien, Søgne

Tegningens filnavn:
cptu v41.xlsx

Jordartsidentifikasjon fra CPTU data - qt og Rf.
CPTU id.:
MULTICONSULT AS

CPTU v41

Dato:
06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-048

4405
Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
0
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Udrenert skjærfasthet, suA (kN/m2)

suA, Nkt=f (Bq)

suA, NDu=f(Bq)

suA, Nke=f(Bq)

su, NC, a(po'+a)

suk, konus

sue, enaks

sutc, treaks

suA, designlinje

Nkt = (18,7-12,5·Bq)
NDu = (1,8+7,25·Bq)
Nke = (13,8-12,5·Bq)

c valgt:

0.25

Referansemetode: Karlsrud et al (1996)

Oppdragsgiver:

Oppdrag:

Tegningens filnavn:

AUSVIGA EIENDOM AS

Fv 204 Leireveien, Søgne

cptu v41.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet suA, korrelert mot Bq.
CPTU id.:

CPTU v41

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-049

4405
Kontrollert:
knuf
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
0
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Dybde, z (m)
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Udrenert skjærfasthet, suA (kN/m2)

suA, Nkt= f(St, OCR, Ip)

suA, Ndu = f(St, OCR, Ip)

suA,Nke= f(St, OCR, Ip)

su, NC, a(po'+a)

suk, konus

sue, enaks

sutc, treaks

suA, designlinje

Sensitivitetsvalg:

St > 15
Nkt = (8.5+2.5logOCR+0Ip)
NDu = (9.8-4.5logOCR+0Ip)
Nke = (12.5-11Bq)
Oppdrag:

Oppdragsgiver:

AUSVIGA EIENDOM AS

c valgt:

0.25

Referansemetode: Karlsrud et al (2005)
Tegningens filnavn:

Fv 204 Leireveien, Søgne

cptu v41.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet suA, korrelert mot St, OCR og Ip.
CPTU id.:

CPTU v41

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-050

4405
Kontrollert:
knuf
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
0
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30

Midlere effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, av' [kPa]

Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, av' [kPa]

Densitet (g/cm3):
Vanninnhold w (%):

1.55
75.21

Effektivt overlagringstrykk, vo' (kPa):

50.42
Tegningens filnavn:

AUSVIGA EIENDOM AS
Fv. 204 Leireveien, Søgne - Geoteknikk

CRS PR.1 Dybde 8,35.xlsx

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-prosedyre. Plott A: av' - a, M og cv.
Forsøksdato:

MULTICONSULT AS

Dybde, z (m):

24.10.2013
Forsøknr.:

8.35
Tegnet av:

2
Oppdrag nr.:

313164

Borpunkt nr.:

PR. v/1
Kontrollert:

EVL
Tegning nr.:

RIG-TEG-075.1

MS
Prosedyre:

CRS

Godkjent:

JAA
Programrevisjon:

22.11.2012
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Effektiv, gjennomsnittlig aksialspenning, av' [kPa]

Densitet (g/cm3):
Vanninnhold w (%):

1.88
80.08

Effektivt overlagringstrykk, vo' (kPa):

37.45
Tegningens filnavn:

AUSVIGA EIENDOM AS
Fv. 204 Leireveien, Søgne - Geoteknikk

CRS PR.32 Dybde 4,2.xlsx

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-prosedyre. Plott A: av' - a, M og cv.
Forsøksdato:

MULTICONSULT AS

Dybde, z (m):

23.10.2013
Forsøknr.:

4.20
Tegnet av:

1
Oppdrag nr.:

313164

Borpunkt nr.:

PR. v/32
Kontrollert:

EVL
Tegning nr.:

RIG-TEG-076.1

MS
Prosedyre:

CRS

Godkjent:

JAA
Programrevisjon:

22.11.2012
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Densitet (g/cm3):
Vanninnhold w (%):

1.41
112.34

Effektivt overlagringstrykk, vo' (kPa):

21.47
Tegningens filnavn:

AUSVIGA EIENDOM AS
Fv. 204 Leireveien, Søgne - Geoteknikk

CRS PR.41 Dybde 4,3.xlsx

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-prosedyre. Plott A: av' - a, M og cv.
Forsøksdato:

MULTICONSULT AS

Dybde, z (m):

30.10.2013
Forsøknr.:

4.30
Tegnet av:

3
Oppdrag nr.:

313164

Borpunkt nr.:

PR. v/41
Kontrollert:

EVL
Tegning nr.:

RIG-TEG-077-1

MS
Prosedyre:

CRS

Godkjent:

JAA
Programrevisjon:

22.11.2012
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VEDLEGG A
Løsmasser ‐ Kart utgitt av NGU

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

Page 1 of 1

Bruk knappen for å veksle
mellom tegnforklaringene.
(Topografi) >>>

200 m

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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VEDLEGG B
Innmålingsdata fra Hoem og Aamodt Oppmåling AS

00
05
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05
05
05
05
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05
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05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

7132 Leirev. Innm. boreh.kof
09 VRS base: 58°05'34.36860", 7°46'13.45380", 47.400m
1
6439710.530 427503.950
2.484
2
6439593.150 427551.660
2.964
3
6439532.984 427594.300
2.769
4
6439441.320 427634.960
3.082
5
6439343.160 427634.310
4.738
6
6439587.916 427494.530
2.694
7
6439512.380 427502.820
3.059
8
6439418.311 427523.610
3.996
9
6439317.354 427510.650
5.581
10
6439220.417 427514.830
4.847
11
6439143.514 427511.510
5.311
12
6438953.795 427447.450
10.861
13
6438905.244 427427.810
8.444
14
6438861.255 427411.650
8.338
15
6438812.718 427397.070
8.222
16
6438765.656 427379.950
8.465
21
6438519.629 427337.330
6.100
22
6438471.317 427326.850
5.728
23
6438423.170 427313.390
4.929
24
6438370.742 427313.140
4.757
25
6438318.601 427310.030
4.402
26
6438320.662 427335.530
4.262
27
6438271.390 427302.350
3.924
28
6438222.955 427289.840
3.745
29
6438177.033 427270.200
3.461
30
6438131.613 427249.210
3.371
31
6438076.671 427274.900
3.273
32
6438035.260 427274.890
3.221
33
6438066.681 427234.840
3.399
34
6438080.527 427191.710
4.814
35
6438051.142 427141.706
4.116
36
6438053.442 427091.590
4.058
37
6438059.985 427041.700
4.388
38
6438049.319 426991.870
4.517
39
6438065.048 426938.490
4.000
40
6438042.761 426942.180
4.156
41
6438036.101 426892.540
4.489
42
6438028.841 426843.200
5.391
43
6438013.954 426805.230
5.965
44
6438104.758 426841.690
5.454
45
6438065.850 426843.320
5.263
46
6438067.220 426874.090
4.516
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VEDLEGG C
Tidligere grunnundersøkelser ‐ Multiconsult AS oppdragsnr. 34264
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1.

INNLEDNING

2.

MÅLSETTING

Denne formingsveilederen danner et utgangspunkt for

Målet med veilederen er å gi muligheter til å styre det

videre planlegging av de fire områderegulerings-

forestående reguleringsarbeidet slik at delfeltene og

planene Kjellandsheia Nord, Kjellandsheia Syd,

friområdene skal få en helhetlig utforming.

Kjellandsheia:

løsninger med en enhetlig utforming og best mulig

Den skal være et verktøy for at Kjellandsheia skal få



Enhetlig uttrykk

landskapstilpasning. Disse fire delområdene benevnes

et enhetlig uttrykk i veier, konstruksjoner,



Moderne og framtidsrettet boligfelt

Kjellandsheia.

opparbeidelse av friområder, møblering, belysning og



God grønnstruktur



Stedstilpasset formgiving



Hensyn til natur, terreng, landskap og

Ausviga og Leireheia for å ivareta gode estetiske

bebyggelse og at det skal bli moderne og
Hensikten med veilederen at disse områdene som

framtidsrettete boligfelt. Veilederen skal være

ligger i nærheten av hverandre skal få et felles uttrykk

retningsgivende for utformingen av boligfeltene slik at

hva gjelder infrastruktur, grønnstruktur og terreng-

området framstår som stedstilpasset mtp lokal skala

tilpasning. Den skal være utfyllende i forhold til regu-

og karakter og være preget av en sammenhengende

leringsbestemmelsene. Dokumentet har ingen juridisk

grønnstruktur.

Følgende målsetting er satt for

lokalklima

virkning, men alle regulantene har forpliktet seg til å
følge det. Veilederen skal godkjennes i kommunen og

Videre er det et mål er at det ved detaljregulering og

benyttes som et retningsgivende dokument i bygge-

videre prosjektering skal tas hensyn til natur, terreng,

saksbehandlingen av både utbygger og kommunens

landskap og lokalklima da spesielt gjennom tre

saksbehandler. Dog skal den ikke være til hinder for at

hovedtemaer:

andre, likeverdige eller bedre løsninger kan benyttes.

1.

Veilederen er utarbeidet samtidig med regulerings-

2.

Lokal håndtering av overvann, som kan få
både en teknisk og estetisk betydning
Grønnstruktur som framheves. Sterkt fokus

arbeidet for Kjellandsheia Syd, Ausviga og Leireheia.

på overgangene mellom byggeområdene og

Den trekker opp hovedlinjene i formgivingen av

friområdene. Bruk av stedegne arter og

områdene, men går ikke ned i detalj for å unngå å
legge føringer som det er vanskelig å gjennomføre i
detaljfasen.

gatetrær som virkemidler.
3.

Bevisst gruppering av boliger i klynger og
grupper som innrammes av grøntområder.

Veilederen er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av

Kommunens vedtatte styringsdokumenter

Kjellandsheia AS, i samråd med de øvrige regulantene.

(kommuneplan, veinormal og avfallsteknisk norm) er

Asplan Viak AS og Cowi AS har gitt innspill og

styrende for videre detaljplanlegging.

konstruktive tilbakemeldinger til veilederen.

Ramboll
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3.
3.1

DAGENS SITUASJON

Det er tre vann; Kjellandsvannet, som har eneste

flere utsiktspunkter, men dagens skogsvegetasjon gir

utløp mot nord, Uffortjønna har utløp mot sør, og

begrensete utsiktsmuligheter.

Oftenestjønna ligger mot Leireveien i sørvest.

Landbruksområder/kulturlandskap

100-metersbelte fra sjø og 50-meterbelte fra

Det er noe dyrka mark med grasproduksjon og

vassdrag

beitemark som ligger langs Leireveien og mot Oftenes.

Det er forbud mot bygging og fradeling i 100-

Overordnete forhold

Det vises til konsekvensutredning for Kjellandsheia
(2008, utarbeidet av ViaNova AS, Grønn Strek AS,
Sørlandskonsult AS og SMS Arkitekter AS).
Grønnstruktur
Det meste av arealene innenfor planområdet er naturområder. Ca 85 % består av skog, dyrka mark, myrer,
vann og sjøarealer, ca 15 % er opparbeidete arealer
som boligfelt, næringsarealer, veier og infrastruktur.
Grønnstrukturinteressene er sammensatte. Naturområdene benyttes til nærrekreasjon som turgåing,
bading, jakt, fiske og hesteridning. Det går traktorveier og stier på kryss og tvers som benyttes til
friluftsliv. Skogen benyttes i noen grad til tømmerdrift.
Områdene består av skog eller annen tett vegetasjon
med få inngrep. Vegetasjonen består av eik, bjørk,
rogn og gran- og furutrær. Det er også bart fjell og
skrinn mark i disse områdene.
Det er et naturlig rikt dyre- og fugleliv og normalt
biologisk mangfold.
Topografi
Området er et typisk sørlandsk landskap, småkupert
med mindre heier og daldrag med bratte sider. Det er
flere eksponerte topper. Våreheia i vest er høyest; 105

Rambøll

moh. Øvrige topper er mellom 40 og 90 moh. Det er

metersbeltet langs sjøen og Lundeelva og 50Det ligger et kulturlandskapsområde nord i plan-

meterbelte fra øvrige vassdrag. Dette er orienterende,

området som kalles ”Eplehaven”.

da ikke alle deler av vassdragene er relevante å
bevare i en så stor utstrekning. Først og fremst er det

Mot Lundeelva ligger Borrågeren, noen eldre nedlagte

viktig å ta vare på biologisk mangfold og allmenn

gårdsbruk med rester etter dyrka mark og beitemark.

tilgjengelighet langs vann, elver og bekker.

Langs elva er det båtplasser og sjøbuer.
Veier
I hele området finns det mer eller mindre intakte

Nord for planområdet ligger E39. Tvers gjennom

steingjerder i eiendomsgrensene.

planområdet fra nord til sør går det et daldrag hvor
Leireveien (Leiredale) går. Dette er kystveien mellom

Myrer

Lunde og Ålo og Harkmark, og betjener bl.a. boligfelt

Det er noen myrer, hovedsakelig i forbindelse med

på Ausvigheia, Stølen og Hallandvig og øvrig bolig og

vann. Det største myrområdet ligger mellom

gårdsbebyggelse. Veien er smal og svingete.

Kjellandsvannet og Leireveien og ligger på et høyt

I tillegg til kjøreveiene er det traktorveier og

parti. Ingen av myrene er dybdemålt.

driftsveier i store deler av naturområdene. Disse
brukes både til drift, hesteridning og som turveier.

Elv /vann /sjø
Planområdet har kystlinje. Lundeelva ligger i øst og

Bygninger

har her sitt utløp i sjøen. Overgangen elv – sjø

Det er boligfelt på Ausvigheia, spredte boliger på

oppfattes ved at landskapet åpner seg i

Oftenes, Hallandvig, Stølen og i nord er det

elvemunningen.

boligbebyggelse på Mjåbakken og Kari. Det er noe
gårdsbebyggelse innenfor planområdet. Det er en

I Lundeelva er det private båtplasser langs hele

trafostasjon i Leiredale og et høydebasseng nord på

østsiden. Der er det flatt og tilgjengelig, mens det på

Leireheia. Det ligger privat kirke, skole og

vestsida er bratt og vanskelig å ferdes.

samfunnshus på Oftenes.
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4.

FORMINGSPRINSIPPER

god måte. I bearbeidelsen av terrenget skal det legges

4.1

Veier og trafikkarealer

vegetasjon. Det må også tas vare på en del hellinger

vekt på å ta vare på høyder og topper og bevare
med vegetasjon. Ferdig behandlet terreng og
bygninger må sammen skape en helhet som tilfører





MÅL:

det enkelte delområdet gode kvaliteter.

Veisystemet skal være logisk og best mulig

Boligbebyggelsen skal plasseres i grupper av

tilpasset terrenget

bygninger i uregelmessige mønstre som er tilpasset

Veisystemet skal tilføre lokalmiljøet en

terreng og landskap der dette er mulig, alle hensyn

sikker og universelt utformet gang- /og

tatt i betraktning. For større bygninger skal volumene

sykkelveiforbindelse gjennom planområdet

brytes opp. Det skal etterstrebes i størst mulig grad at
boliger ikke skal bygges slik at de skaper
silhuettvirkning i landskapet.

For veier; avkjørsel/rundkjøring E39, Leireveien og ny
fylkesvei vestover, samle- og adkomstveier,

Offentlig tilgjengelig bebyggelse kan med fordel skille

gangveiforbindelser, kryssutforming, frisikt i kryss,

seg ut fra boligbebyggelsen. Det må være sammen-

siktutvidelser skal Veinormalen følges.

heng mellom form og funksjon. Viktige landskapselementer rundt bygningene må bevares og om mulig
framheves.

4.2

Byggeområder

Plassering av boligbebyggelse
Terrenget er variert med bratte partier. Dette kan gi

Volumene kan være større og de kan plasseres
tydeligere i terrenget. Dette stiller krav til kvalitet og
arkitektonisk utforming.

gode sol og utsiktsforhold for mange boliger og det gir
god mulighet til å tenke nytt og kreativt i prosjekteringen av området. Formingsveilederen legger vekt på
at alle tomter skal ha kontakt eller nærhet til grønne
områder og friarealer. Bygninger kan med fordel
samles i grupperinger rundt landskapselementer som
topper, fine skråninger og bekkedrag.
Bearbeidelse av terrenget
Det vil i noen områder være nødvendig med store
terrenginngrep for å kunne plassere bygningene på en

Illustrasjonen viser
konsentrerte grupper i
uregelmessige mønstre på
et overordnet nivå. Fra
"Boliger i bratt terreng".

Ramboll
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Rekketun og klyngetun



Innenfor hver gruppering skal det være helhet i

Tun og rekker skal ikke være større enn at de

utformingen, maks. mønehøyde og gesimshøyde

beholder en menneskelig dimensjon. Det skal være

skal settes i detaljplanene. Hovedretning på møne

godt å bevege seg og oppholde seg både mellom, i og

skal tilpasses landskap og terreng, og fastsettes i

rundt bygningene. Antall boenheter som hører til en
gruppe kan variere ut i fra hvilke typer boliger som er

detaljplaner


Bebyggelsen skal utføres i gode og ressurs-

med i gruppen. Det er viktig at hver gruppe som

økonomiske materialer. Det skal anvendes

består av et klyngetun eller rekketun har en egen

materialer med lang levetid som er lette å

identitet. Den kan være bundet til vakker natur, felles
grøntområde, lek og opphold eller annet som bringer

bearbeide, transportere og montere


kvalitet til et boligområde. Eksempler kan være et
godt bevart skogholt eller en uteplass som brukes av

Utbygger skal vurdere bruk av ”grønne tak”
(f.eks. sedum)



beboere.

Fargebruk på bygningsmassen skal holde seg til
en naturtoneskala. Ubehandlet trekledning og
andre naturlige materialer som ikke krever

Klyngetun i bratt terreng egner seg der boligene kan

etterbehandling anbefales. Bruk av kontrastfarger

legges rundt en kolle eller annet bevart

på dører, vinduer og annen detaljering vil skape

landskapselement. Rekketun passer godt til å

variasjon. Det skal utarbeides en plan for bruk av

organisere boliger i bratte skråninger.

farger for hvert delfelt


Terrasseringer tilpasset ulike helningsretninger.
Illustrasjon fra "Boliger i bratt terreng".

Utvendige boder for sykler, sportsboder mm skal i
størst mulig grad utnyttes som skjermvegger mot

4.3

Bygninger

parkering, private uteplasser o.lign i tillegg til en
oppbevaringsfunksjon. Bodene skal ha slektskap

Arkitektoniske målsettinger og føringer for
boliger


Bebyggelsen bør ha et knapt og presist form-

med øvrig bebyggelse i form og materialbruk


bebyggelse i form og materialbruk. Foran

språk. Sammenheng mellom bygningsvolumer,

eneboliger eller rekkehus inne på tunet bør de

detaljer og materialvalg skal være gjennomtenkt.

integreres med resten av huset og andre

Takform kan variere, men det skal være lik tak-

bygningsmessige elementer som uteboder,

form innen definerte tun eller grupper. Det skal
være nøye avveide arkitektoniske grep, f.eks.
forskyvninger i bygningskropper for å bryte opp i
mindre volumer som lettere kan innpasses i
landskapet. Det kan også legges opp til mer
tradisjonelle boligtyper som er samlet grupper

Rambøll

Garasjer og carporter skal ha slektskap med øvrig

gjerder, levegger og pergolaer


Rekkverk på takterrasse, overlys, karnapp,
gjerder, levegger og pergolaer skal integreres
med resten av huset og andre bygningsmessige
elementer med samme utforming
Rekketun og klyngetun fra Sintef Byggforsk.
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Innovative områder

Frittliggende eneboliger





Områder som er utpekt til å være innovative
områder med boliger for framtiden. Områdene

utsyn, sol, og naturkvaliteter for alle boliger

skal ha en nyskapende utforming der det også



Private skjermete og solrike utearealer skal sikres

kan legges til rette for alternative boformer. Det



Umiddelbar nærhet eller kontakt med friområder

skal legges til rette for nye og kreative måter å
løse parkering på, f.eks. mest mulig parkering i




Det skal tilstrebes attraktiv beliggenhet med

for flest mulig tomter


I reguleringsplanene legges det opp til høy tetthet

hus/kjeller for å redusere synlig bilparkering

for områder som i stor grad ligger i kupert

Det skal være fokus på energibruk, miljø og

terreng. For å løse terrrengtilpassingen best mulig

klimavennlige materialer. Et viktig stikkord for

skal det legges opp til boliger som er tilpasset i

området er bærekraft

terrenget, gjerne ved at bygningsvolumene brytes

Innenfor grupperinger skal det være helhet i maks

opp

møne- og gesimshøyde som settes i detaljplanene


Bebyggelsen skal utføres i gode og ressurs-

Selvbyggertomter kan ha stor variasjon i utformingen.

økonomiske materialer. Det skal anvendes

Det skal derfor reguleres større tomter for å sikre

materialer med lang levetid som er lette å

rasjonelle planløsninger og et godt visuelt

bearbeide, frakte og montere. Det skal legges til

helhetsinntrykk. Plasseringen av boligen på tomta må

rette for utprøving av miljøvennlige bygge-

gjøres slik at det blir funksjonelle utearealer.

metoder. Bruk av tre skal være dominerende


Tomtestørrelser som øker kvaliteten på boligene.
(Sintef Byggforsk)

Utbygger skal vurdere bruk av ”grønne tak”.

T.v.: Eksempel på passivbygg. Møllestua barnehage i
Kristiansand (Ark. Amtedal og Hansen AS)

Plassering av bolig på tomt. Det blir bedre
uteopphold ved god plassering av bygningene på
tomta enn ved tilfeldig plassering. Dette kan sikres
ved godt planlagt bruk av byggegrenser og
byggelinjer. (Sintef Byggforsk)

Ramboll
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Barnehage og skole

Terrasser

Bygningene skal organiseres slik at det skapes

Terrasser skal ikke ligge høyere enn 0,5 meter over

spennende rom mellom bygningene. Det skal også

terreng.

legges opp til at uteområdene inviterer til aktivitet og
Murer

bevegelsesarealer.

Murer som vender ut mot offentlig vei skal utføres i
naturstein. Murer innenfor samme felt skal ha likt

Overvannet er en stor utfordring som må behandles
Lokal overvannshåndtering består av følgende
hierarki:

uttrykk.

Eventuelle pumpestasjoner skal i størst mulig grad
integreres i terrenget. Bygget utføres med kledning i

Murer skal ikke overstige to meter. Ved behov for

tre og tak med sedumdekke. Dør og eventuelle andre

høyere murer skal de terrasseres.

detaljer skal ha samme fargekode som øvrige tekniske

4.4
tekniske installasjoner i området

1.

Tiltak for hele området

2.

Tiltak i det enkelte tun

3.

Tiltak knyttet til det enkelte bygg

Beboernes sikkerhet må vektlegges ved utforming av
bekker, renner, dammer og vannspeil.

installasjoner i området.
Standard trafo skal ha samme fargekode som øvrige

Behandling av overvann

med aktsomhet i utforming av detaljreguleringsplaner.

at de plasseres i tilknytning til grønnstruktur for økte

Pumpestasjon og trafo

4.5

Overordnet grønn- og blåstruktur



Det er utarbeidet en egen grønnstrukturplan for
Kjellandsheia. Grønnstrukturen har en visuell oppgave

Behandling av overvann for det enkelte felt skal
detaljutformes i utomhusplan og teknisk plan



Bekkeløp skal i hovedsak ikke legges i rør. For å

ved at den danner rammer og gir identitet til hvert

redusere dybden kan bredden økes. Flomsoner

byggeområde. Sammenhengende grønnstruktur gir

kan beplantes med egnede arter eventuelt

forbindelser til natur og gir rom for fysisk aktivitet og
rekreasjon. Natur og vegetasjon skaper årstidsvaria-

kombineres med rullestein


sjoner og gir leveplasser for dyr og fugler, og grønn-

Ved omlegging av bekkeløp skal disse plastres
med naturstein

strukturen gir mulighet for fordrøyning av overvann.



Stikkrenner i form av plastrør o.l. skal skjules

På Kjellandsheia blir det ulike typer friområder som til



Nye arter skal ikke innføres i disse sonene.

sammen vil danne en mer eller mindre sammenheng-



Der hvor tursti krysser eksisterende bekkeløp skal

med steinheller

ende grønnstruktur. Friområdene vil bestå av eksister-

det skje ved hjelp av trebro, alternativt skal det

ende naturområder som bevares og tilrettelegges og

brukes steinsatt kulvert ved krysning av turstier

nyetablerte friområder som kobles sammen med
eksisterende natur. Deler av byggeområdene består

med smale bredder (1,2 meter)


av bekker og myr. Denne blågrønne strukturen er den
mest artsrike del av vår natur. Områdene har stor
Trafo fra MøreTrafo, eksempelet viser Flex10-630,
men som skal ha sedumtak

Rambøll

Langs hovedveier som saltes, skal overvann
vurderes lagt i lukket system



Rabatter med beplantning skal være opphøyd

biologisk verdi i tillegg til at den vil gi store

med kantstein for å unngå saltskade på

opplevelsesmessige kvaliteter for beboerne.

vegetasjonen
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Andre steder kan rabatter mellom kjørevei og

I grønnstrukturen innenfor delfeltene kan det

gang- og sykkelvei vurderes utformet som en

opparbeides turvei, turløyper eller turstier avhengig av

graskledt grøft med bredde 2-3 meter, som

hvilken type områder som skal knyttes sammen.

drenerer lokalt overvann





Kantstein som hindrer drenering mot naturlig

Belysning av de mest brukte turveier skal vurderes for

terreng skal unngås

å øke sikkerheten og bruksfrekvensen.

Renner og rennesteiner kan med fordel benyttes i
tilknytning til veier og plasser, men universell

I områdene som vil bli mest brukt (Kjellandsvannet og

utforming må ivaretas

Lundeelva) skal det settes ut toalettbygg. Det skal

På aktuelle steder opparbeides fordrøynings-

være bygg beregnet for friluftsområder.

basseng. Fordrøyningbasseng etableres med
beplanting slik at de får en svamp- lignende effekt

Alle tiltak som foreslås må anlegges på naturens

og med en maksimumsdybde på 20 cm. Løsning

premisser. Det skal gjøres minst mulig terrenginngrep

skal detaljutformes og godkjennes av kommunen

i forbindelse med opparbeidelse i friområdene.

Overvannshåndtering i boligområde i Topilansaari,
Oulo, Finland. (Atelier Dreiseitl)

Rikelig med bord og benker er viktig og bål- og

4.6

Grønnstruktur

Områdene skal bevares så intakt som mulig og det er
tilstrekkelig om turveiene gjøres tilgjengelige og
brukbare. Med dette menes at 1:10, 1:12 og 1:16 kan
tillates i på kortere strekninger.
I områder med stier kan det tillates brattere stigning
for å oppnå best mulig terrengtilpasning, men ikke
brattere enn 1:6. Der det er nødvendig med trapper
skal lokal stein benyttes. Smale stier, nærmest tråkk,
er utfordrende og de mest interessante for
funksjonsfriske barn. Disse stiene etableres nærmest
av at folk går i traséene regelmessig, men det kan
være behov for enkel rydding av busker og kratt.

grillplasser vil øke attraktiviteten
Der terrenget gjør det vanskelig å framføre sti, bygges
det en utkraget brygge som festes i fjellet. Våte
partier kan forseres på en enkel pålekonstruksjon.
Alle konstruksjoner og møblering skal bygges i
naturmaterialer. Det gjelder flytebrygger, utkragete
brygger, badebrygger og brygger for utsetting av
kanoer, stupebrett, broer, osv som bygges i tre.
Gapahuker, lavvoer og toalettbygg bygges også i tre.
De skal ikke males, men ha materialer som tåler å stå
ubehandlet, som eik, osp og kjerneved av furu.
Eksempel på åpent fordrøyningssystem

Ramboll
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Figur 1. Eksempler på aktiviteter og tiltak som kan
gjøres rundt Kjellandsvannet. Alle bygg og
konstruksjoner skal bygges i naturmaterialer

Rambøll
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Friområde ved Kjellandsvannet og Uffortjønna

Friområde langs Lundeelva

Kjellandsvannet og omgivelsene rundt er et svært

Det skal opparbeides en sammenhengende

godt utgangspunkt for turer, opphold og forskjellige

turmulighet fra Leire til Ausviga med koblinger til

aktiviteter. Hele Søgne kan benytte dette området

boligfeltene. Det kan opparbeides badeplass ved

som turområde.

Ausviga. Det skal anlegges en tursti langs Lundeelva
med varierende opparbeidelsesgrad. Det skal være

Det tilrettelegges med tre parkeringsplasser; én sørøst

sykkelstandard mellom Leire og Borrågeren, ellers en

for Uffortjønna (ved barnehagen), én sør for Kjellands-

enkel elvesti. Alle tiltak skal gjennomføres på naturens

vannet og én i nord.

premisser og terrenginngrep skal være så små som
mulig.

Standard på turveier/stier rundt Kjellandsvannet og
Uffortjønna må tilpasses på stedet for å redusere
inngrepene, men det er forutsatt at en sammenhengende strekning fra nord til sør skal være
universelt utformet med belysning.

Dagens situasjon ved Kjellandsvannet

Dagens situasjon nord i Lundeelva

Dagens situasjon i utløpet av Lundeelva

Ramboll
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Eksempel på en badeplass, f.eks. ved Ausviga. En
steinrekke mot sjøen vil hindre utvasking av
sandstranda

Rambøll

Vegetasjon mellom stien og elva tynnes for å få
visuell kontakt med elva

Våte partier kan være vanskelig å forsere

Lokale steinblokker kan benyttes som benker

På våte partier kan det bygges brygge på påler.
(Foto: Terje Askildsen)
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4.7

Standard på stier og veier i friområder

Lysløype med sykkelvei standard


Bredde:

2-3 meter



Skulder:

0-25-0,5 meter



Maks stigning:

1:12



Belysning



Dekke:

grus 0-13 mm

Turvei

Tursti, anlegges på naturens premisser.



Bredde:

1,5-2 meter



Bredde:

1,2 meter



Skulder:

0-25-0,5 meter



Skulder:

0,25 meter



Maks stigning:

1:12 unntakvis



Maks stigning:

1:10 - 1:12

brattere



Dekke:

grus 0-13 mm



Belysning montert i trær, ikke på egne stolper



Dekke:

grus 0-13 mm

I tillegg etableres det tråkk/stier av at folk ferdes.
Det gjelder på partier der det ikke skal gjøres tiltak
ifm framføring av stiene.

Ramboll
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4.8

Kvartalslekeplasser

Kvartalslekeplassene skal være tilpasset barn i
aldersgruppen 6 til 12 år. Den skal være inndelt i
områder for:

Atkomst og innhold på lekeplassene skal være

være aktuelt å bruke trær som innramming, som

universelt utformet.

klatretrær eller som tuntrær. Det skal benyttes arter
som er naturlig i området. I intensivt brukte områder

Kvartalslekeplassene skal være fra 1-2 da.

lekeelement som lysthus eller tuneller. Det skal ikke



Lek



Sitteplasser



Ballfelt

Det er en målsetting å bevare mest mulig av



Akebakke (hvis mulig)

eksisterende terreng og vegetasjon i friområdene.

4.9

Vegetasjon

Enkelte inngrep må likevel påregnes i overgangssoner
Område for lek skal ha minimum åtte ulike typer

og i forbindelse med opparbeidelse av turveier og

utstyr eller elementer som ivaretar følgende

badeplasser. I disse områdene skal matjord som

funksjoner:

fjernes, legges i depot i ranker og tilbakeføres til



Stimulere hele sanseapparatet

steder der det er utført inngrep. Deretter skal naturen



Stimulere allsidig motorisk utvikling

få reparere seg selv ved naturlig revegetering, slik at



Stimulere til allsidig fysisk aktivitet

man unngår fremmede arter.



Stimulere sosial utvikling

benyttes svartelistede arter eller arter som er
allergifremkallende.
Lave

Høye

Små

busker

busker

trær

Vier/pilarter

Rød- og

Store trær
Rogn

Svartor

Selje

Osp

Eik

Vier/pilarter

Villapal

Spisslønn

svarthyll

Lind
Furu



Være en trygg plass for alle

Det er også et mål å bevare enkelte felt med



Være åpen og inkluderende

eksisterende terreng og vegetasjon innenfor

Minimum to av elementene skal være større,

byggeområdene. Feltene kan inngå i den interne

komplekse anlegg.

grønnstrukturen for det enkelte delfeltet. Eksisterende
vegetasjon skal tynnes.

Enkle kvartalslekeplasser skal ha «Fotballøkke, enkel»,
20x28 meter. Alternativt «Flerbruksbane, universelt

Det kan tynnes innenfor områder regulert til

utformet enkeltmodul», 16x28 meter.

friområder for å oppnå lys og luft til bunnsjiktet og for
å styrke bruksmulighetene for naturområdene. Store,

Sammenslåtte kvartalslekeplasser skal ha

karakteristiske eiketrær er mest verdifulle, men også

«fotballøkke, dobbel» (5´er-bane) 28x50 meter.

store furutrær skal bevares. Eventuelle forekomster av

Alternativ løsning: «Fotballøkke, enkel» 20x28 meter

varmekjære løvtrær som lønn, lind og ask skal ikke

pluss én «Flerbruksbane, universelt utformet

fjernes.

enkeltmodul», 16x28 meter.
Løsning velges av kommunen med utgangspunkt i

På lekeplasser skal det benyttes buskfelt mot

områdets totale rekreasjonstilbud.

tilgrensende veier, som skjerm mot naboer og generell
innramming for å skape lé eller rom. Det kan også

Rambøll

skal det tilsås med gress. Busker kan inngå som et

Kirsebær
Aktuelle arter i friområdene
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4.10 Møblering og materialbruk
Møblering er først og fremst knyttet til friområdene.
Det skal benyttes trematerialer i benker for å skape
behagelige sittemuligheter. Det er viktig å velge et
helhetlig møbleringskonsept som tilbyr ulike produkter
innenfor en enhetlig design. Et eksempel er Urbanserien fra Vestre AS som tilbyr både bord, benker,
avfallsbeholdere og sykkelstativ.
Avfallsbeholdere ved friområder og bussholdeplasser
skal gi mulighet for kildesortering.
På bussholdeplasser skal venteskurene være slik at de
gir beskyttelse for vær og vind samtidig som de gir
trygghet for de ventende. Transparente vegger gir de
ventende god oversikt. Herdet glass eller polykarbonat
(Lexan), og stål er velegnede materialer.

Eksempel på bord og benk, fra Vestre AS

Eksempel på avfallsbeholdere med og uten mulighet
for kildesortering, fra Vestre AS

Bussholdeplassene skal markeres med ledelinjer.
Kantstein i trafikkarealer skal være i granitt. Rabatter
skal ha vegetasjonsdekke; gress eller busker, eller
smågatestein.
Eksempler og referansebilder som er vist er ikke
representative for fargevalget.

Eksempel på sykkelstativ, fra Vestre AS

Eksempel på venteskur på bussholdeplass i glass og
stål

Ramboll
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Det skal være felles postkassestativ i områder med
eneboliger og rekkehus. Stativene foreslås i en enkel
utforming med tak.
Alle postkasser skal ha samme farge.
Blokkbebyggelsen skal ha innendørs postkassestativ.
Murer og trapper i turstier skal bygges i naturstein.
Det skal om mulig benyttes lokal stein.
Der det er for bratt til å anlegge tursti kan stien
videreføres på utkragede brygger som fastmonteres i
fjellet.
Der det er nødvendig med sikring langs turstiene skal
det settes opp smijernsrekkverk. Smijernsrekkverk
kan også brukes rundt lekeplasser, gjerne i
kombinasjon med en hekk. Eksempel på

Eksempel på postkassestativ, fra Stansefabrikken

Badebrygge i tre. Fra Sagjordet badeplass i Risør

Smijernsrekkverk til turstier og leke-plasser. Vist
eksempel er fra Solheim Gjerdenett AS

Gummidekke i naturfarger, eksempelbilde fra
Natura Norge AS

smijernsrekkverk er fra Solheim Gjerdenett AS.
Brygger skal bygges i stein og tre og tilpasses
terrenget best mulig. Badestige og evnt stupebrett vil
øke bruksmulighetene. Bryggene skal om mulig
plasseres slik at det også blir gode fiskeplasser.
På lekeplasser skal det legges fallunderlag under
lekeapparatene. Det skal legges gummidekke med
jordfarger eller kunstgress med støtdempende matter
under.
Lekeapparatene skal være i robuste materialer.
Eksempelvis tilbyr Natura Norge miljøvennlige og
solide apparater som passer i landlige omgivelser.

Rambøll
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4.11 Belysning
God og tilstrekkelig belysning skaper trivsel og
trygghet og virker kriminalforebyggende.
Veilys og lys på friområder/turstier skal være
miljøvennlig med tanke på lyskilde og energiforbruk.
Mastene i boligområdene pulverlakkeres i en felles
farge som gjentas på elementer/møbler/utstyr i hele
feltet, mens mastene i friområdene kan være
galvanisert eller i tre.
Lyskildens fargetemperatur skal være varmhvit (ligge i
området 2800K-3200K). Belysningskrav må innfri
kravene i kommunal norm.
Høyde på master i boligområder og adkomstveier skal
være maks 5 meter.
Armatur langs veier kan være f.eks. Tollbod eller
Københavner.

Eksempel på stedstilpasset belysning langs tursti.
Foto: Ole Peder Lien

Armatur i lysløype skal være tilpasset naturen rundt.

Eksempel på belysning i bebygde områder og langs
adkomstveier Tollbod fra Louis Poulsen

Vist armatur er fra Louis Poulsen, tursti på
Notoddden. Foto: Ole Peder Lien

Ramboll
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4.12 Skilting
Skilting av lysløyper, turveier og turstier vil øke
brukervennligheten for både lokale og besøkende
turgåere. Skilting kan sette i gang bruken av området
med en gang de nye boligområdene er innflyttingsklare.
Eksempler hvor det er aktuelt med skilting i tillegg til
retning og avstand, er lokale stedsnavn som Verven,
Vervedalen, Fidjedalen, Ausviga, Leireheia, Lundeelva,
Kjellandsheia, Kjellandsvannet, Uffortjønna, osv. Eldre
gårdsnavn og bosettinger som Borrågeren og steder
der det er kjente sagn og historier som Ålesteinen,
Røsefoden (tradisjonslokalitet), har formidlingsverdi til
alle som benytter turstiene. Bade- og fiskeplasser,
raste- og bålplasser, evnt fareområder, stiers standard
og hvor det er universelt utformet kan også skiltes.

Eksempel på skilt i turområde. Vist skilt er fra
Elkemo.

Rambøll
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4.13 Avfallshåndtering
Kommunens avfallsnorm skal følges.



Mennesket som barn, ung, voksen og gammel



Mennesket med redusert funksjonsevne med
hensyn til bevegelse, orientering, og
overfølsomhet overfor luftforurensning og

Ved bussholdeplasser og lekeområder skal det settes
opp avfallsbeholdere. Se eksempel i kap. 4.9.

materialer


Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som
har konsekvens for utforming

4.14 Universell utforming
Universell utforming er et nasjonalt satsingsområde.
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og
økt tilgjengelighet har som visjon at Norge skal være
universelt utformet i 2025.
I all prosjektering skal Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne,
Plan og bygningsloven, Teknisk forskrift og Nasjonal
transportplan legges til grunn.
Med universell utforming menes utforming eller
tilrettelegging av hovedløsningn i de fysiske
forholdene slik at virksomhetens alminnelige
funksjon kan benyttes av flest mulig.
En gylden regel innen universell utforming er at
bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med
funksjonsnedsettelser også fungerer godt for alle
andre. Hovedsiktemålet med universell utforming er å
oppnå likestilling og deltakelse ved å fjerne
eksisterende barrierer og hindre at nye oppstår. Mens
tilgjengelighet kan oppnås gjennom spesielle
løsninger, forutsetter universell utforming at
hovedløsningen skal imøtekomme alle brukerbehov.

TEK10 og Håndbok 278 «Universell utforming av veger
og gater» gir veiledning til hvordan en ivaretar
hensynet til ulike brukergrupper ved planlegging,
bygging og drift av vegsystemet.

4.15 Farger
Det skal være en felles farge på all møblering og
pulverlakkerte lysmaster. Det skal velges en tidløs
farge som passer både i naturen og i bebygde
områder. RAL 7016 anbefales.
Ubehandlet tre, som f.eks. toalettbygg i friområder vil
få en naturlig gråtone.

For planlegging og prosjektering av Kjellandsheia blir
følgende punkter viktige:


Hovedsakelig bruk av naturlige ledelinjer,
kunstige ledelinjer ved gangfelt og evt.
holdeplasser



Lekemiljø brukbare for mange



Tilstrekkelige visuelle og taktile (følbare)
kontraster i utemiljøets golv



Komfortable møbler



Tilstrekkelig belysning som også gir leding



God skilting



Dekker egnet for ulike brukere



Valg av vegetasjon som ikke utløser allergi

Forslag til en tidløs farge; RAL 7016

I tråd med dagens syn på samfunnet der alle skal
kunne delta, må det tas hensyn til menneskets
variasjoner i både alder og funksjonsevene.
Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming
vil være basert på følgende forhold:
Ubehandlet tre blir godt tilpasset i naturen

Ramboll
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4.16 Terrengbehandling
Fjellskjæringer vil ofte være synlige sår i
terrenget. Generelt er det et mål å minimere høyden
og lengden på fjellskjæringene.
For å redusere virkningen av høye skjæringer langs
adkomstveiene skal det legges ut løsmasser mot
fjellskjæringen der vegetasjon kan etableres.
Vegetasjonen vil dempe høyden på
fjellskjæringen og skjule sårene som skjæringen
medfører.
Følgende prinsipper skal legges til grunn for
utformingen:


Skråningshelninger skal følge den naturlige
skråningsgraden i landskapet



Skråningshelninger skal være gradvise, ikke
konstante, slik at de oppleves som mer naturlige



Skråningshelningen avrundes i bunn og topp



Løsmassefyllinger skal ha en helning som er 1:3
eller slakere dersom rekkverk skal unngås



Fjellskjæringer anbefales utformes med helning
5:1 eller slakere



Ved fjellskjæringer som er brattere enn 5:1 og
fjellskjæringer høyere enn fire meter skal det
legges til rette for vegetasjonsetablering for å
dempe den visuelle virkningen av skjæringen



Fyllinger skal jordkles for vegetasjonsetablering

Fjellskjæring med helning 5:1 og vegetasjon i foten
for å redusere virkningen. Vegetasjonsbredden kan
variere

Rambøll
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GRØNNSTRUKTURPLAN FOR KJELLANDSHEIA SYD, KJELLANDSHEIA NORD, LEIREHEIA OG AUSVIGA

1.

INNLEDNING

Dette er en retningsgivende veileder for
grønnstrukturen i Kjellandsheia i Søgne kommune.
Den skal danne grunnlag for å utarbeide en felles og
sammenhengende grønnstruktur for de fire
delområdene Kjellandsheia Nord (Søgne kommune)

Lunde (Leireveien) til Vervedalen. Alle regulantene har
kommet med innspill til planen underveis i prosjektet.
Beskrivelse av dagens situasjon er i stor grad hentet
fra konsekvensutredningen for Kjellandsheia, (temautredning for landskapsbilde, friluftsliv, grønnstruktur,
2008, Grønn Strek As).

Kjellandsheia Syd (Kjellandsheia AS), Leireheia
(Hellvikhus Søgne Eiendomsutvikling AS) og Ausviga
(Ausviga AS).

2.

MÅLSETTING

Hensikten med dokumentet er først og fremst at disse

Målet med grønnstrukturplanen er å sikre en

fire områdene som ligger inntil hverandre skal få en

gjennomgående og sammenhengende grønnstruktur

forbindelse og et felles uttrykk hva gjelder grønn-

mellom de fire delfeltene og at friområder og

struktur. Det skal være utfyllende i forhold til regu-

friluftsområder skal få en helhetlig utforming.

leringsbestemmelsene. Dokumentet har ingen juridisk
virkning, men alle regulantene har forpliktet seg til å

Grønnstrukturen skal prege boligfeltene. Planen skal

følge det. Dokumentet skal godkjennes i kommunen

være retningsgivende for utformingen slik at

og benyttes som et retningsgivende dokument i

områdene framstår som stedstilpasset mtp lokal skala

bygge-saksbehandlingen av både utbygger og

og karakter.

kommunens saksbehandler. Dog skal den ikke være til
hinder for at andre, likeverdige eller bedre løsninger

Videre er det et mål er at det ved områderegulering og

kan benyttes

videre prosjektering skal tas hensyn til natur, terreng
og landskap.

Dette dokumentet er utarbeidet samtidig med
reguleringsplanarbeidet.

Grønnstrukturen skal framheves. Det skal være sterkt
fokus på overgangene mellom byggeområder og

Dokumentet er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av

friområder. Friområder skal reguleres som virkemiddel

Kjellandsheia AS. Ole Bueklev i Kjellandsheia AS og

for å unngå bygging i silhuettlinjen.

Arnfinn Håverstad i Søgne kommune har bidratt med

Rambøll

innspill. Arnfinn Håverstad har utarbeidet kostnads-

Gruppering av boliger i klynger og grupper skal

kalkylen. Asplan Viak AS har utarbeidet plan for sti fra

innrammes av grøntområder.

Følgende målsetting er satt for
grønnstrukturen i Kjellandsheia, Ausviga og
Leireheia:


Gjennomgående og sammenhengende
grønnstruktur



Stedstilpasset formgiving



Hensyn til natur, terreng og landskap

5 (19)

3.

DAGENS SITUASJON

Grønnstruktur
Det meste av arealene innenfor planområdet er naturområder. Ca 85 % består av skog, dyrka mark, myrer,
vann og sjøarealer, ca 15 % er opparbeidete arealer
som boligfelt, næringsarealer, veier og infrastruktur.
Grønnstrukturinteressene er sammensatte. Naturområdene benyttes til nærrekreasjon som turgåing,
bading, jakt, fiske og hesteridning. Det går traktorveier og stier på kryss og tvers som benyttes til
friluftsliv. Skogen benyttes i noen grad til tømmerdrift.
Områdene består av skog eller annen tett vegetasjon
med få inngrep. Vegetasjonen består av eik, bjørk,

Landbruksområder/kulturlandskap

100-metersbelte fra sjø og 50-meterbelte fra

Det er noe dyrka mark med grasproduksjon og

vassdrag

beitemark som ligger langs Leireveien og mot Oftenes.

Det er et generelt forbud mot bygging og fradeling i
100-metersbeltet langs sjøen og Lundeelva og 50-

Det ligger et kulturlandskapsområde nord i plan-

meterbelte fra øvrige vassdrag. Byggeforbud i 100-

området som kalles ”Eplehaven”. Her er det gamle

metersbeltet gjelder for uregulerte områder og er

frukttrær, steingjerder og steinsatte drifteveier.

retningsgivende for disponering av strandsonen i
reguleringsplan. Forbudet gjelder ikke der annen

Mot Lundeelva ligger Borrågeren, et nedlagt gårdsbruk

grense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i

som nå er feriested, med rester etter dyrka mark og

reguleringsplan. Først og fremst er det viktig å ta vare

beitemark. Ett bruk er det bare tuftene igjen av.

på biologisk mangfold og allmenn tilgjengelighet langs

Langs elva er det båtplasser og sjøbuer.

vann, elver og bekker.

I hele området finns det mer eller mindre intakte

Veier

steingjerder i eiendomsgrensene.

Nord for planområdet ligger E39. E39 planlegges
omlagt, men traséen er pt. ikke bestemt (2014).

Myrer

Gjennom planområdet fra nord til sør går det et dal-

skrinn mark i disse områdene.

Det er noen myrer, hovedsakelig i forbindelse med

drag hvor Leireveien ligger. Det er kystveien mellom

vann. Det største myrområdet ligger mellom

Lunde og Ålo og Harkmark, og betjener boligfelt på

Det er et naturlig rikt dyre- og fugleliv og normalt

Kjellandsvannet og Leireveien og ligger på et høyt

Ausvigheia, Stølen og Hallandvig og øvrig bolig- og

biologisk mangfold.

parti. Ingen av myrene er dybdemålt.

gårdsbebyggelse. I tillegg er det traktorveier og

Topografi

Elv /vann /sjø

rogn og gran- og furutrær. Det er også bart fjell og

Området er et typisk sørlandsk landskap, småkupert
med mindre heier og daldrag med bratte sider. Det er
flere eksponerte topper. Våreheia i vest er høyest; 105
moh. Øvrige topper er mellom 40 og 90 moh. Det er
flere utsiktspunkter, men dagens skogvegetasjon gir
begrensete utsiktsmuligheter.

driftsveier i store deler av naturområdene. Disse
brukes til drift, hesteridning og som turveier.

Planområdet har kystlinje. Lundeelva ligger i øst og
har her sitt utløp i sjøen. Overgangen elv-sjø oppfattes

Bygninger

ved at landskapet åpner seg i elvemunningen.

Det er boligfelt på Ausvigheia og boliger langs Leireveien. I nord er det boligbebyggelse på Mjåbakken og

I Lundeelva er det private båtplasser langs hele

Kari. Det er noe gårdsbebyggelse innenfor

østsiden. Der er det flatt og tilgjengelig, mens det på

planområdet. Det er en trafostasjon i Leiredale og et

vestsida er bratt og vanskelig å ferdes.

høydebasseng nord på Leireheia. Det ligger privat

Det er tre vann; Kjellandsvannet, som har eneste

kirke, skole og samfunnshus på Oftenes.

utløp mot nord, Uffortjønna har utløp mot sør, og
Oftenestjønna ligger mot Leireveien i sørvest.

Ramboll
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4.

OVERORDNETE
FORHOLD

Overordnet grønn – og blåstruktur
Grønnstrukturen har en visuell oppgave ved at den
danner rammer og gir identitet til de enkelte byggeområdene. Sammenhengende grønnstruktur gir forbindelser til natur og gir rom for fysisk aktivitet og
rekreasjon som er viktig for folkehelsen. Natur og
vegetasjon skaper årstids-variasjoner og gir
leveplasser for dyr og fugler. Grønn-strukturen gir
mulighet for fordrøyning av overvann og sikre
snarveier mellom delfeltene.
På Kjellandsheia nord og syd, Leireheia og Ausviga vil
det være ulike typer friområder som til sammen vil
danne en mer eller mindre sammenhengende grønnstruktur. Friområdene vil bestå av eksisterende naturområder som bevares og tilrettelegges, samt nyetablerte friområder som kobles sammen med
eksisterende natur. Deler av de planlagte byggeområdene består av bekker og myr. Denne blågrønne
strukturen er den mest artsrike del av vår natur.
Områdene har stor biologisk verdi i tillegg til å gi stor
opplevelsesmessig verdi for beboerne. Overvannet er
samtidig en stor utfordring som må behandles med
aktsomhet i utforming av detaljreguleringsplaner.
Hvert delfelt skal utformes slik at det er en tydelig
grønn- og blåstruktur innenfor feltet. Der det er
muligheter for det, skal grønn- og blåstrukturen
kobles til omkringliggende friområder. Disse områdene

kan bestå av eksisterende terreng, vegetasjon og
bekkeløp eller de kan etableres på nytt dersom
eksisterende natur er vanskelig å bevare. Innenfor
områdene bør det være et sammenhengende
stisystem og lekeplasser skal etableres i dette
systemet.
Generelt om friområder
Det er et mål å bevare områdene så intakte som mulig
og det er tilstrekkelig om de fleste turstiene gjøres
tilgjengelige og brukbare. Dvs. at 1:10, 1:12 og 1:16
kan tillates i enkelte partier. Det kan tillates brattere
stigning for å oppnå best mulig terrengtilpasning, men
ikke brattere enn 1:6. Der det er nødvendig med
trapper og murer skal lokal naturstein benyttes. Smale
stier og tråkk er utfordrende og mest interessant for
funksjonsfriske barn. Disse stiene etableres nærmest
av at folk går i traséene regelmessig, men det kan
være behov for enkel rydding av busker og kratt. Det
skal også være et tilbud av turstier/turveier med
universell utforming. Enkle håndløpere i bratte partier
langs stier og tråkk vil gjøre dem mer brukervennlige.
I friområdene innenfor delfeltene kan det opparbeides
turvei, turløyper eller turstier avhengig av hvilken type
områder som skal knyttes sammen.
Belysning av de mest brukte turveiene skal vurderes
for å øke bruksfrekvensen.
Alle tiltak som foreslås må anlegges på naturens
premisser. Det skal gjøres minst mulig terrenginngrep
i forbindelse med opparbeidelse i friområdene.

Ramboll
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5.

NY GRØNNSTRUKTUR

Den overordnete grønnstrukturen
De to store sammenhengende grønnstrukturområdene finner vi langs Lundeelva fra Leireheia i
nord til Ausviga i sør. I tillegg er det et stort område
rundt Kjellandvannet og Uffortjønna i vest.
Disse områdene vil bli bundet sammen av
tverrforbindelser som ligger i naturlige formasjoner i
terrenget.

Oversikt over grønnstrukturen i hele
området

Rambøll
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Friområdet ved Kjellandsvannet og Uffortjønna

aktiviteter om vinteren. I dag brukes

Kjellandsvannet og Uffortjønna ligger i et naturskjønt

Kjellandsvannet til skøyting, en aktivitet

område. Variasjonen i landskapet med vann, bekker

som det kan tilrettelegges enda bedre

og åpne myrer, skog og topper man kan gå opp på, gir

for enn i dag. Rikelig med bord og

området store kvaliteter.

benker er viktig og bål- og grillplasser
vil øke attraktiviteten. Det kan bygges

Kjellandsvannet og omgivelsene rundt er et svært

en flytebrygge over vannet i øst-vestlig

godt utgangspunkt for turer, opphold og forskjellige

retning, med bro mellom slik at kanoer

aktiviteter. Hele Søgne kan benytte dette området

kan passere.

som turområde, dvs. at det blir et tilbud for flere enn
beboerne i de fire delområdene.

Der terrenget tilsier at det er vanskelig å
framføre sti, kan det bygges en utkraget

Det tilrettelegges med tre parkeringsplasser; én sørøst

brygge som festes i fjellet. Våte partier

for Uffortjønna (ved barnehagen), én sør for Kjellands-

kan forseres på en enkel pålekonstruk-

vannet og én i nord. Det opparbeides et stisystem

sjon. På vestsiden av vannet legges det

rundt begge vannene i tillegg til de eksisterende. Noen

opp til liten grad av opp-arbeidelse og et

steder går stiene langs vann, noen steder er de

enklere stinett som krever mindre

trukket inn på land, avhengig av terrengformasjonene.

tilrettelegging og vedlike-hold. Her blir
stiene ikke opparbeidet med grusdekke

På østsiden av Kjellandsvannet opparbeides det en

og det vil kun bli manuell eller forsiktig

sammenhengende tursti fra parkeringsplassen i sør til

maskinell rydding. Disse stiene knyttes

parkeringsplassen i nord som tilfredsstiller krav til

opp mot de eksisterende stiene i

universell utforming. Den vil være egnet for både

området.

rullestoler, sykling og barnevogner. Stien vil bli gruset
med bredde ca 1,5 meter og få belysning slik at den

På vest siden av Kjellandsvannet kan

kan brukes også om kvelden.

det også etableres en brygge for kano
og opparbeides en grasbakke med bord

Nordøst for Kjellandsvannet opparbeides et

og benker for opphold.

aktivitetsområde. Her kan det tilrettelegges med et
enkelt toalettbygg, brygge for utsetting av kanoer og

Langs alle stiene vil det bli satt ut

bading, stupebrett, badeplass og en grasbakke for

benker der det er utsikt eller spesielt

soling, lek og opphold med lavvo eller gapahuk. Det

godt egnet for en rast.

kan være en opplyst plass der det også kan foregå

Illustrasjon av grønnstruktur rundt Kjellandsvannet
og Uffortjønna

Ramboll
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Eplehaven
Eplehaven er som navnet tilsier en gammel frukthage
med epletrær. Det er flere kulturlandskapselementer,
som steingjerder, og steinsatte drifteveger. Arealet er
på ca 8,4 da og er regulert til offentlig areal i
kommunedelplanen. Det er ikke foreslått tiltak i
Eplehaven.
Skole- og idrettsområdet
Området opparbeides med skole- og idrettsbygg og
tilhørende uteområder. Det ligger sentralt i forhold til
boligfelt og i tilknytning til nærmiljøanlegget og
friområder.
Nærmiljøanlegg
I nærmiljøanlegget blir det idrettsbaner og
hinderløyper, lekeapparater, med mer. Et
fordrøyningsbasseng nord for skolen med en blå
streng mot bekken i sør blir et positivt innslag i
nærmiljøanlegget og skolens uteområde.

Illustrasjon av nærmiljøanlegget i friområde FR med
ballbaner og leke-/aktivitetsområde.
Vist bebyggelse er kun illustrerende

Rambøll
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Friområdet på Oftenes
Dette sjønære friområdet har ingen sammenhengende
grønn forbindelse med de øvrige friområdene, men
tilgjengeligheten er god.
Det anlegges en sti fra parkeringsplassen i boligfeltet
på Oftenes og ned til området. I sør er det en
eksisterende sti som går østover til Oftenesveien.
I nord anlegges det en badestrand og grasbakke for
soling, bading og opphold. En sti går videre sørover til
et platå der det ligger godt til rette for å opparbeide et
større oppholdsareal med grasbakke, bord og benker
og faste griller. Et toalettbygg og en «vaffelbu» kan
vurderes her. Av lokale tiltak må kratt ryddes og
vegetasjonen tynnes slik at området blir solrikt. Det
bør ryddes steiner i vannkanten for økte bademuligheter og bygges stupebrett. Badebøyer er
nødvendig for å unngå konflikt mellom badende og
båttrafikk.
Det skal reguleres en småbåthavn med brygger langs
fjellet i bukta i sør. Her er et område avsatt til
utsetting og opptak av småbåter, vist som B20 på
illustrasjonsplanen.

Illustrasjon av friområde på Oftenes med kvartalslekeplass nær boligfelt og skole, badeområde og
småbåthavn.
Vist bebyggelse er kun illustrerende

Ramboll
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Friområder langs Lundeelva
Det foreslås å lage en tursti langs Lundeelva med
varierende opparbeidelsesgrad. Stien skal bli et
attraktivt nærrekreasjonstilbud. Det skal være
sykkelstandard mellom Leire og Borrågeren, ellers skal
det anlegges en elvesti på naturens premisser, som
passer best i dette kuperte terrenget. Det vil her ikke
oppnås universell utforming, bredde for snøbrøyting
eller ordinær belysning, men dette er hva områdets
tålegrense kan klare.
Ulike utfordringer langs Lundeelva må håndteres: tett
vegetasjon, fjell som er så bratt at det ikke kan
forseres, våte partier, steinur og rasfarlige steder.
Planen legger opp til følgende prinsipielle løsninger:

Prinsipp for turvei. Mulig åpnet, steinsatt bekkeløp
(Ill: Asplan Viak AS)

Rambøll

Forslag til turvei og brygge med mulighet for å
tilrettelegge for opphold (Ill: Asplan Viak AS)

Forslag til turvei og brygge der turvei må føres ut på
brygge pga. rasfare (Ill: Asplan Viak AS)

13 (19)

(Illustrasjonen er utarbeidet av : Asplan Viak AS)
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Standard på stier og turveier
Standard på turveier/stier rundt Kjellandsvannet og
Uffortjønna, Oftenes og Lundeelva. Standarden må
tilpasses på stedet for å redusere inngrepene.
Øverst vises lysløype med sykkelvei standard.


Bredde:

2-3 meter



Skulder:

0,5 meter



Maks stigning:

1:12



Belysning



Dekke:

grus 0-13 mm

I midten vises turvei.


Bredde:

1,5-2 meter



Skulder:

0-25-0,5 meter



Maks stigning:

1:12 unntakvis



Belysning montert i trær, ikke på egne stolper



Dekke:

brattere
grus 0-13 mm

Nederst vises tursti, anlegges på naturens premisser.


Bredde:

1,2 meter



Skulder:

0,25 meter



Maks stigning:

1:10 - 1:12



Dekke:

grus 0-13 mm

I tillegg etableres det tråkk/stier av at folk ferdes.
Det gjelder på partier der det ikke skal gjøres tiltak
ifm framføring av stiene.

Rambøll
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Vegetasjon mellom stien og elva tynnes for å få
visuell kontakt med elva

Våte partier kan være vanskelig å forsere

På våte partier kan det bygges brygge
på påler. (Foto: Terje Askildsen)

Eksempel på en badeplass, f.eks. ved Ausviga. En
steinrekke mot sjøen vil hindre utvasking av
sandstranda

Steinblokker kan benyttes som benker

Ramboll
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Eksempler på aktiviteter og tiltak som kan gjøres
rundt Kjellandsvannet.

Rambøll
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Vegetasjon
Det er en målsetting å bevare mest mulig eksisterende
terreng og vegetasjon i friområdene. Noen inngrep må
likevel påregnes i overgangssoner og i forbindelse med
bygging av turveier og badeplasser. I disse områdene
bør matjord som fjernes, legges i depot og tilbakeføres der det er utført inngrep. Naturen reparerer seg
selv ved revegetering, og det unngås fremmede arter.

Belysning
God og tilstrekkelig belysning skaper trivsel og
trygghet og virker kriminalforebyggende. Belysningen
skaper stemning og turstiene vil benyttes mer om
høsten og vinteren når det er få timer med dagslys.
Lys på friområder/turstier skal være miljøvennlig mtp
lyskilde og energiforbruk. Det skal være naturtilpasset
armatur. Kabler legges i bakken.

Skilting
Skilting av turområdene vil øke brukervennligheten for
turgåere. Skilting kan sette i gang bruken av området
med en gang de nye boligområdene er innflyttingsklare. Aktuelle steder å skilte i tillegg til retning og
avstand, er lokale stedsnavn som Verven, Vervedalen,
Fidjedalen, Ausviga, Leireheia, Lundeelva, Kjellandsvannet og Uffortjønna. Eldre navn og bosettinger som
Borrågeren og der det er kjente sagn og historier som

Det er også et mål å bevare enkelte felt med
eksisterende terreng og vegetasjon innenfor
byggeområdene. Feltene kan inngå i grønnstrukturen
for det enkelte delfeltet.

Det vil bli lys på lysmaster langs sykkeltraséen mellom
Kjellandsvannet og Uffortjønna. Langs Lundeelva kan
det være en enklere type belysning som monteres i
trærne og ikke på egne master.

Ålesteinen og Røsefoden har formidlingsverdi for alle
som benytter området. Bade- og fiskeplasser, rasteog bålplasser, evnt fareområder, stiers standard og
om de er universelt utformet kan også skiltes.

Det bør tynnes innenfor områder regulert til
friområder for å oppnå lys og luft til bunnsjiktet og for
å styrke bruksmulighetene for naturområdene. Store,
karakteristiske eiketrær er mest verdifulle, men også
store furutrær skal bevares. Eventuelle forekomster av
varmekjære løvtrær som lønn, lind og ask skal ikke
fjernes.
På lekeplasser skal det benyttes buskfelt mot
tilgrensende veier, som skjerm mot naboer og generell
innramming for å skape lé eller rom. Det kan også
være aktuelt å bruke trær som innramming, som
klatretrær eller som tuntrær. Det skal benyttes arter
som er naturlig i området. Klassiske hageplanter skal
unngås, men nyttevekster kan tillates. I intensivt
brukte områder skal det tilsås med gress. Busker kan
inngå som et lekeelement som lysthus eller tunneler.
Det skal ikke benyttes svartelistede arter eller arter
som er allergifremkallende.

Eksempel på skilt i turområde, over. Vist skilt er fra
Elkemo
Eksempel på stedstilpasset belysning. Armatur t.v.
er fra Targetti Poulsen, tursti på Notoddden.
Foto: Ole Peder Lien

Ramboll
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6.

KOSTNADSKALKYLE

7.

En grov kostnadskalkyle for området rundt Kjellandsvannet og Uffortjønna, samt Oftenes er utarbeidet av

Lundeelva

Søgne kommune, ved Arnfinn Håverstad. Kalkyle for

Parkeringsplass med grusdekke

765 000

Lundeelva er utarbeidet av Asplan Viak AS.

Turveg med grusdekke, 3 m totalbredde

200 000

Natursteinsmur

660 000

Steinsatt bekk

450 000

Brygge med tredekke og

455 000

Kjellandsvannet og Uffortjønna
Sykkelsti, østsiden av vannet (1,1 km)
Sti over vannet og til P-plass nord (0,7 km)
Rydde vegetasjon, skilt, møbler, toalett, P nord
Sti v. for Kjellandsvn. og Uffortj. til bhg.

1 500 000
800 000
1 000 000
300 000

natursteinsmur mot sjø

900 000

300 000

Belysning, ca 800 m strekning

850 000

Sum opparbeidelseskostnader

5 850 000

Sykkelsti, (0,7 km)

Parkeringsplass sør for Kjellandsvannet
Parkeringsplass øst for Uffortjønna



Fr Øst for skole/idrettsanlegg



F1 Oftenes (vest)



F3 Oftenes (øst)



F4 – L4 Lundeelva

Strekningen Borrågeren – Ausviga: ca kr. 500 000,I kostnadskalkylen inngår ikke belysning langs stiene.
I tillegg til oppgitt kostnader kommer tilrigging,

F3 Oftenes (øst)

Fjerning av kratt og vegetasjon

80 000

Oftenes (øst) er ikke vurdert i denne omgang.

Gressbakke

60 000

Fjerne store steiner

20 000

50 000

Toalett

300 000

Småbåtbrygger

300 000

Offentlig brygge

400 000

Badebøyer
Parkeringsplass
Sum opparbeidelseskostnader

Rambøll

900 000
50 000

Stupebrett

40 000
100 000
2 500 000

Uffortjønna



gebyrer og mva.

200 000

L1 og L2 Stier og tiltak ved Kjellandsvannet og

2 880 000

Badestrand

Grill, benker, bord



Parkeringsplass nord for Kjellandsvannet

uforutsette kostnader, honorar, administrasjon,
F1 Oftenes (vest)

vurderes i utbyggingsrekkefølgen:



Kjellandsvn. Møbler, lavvo, etc.
Infotavler, skilt, merking for hele området

Søgne kommune i samarbeid. Følgende områder skal



Jordsti, plankedekke, bord, benker, grill
Sykkelsti fra bhg langs ø.side Uffortj. fram til

Prioritert rekkefølge skal besluttes av regulanter og

275 000

Rekkverk
Sum opparbeidelseskostnader

UTBYGGINGSREKKEFØLGE

Grunnerverv
Kjellandsvannet og Uffortjønna off.turvei og turdrag:
ca 49 300 m2
Offentlige friområder:
Sum

ca 26 000 m2
ca 75 300 m2

Grunnerverv: ca 75 300 m² 35 kr = ca 2.635.500 kr

Utbyggingsrekkefølge er ikke avklart pr dd.
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Sammendrag
Det er gjort beregninger av støynivå fra veitrafikk i forbindelse med et
reguleringsarbeid på Ausviga og Leireeia i Søgne kommune. Hensikten med
støyutretningen er å vurdere konsekvens av en samlevei i det regulerte området.
Utredningen viser at noen av boligfeltene vil være støyutsatte fra denne veien og
det vil være nødvendig å gjøre tiltak. En skjermingsløsning er vist i tegning X002
for det regulerte området, men støyskjermene vil være høye og lange på grunn av
OPPDRAGSNR.

A023584

DOKUMENTNR.

NOT001

VERSJON

1
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16.09.2014

UTARBEIDET
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stor høydeforskjell i terrenget. Skjermingstiltak kan unngås for noen felter dersom
byggegrense settes til 20-35 meters avstand til senterlinje veg.

1

Innledning

COWI AS har på oppdrag fra Ausviga eiendom AS foretatt beregninger og
vurderinger av veitrafikkstøy i forbindelse et reguleringsarbeid på Ausviga og
Leireeia i Søgne kommune. Hensikten med støyutretningen er å vurder konsekvens
av bygging av en samlevei i det regulerte området. Situasjonsplan for regulert
område og den nye samleveien er vist i Figur 1.

samlevei

Figur 1

Områdeplan for Leireheia og Ausviga.
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2

Forskrifter og grenseverdier

2.1

Definisjoner

3/9

›

LpAeqT er A-veid ekvivalent støynivå i brukstid eller måleperiode T. Angis i
desibel i forhold til en referanseverdi på 20 µPa.

›

Lden er A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med
5 dB og 10 dB ekstra tillegg på henholdsvis kveld og natt.

›

Ld er A-veid ekvivalent støynivå i løpet av dagperioden kl. 7-19. Angis i
desibel i forhold til en referanseverdi på 20 µPa.

›

L5AF er statistisk maksimalt støynivå som overskrides i 5 % av hendelsene.
Dette gjelder der det er mer enn 10 hendelser i løpet av nattperioden kl 23–07.

2.2

Støynivå utendørs

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2012) angir støysonene som skal kartlegges. Utdrag av kriterier for
soneinndeling er gjengitt i Tabell 1.
Tabell 1
Støykilde

Vei

Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.
Gul sone

Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23–07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23–07

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Lden 65 dB

L5AF 85 dB

* Ld vil være aktuell for barnehage

›
›

De gjennomsnittlige (ekvivalente) støynivåene beregnes som årsmiddelverdier
i tråd med definisjonene av Lden og Lnight i T-1442/2012.
Støysonekartene skal vise utendørs støynivå 4 meter over terreng.

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå
åpenbart er bestemmende for støysonenes utbredelse.
Anbefalte grenseverdier for støy ved etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål er gitt i Tabell 2.

http://projects.cowiportal.com/ps/A023584/Documents/3 Prosjektdokumenter/Støy/NOT001_.docx

4/9

REGULERINGSPLAN FOR AUSVIGA OG LEIREHEIA

Tabell 2

Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Tall
oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.
Støynivå på uteplass og
utenfor rom med støyfølsomt
bruksformål

Vei

Lden 55 dB

Støynivå utenfor
soverom i nattperioden
kl. 23–07
L5AF 70 dB

* Ld vil være aktuell for barnehage

›
›

›

›

Ekvivalentnivåene i Tabell 2 skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med
definisjonene av Lden og Lnight.
Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo/oppholdsenhet.
Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i
tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og
rekreasjonsformål, jfr. definisjon i T-1442/2012 kap. 6. Beregningshøyden for
uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over
balkong- eller terrassegulv.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10
hendelser per natt.

3

Beregninger av trafikkstøy

3.1

Underlag og metode

Beregningene er gjort med nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy (Nord96) i
støyberegningsverkstøyet CadnaA versjon 4.4. Beregningshøyde for støysonekartet
er satt til 4 meter over bakkenivå for å synliggjøre støyforhold på uteplass. Det
beregnes i rutenett med størrelse 5 × 5 meter.
Grunnlag for beregningene er digitalt kartgrunnlag fra oppdragsgiver, datert
03.09.2014.
Markdempingsfaktor er satt til 1 for bakken og til 0 for veier og vannet.
Absorpsjonsfaktor til bygningene er satt til 0,21. Absorpsjonsfaktor til
støyskjermene er satt til 0,21 for siden mot bebyggelser og 0,6 for siden mot
samleveien.
Refleksjoner opp til andre orden er tatt med i beregningene.

3.2

Veitrafikk

Ett grovestimat på turproduksjon i planlagt område er vist i Tabell 4.
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Tabell 3
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Estimat på turproduksjon i planlagt område

Bruksformål

Enhet

Areal /

Bilturer pr.
enhet

ÅDT

Nye boliger på
Ausviga

Per boenhet

423 boenhet

3,5

1480

Nye boliger på

Per boenhet

280 boenhet

3,5

980

Eksisterende
Boliger på
Ausviga

Per boenhet

150 boenhet

3,5

525

Eksisterende
Boliger på
Leireheia

Per boenhet

60 boenhet

3.5

210

Barnehage

Per enhet

2

100

200

Leireheia

Samlet

Ca. 3400

Det forutsettes at halvparten av trafikkmengde på samleveien foregår gjennom
rundkjøring sørvest for Ausviga, og resten vil foregå gjennom krysset nord for
Leireheia. Det forutsettes også at turproduksjon fra planlagt område vil påvirke
bare Fv 204, men ikke E39. For E39 trafikktall er fremvekst om 10 år med en
vekstfaktor på 1,5%.
Ut ifra dette er trafikktall som benyttet i beregningene gitt i Tabell 4.
Tabell 4

Trafikktall benyttet i beregningene.
ÅDT

Vei

Samlevei
Fv 204
E39

ÅDT

Før utbygging Etter utbygging

Andel tunge
kjøretøy

Hastighet

2013

2024

-

1 700

5%

50 km/t

500

2 300

10%

70 km/t

11 500

13 500

14%

80 km/t

For beregning er det nødvendig med tidsfordeling av trafikken. Det er brukt typisk
trafikkfordeling for riksveier med 75 % dagtid, 15 % kveldstid og 10 % om natta
for Fv. 204 og E39, mens for samleveien er det benyttet trafikkfordeling for
byveier med benyttet trafikkfordeling 84 % dagtid, 10 % kveldstid og 6 % om
natta. Benyttet tidsfordeling er hentet fra veilederen til T-1442/2012 (M-128).
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Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene og til andelen tunge
kjøretøy. Imidlertid forutsetter det relativt store feil i trafikkmengdene for at det
slår ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel gir en fordobling/halvering av
trafikkmengden en endring på +/- 3 dB på ekvivalent støynivå. Det er tatt hensyn
til veiens helningsgradient i støyberegningene.

4

Resultater

Det er foretatt beregninger av støynivå på uteområder med utgangspunkt i
trafikktall gitt i Tabell 4.

4.1

Utendørs støynivå, Lden

Tegning X001 viser støyforhold på både Leireheia og Ausviga der det bare er tatt
hensyn til støy fra samleveien i beregningene. Resultatene viser at enkelte
støyfølsomme felter er støyutsatte fra denne veien slik at deler av disse feltene
ligger i gul sone i henhold til T-1442/2012. Som vist i tegning X001er boligfeltene
BB1-BB14 på Leireheia og boligfeltene AA1-AA9 på Ausviga støyutsatte, derfor
vil det være nødvendig å gjøre tiltak her.
Feltene AA3 og BB4 er avsatt til bruksformål som barnehager, så støynivå Ld vil
angå for disse feltene. Likevel er det antatt at 84% av trafikkmengde foreligges i
dagtid (byveier), og det dermed forventes at støynivåer Ld og Lden vil være i stor
grad lignende. Ut ifra det tegning X001vil også gjelder for feltene AA3 og BB4.
Tegning X002 viser støyforhold med forslåtte skjermingstiltak for de regulerte
området. Støyskjermene er enten satt langs samleveien eller på grensen av feltene.
Høydeforskjellene i området er store og derfor må skjermene være høye og lange
for å kunne ha betydelig effekt på støyforholdene. En oversikt over skjermene er
vist i Tabell 5. Alternativt tiltak kan være at byggegrense settes til en god avstand
til senterlinje veg. For eksempel med en grense i 20-30 meter avstand til
senterlinje veg, kan man unngå skøyskjermene på feltene AA1-AA3, BB1-BB3,
BB8.
Tegning X003 viser støysituasjon uten skjermingstiltak og der både samleveien,
E39 og Fv. 204 er tatt med beregningene. Tegningen viser at støy fra Fv. 204 og
E39 kan føre til støynivåer over grenseverdiene på noen felter på Leirehei. I dette
tilfellet vil ytterlige tiltak være nødvendig for felter BB9-BB11, BB13, BB16BB18. Fv. 204 har liten effekt på støyforhold på Ausviga.
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Tabell 5

Oversikt over foreslåtte støyskjermer.

Skjerm

Høyde

Skjerm 1

4,0 m.o.t

Ca. 81 meter

Skjerm 2

3,5 m.o.t

Ca. 153 meter

Skjerm 3

3,4 m.o.t

Ca. 150 meter

Skjerm 4

3,8 m.o.t

Ca. 60 meter

Skjerm 5

3,8 m.o.t

Ca. 45 meter

Skjerm 6

3,8 m.o.t

Ca. 110 meter

Skjerm 7

4,0 m.o.t

Ca. 161 meter

Skjerm 8

7/9

4,0 m.o.t

Lengde

Ca. 235 meter

Skjerm 9

4,0 m.o.t

Ca. 118 meter

Skjerm 10

4,0 m.o.t

Ca. 140 meter

Skjerm 11

4,0 m.o.t

Ca. 73 meter

Skjerm 12

3,8 m.o.t

Ca. 100 meter

Skjerm 13

3,4 m.o.t

Ca. 135 meter

Skjerm 14

3,0 m.o.t

Ca. 155 meter

Skjerm 15

3,6 m.o.t

Ca. 163 meter

Skjerm 16

4,0 m.o.t

Ca. 123 meter

Skjerm 17

3,6 m.o.t

Ca. 37 meter

Skjerm 18

3,6 m.o.t

Ca. 185 meter

Skjerm 19

3,6 m.o.t

Ca. 95 meter

Skjerm 20

3,4 m.o.t

Ca. 105 meter

Skjerm 21

4,0 m.o.t

Ca. 40 meter
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4.2

Maksimale utendørs støynivå, L 5AF

Tegning X004 viser maksimalnivåer, L5AF, på regulerte område uten
skjermingstiltak. Krav til maksimalnivå gjelder kun for eventuelle soverom og der
det er mer enn 10 hendelser i nattperioden.
For situasjonen vist i tegning X004 anbefales det at soverommene planlegges på
tilstrekkelig avstand til denne samleveien slik at L5AF utenfor vindu til soverom
ikke overskrider 78 dB. Dermed vil maksimalnivåer ikke overskride 10 hendelser i
nattperioden.

5

Forslag til planbestemmelser

På generelt grunnlag anbefales bestemmelser iht. T-1442/2012:

›

Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor åpningsbare fasadeelementer
(vinduer, dører og ev. ventiler) til rom med støyfølsomt bruksformål skal ikke
overstige Lden 55 dB i en beregningshøyde på minst 1,5 meter over
golv/bakkenivå.

›

Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23-07 skal ikke overstige L5AF 70 dB for 10
eller flere hendelser.

›

Støynivået innendørs må tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift/NS8175
klasse C.

Hensynssoner vil primært gjelde for dette planområdet etter PBL § 11-8, og forslag
til øvrige bestemmelser er som følger:

›

Alle bygg med støyfølsomt bruksformål får minst én stille side.

›

For boliger: Alle boenheter skal ha en stille side. Minst ett soverom skal ha
vindu mot stille side.

›

Fellesområder med en størrelse på minste utendørs oppholdsareal (MUA),
f.eks. for lek, ballspill, opphold og rekreasjon må få tilfredsstillende støynivå.

›

Alle boenheter må ha minst én privat uteplass hvor støykravene er tilfredsstilt.

›

Det skal foreligge en støyfaglig utredning som ivaretar bestemmelsene.

6

Konklusjon

Enkelte felter i området er støyutsatte fra samleveien. Et enkelt og praktisk tiltak
kan være at byggegrense settes i tilstrekkelig avstand til samleveien slik at
fremtidige bebyggelser ligger utenfor gul sone iht. T-1442/2012. For eksempel med
grense på 20-30 meter avstand til senterlinje veg, kan man unngå støyskjermene for
mange av feltene. Ellers vil det forslåtte skjermingstiltaket i tegning X002 være
aktuelt.
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Støybidrag fra Fv. 204 og E39 har betydelig effekt på støyforhold på nordlige felter
på Leireheia (se tegning X003) og videre tiltak vil være nødvendig for å beskytte
disse feltene mot støy.
Det er kun gjort et overordnet estimat på trafikkproduksjon i området, og som
videre er lagt til grunn for beregningene. Derfor anbefales det å gjøre en mer
nøyaktig analyse av trafikk i området.

Vedlegg

›

Støysonekart, X001, Lden uten skjermingstiltak, støykilde er samleveien.

›

Støysonekart, X002, Lden med skjermingstiltak, støykilde er samleveien.

›

Støysonekart, X003, Lden uten skjermingstiltak, støykilde er E39, Fv. 204 og
samleveien.

›

Støysonekart, X004, L5AF uten skjermingstiltak, støykilde er samleveien.
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Støyvurdering på Leireheia og Ausviga

Støysituasjon uten tiltak.
Støysone-høyde: 4.0m

Støykilde: vei, samleveien.

Rutenett: 5.0m x 5.0m

Støynivå Lden427000
etter utbygging
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6438400
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Kunde: Ausviga Eiendom AS

Oppdragsnr.: A023584

Tegningsnr: X001

Utarbeidet:

SAME 16.09.14

Støyvurdering-Lden10.cna
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Støyvurdering på Leireheia og Ausviga

Støysituasjon med tiltak.
Støysone-høyde: 4.0m

Støykilde: vei, samleveien.

Rutenett: 5.0m x 5.0m

Støynivå Lden427000
etter utbygging
427100

427200

427300

427400

427500

4276001:5000 (A3)
427700
Målestokk:

< 55
>= 55
>= 60
>= 65
>= 70
>= 75
>= 80
>= 85
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Lden
(dBA)

427900

Bolig
Næringsbygg
Vei
Skjerm
Høydekurve
Jernbane
Vann
428000

428100

428200

6438500
6438400

6438400

BB19

Kunde: Ausviga Eiendom AS

Oppdragsnr.: A023584

Tegningsnr: X002

Utarbeidet:

SAME 16.09.14

Støyvurdering-Lden10.cna

Kontrollert:

TRIP

428300

428400

428500

428600

6438300

6438500

BB18

16.09.14

427200

427300

427400

427500

427600

427700

427800

427900

428000

428100

428200

428300

428400

428500

428600

6439300

ÅDT= 23
00, 70 km
/t

6439200

Fv 204,

Fv
2

04,

6439200

6439300

6439400

427100

6439400

427000

ÅD
T=

230

0, 7

0k

m/t

6439100

6439100

AA5
AA7

AA6

Samlevegen,
ÅDT= 1700, 50

Sam
leve
gen
, Å
DT=

km/t

AA3
AA8

BB1

BB13

6438900

AA1

AA2

170
0, 5
0k
m/t

6438900

6439000

AA4

6439000

AA9

Samlevegen, ÅDT= 1700, 50 km/t

BB2
BB14

6438800
BB11
BB16

BB8

/t

6438600

13500,
80 km

BB6

BB5

BB9 BB10
BB7

6438700

BB4
BB3

6438600

6438800
6438700

BB15

E39, Å
DT=

Leireheia

Ausviga

BB12

BB17

6438300

Støyvurdering på Ausviga

Støysituasjon uten tiltak.
Støysone-høyde: 4.0m

Støykilde: vei. E39, Fv204, og samleveien.

Rutenett: 5.0m x 5.0m

Støynivå Lden427000
etter utbygging
427100

427200

427300

427400

427500

4276001:5000 (A3)
427700
Målestokk:

< 55
>= 55
>= 60
>= 65
>= 70
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>= 80
>= 85
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(dBA)

427900

Bolig
Næringsbygg
Vei
Skjerm
Høydekurve
Jernbane
Vann
428000

428100

428200

6438500
6438400

6438400

BB19

Kunde: Ausviga Eiendom AS

Oppdragsnr.: A023584

Tegningsnr: X003

Utarbeidet:

SAME 16.09.14

Støyvurdering-Lden.cna

Kontrollert:

TRIP

428300

428400

428500

428600

6438300

6438500

BB18

16.09.14

427200

427300

427400

427500

427600

427700

427800

427900

428000

428100

428200

428300

428400

428500

428600

6439300
6439200

6439200

6439300

6439400

427100

6439400

427000

6439100

6439100

AA5
AA7

AA6

Samlevegen,
ÅDT= 1700, 50

Sam
leve
gen
, Å
DT=

km/t

AA3
AA8

170
0, 5
0k
m/t

BB1

BB13

6438900

AA1

AA2

6439000

AA4

6438900

6439000

AA9

BB2
BB14

6438800
BB4

6438700

6438800
6438700

BB15

BB11

BB3

BB16

6438600

BB6

BB8

BB5

6438600

Leireheia

Ausviga

BB12

BB9 BB10
BB7

BB17

6438300

Støyvurdering på Leireheia og Ausviga

Støysituasjon uten tiltak.
Støysone-høyde: 4.0m

Støykilde: vei, samleveien.

>= 70
>= 85

L5AF
(dBA)

Rutenett: 5.0m x 5.0m

Støynivå L5AF
etter utbygging
427000
427100

427200

427300

427400

427500

4276001:5000 (A3)
427700
Målestokk:

427800

427900

Bolig
Næringsbygg
Vei
Skjerm
Høydekurve
Jernbane
Vann
428000

428100

428200

6438500
6438400

6438400

BB19

Kunde: Ausviga Eiendom AS

Oppdragsnr.: A023584

Tegningsnr: X004

Utarbeidet:

SAME 16.09.14

Støyvurdering-Lmax2.cna

Kontrollert:

TRIP

428300

428400

428500

428600

6438300

6438500

BB18

16.09.14

Bilder fra 3D‐modell

Kartutsnitt som viser synsvinkler fra bilde 1,2,3. Bilde 4 er oversiktsbilde.

06.11.2015

Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2011/3665
Vår ref.:
2013/481

Vår dato: 21.09.2015
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Ausviga - uttalelse til områdereguleringsplan med planID 201209
_________________________________________________________________________
Miljøvernavdelingen gir faglig råd om at planen ikke vedtas før det foreligger
landskapsanalyse som viser at naturverdiene i landskapet ut mot sjøen blir bevart.
Det gis faglig råd om at reguleringsformålene ved Bårågeren best mulig tilpasses
gjeldende arealformål i kommunedelplanen. Planforslagets LNF-formål, som åpner for
spredt hyttebygging her, er ikke gyldig uten at reguleringsbestemmelsene presiserer at
det gjelder eksisterende enhet.
Det gis faglig råd om at planen sikrer flere badeområder og ferdselsmuligheter langs
sjøen.
________________________________________________________________________
Vi viser til kommunens skriv av 13.07.2015.
Planområdet utgjør ca. 900 dekar og ligger mellom Leireveien og Lundeelva nord for
eksisterende boligområde i Ausviga. I nord avgrenses planområdet av kraftlinja mellom
trafostasjonen ved Leireveien i vest og Bårågeren ved Lundeeleva i øst. Her øst er det tatt
med areal for gang- og sykkelveiforbindelse via ny bro fram til Eikeveien på østsiden av elva.
Planforslaget legger opp til ca. 400 nye tomter med ulike boligtyper. En del av områdeplanen
nærmest eksisterende boligområde i Ausviga er allerede detaljregulert for utbygging direkte
hjemlet i planen. De øvrige boligfeltene forutsetter godkjent detaljreguleringsplan før
utbygging.
Landskapsanalyse
Arealbruken i området er i utgangspunktet avklart gjennom kommunedelplanprosessen for
Kjellandsheia. I den forbindelse påpekte miljøvernavdelingen viktigheten av å bevare
naturrammen ut mot Torvefjorden og Lundeelva. Etter innsigelse og mekling førte dette til
følgende enighet:
«Østre deler av byggeområde B13 og B15, mot Torvefjorden: Innsigelsen trekkes på vilkår
av at det ved utarbeidelse av reguleringsplan gjennomføres en landskapsanalyse, og at det tas
spesielle landskapshensyn ved plassering av bebyggelse mot sjøen. Vilkåret innarbeides i de
utfyllende bestemmelsene.»
Besøksadr.

Tordenskjoldsgate 65

E-post

fmvapostmottak@fylkesmannen.no
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Det er utarbeidet landskapsanalyse, men denne gir kun en beskrivelse av områdene med
tilrådning om hvordan det bør detaljplanlegges. En visualisering av hvordan området etter
utbygging vil se ut fra sjøen er ikke utarbeidet. Samtidig er avgrensningen av byggeområdet
ut mot sjøen ikke redusert, men utvidet ut i kommunedelplanens LNF-område L5 på et par
steder. Dette er ikke nærmere begrunnet. Utvidede arealer ligger innenfor områdeplanens felt
B103 og 104, samt tomtene 62 og 63 i felt B101.
Områdene ut mot sjøen og elva er til dels svært kuperte og brattlendte. Det er en utfordring å
finne løsninger som bevarer naturverdiene her, spesielt om vegetasjon skulle bli fjernet for
bl.a. å sikre tilfredsstillende utsiktsforhold. Vi gir derfor faglig råd om at planen ikke vedtas
før det foreligger en landskapsanalyse som viser at naturverdiene i landskapet ut mot sjøen
blir bevart. Dette gjelder i første omgang spesielt den del av planen som er detaljregulert.
For de øvrige deler av områdereguleringsplanens byggeområder kan landskapsanalysen
utføres når detaljreguleringsplaner utarbeides.
Bårågeren
Arealbruken for Bårågeren ved Lundelva avviker en del fra kommunedelplanen.
Kommunedelplanens LNF-område L18 er der utvidet med et vesentlig større LNF-område på
bekostning av kommunedelplanens friområde F4. Vi mener LNF-området bør avgrenses i
samsvar med kommunedelplanen, evt. justeres med hensyn til kulturlandskapet. Ut fra den
omfattende boligutbyggingen som vil skje i bakenforliggende områder, vil det være viktig å
følge opp avgrensningene som allerede er fastsatt for friområder i kommunedelplanens
område F4. Vi gir følgelig faglig råd om at dette følges opp.
Det er åpnet for spredt hytteutbygging i LNF-området uten at det er angitt hvor mange enheter
som kan bygges. Bestemmelsen om spredt utbygging vil da bare være gyldig dersom det i
bestemmelsene presiseres at det kun gjelder eksisterende enhet.
Boligfeltene ved Bårågeren er i hovedsak i samsvar med kommunedelplanen. Bebyggelse
som kommer i naturrammen omkring kulturlandskapet vil imidlertid virke negativt på
opplevelsen av dette landskapet. Det bør derfor vurderes en begrensning av utbyggingen her.
Badeplass
Det er kun avsatt en badeplass (o_GB100). Dette er lite i forhold til det store
utbyggingsvolumet som forutsettes å skje. Badeplassen utgjør en relativ grunn sandbukt uten
særlig kveldssol. Vi antar at badeplassen egner seg best for barn/ ikke svømmedyktige. Vi
gir derfor faglig råd om at det i tillegg vurderes andre badeområder lengre vest med dypere
vann og noe bedre solforhold. Da landskapet nærmeste sjøen er brattlendt, bør det sikres
gode atkomststier ned til badeplassene, samt naturtilpassede tiltak som gjør det mulig å gå
langs stranden/sjøkanten i planområdet.
Med hilsen
Magnus Thomassen
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
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Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

4605

Kristiansand S

Statens

vegvesen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende
Region

enhet:

SaksbehandIer/innvalgsnr:

sør

Steinar

Høring
uttalelse

Ånesland

av områdereguleringsplan

Deres referanse:

Vår referanse:

- 38121525

Vår dato:

2013/010392-007

for

29.09.2015

i Søgne

Ausviga

-

kommune

Vi viser til dokumentene
som ligger på kommunen sin hjemmeside (Statens vegvesen har ikke fått
planen oversendt til uttalelse). Det vises også til vårt brev av 21.8.20l5 og Vest-Agder
fylkeskommune
sitt brev av 4.9.2015 til ornrådereguleringsplan
for Kjellandsheia
syd.
Områdereguleringsplanen
Kjellandsheia.

for Ausviga

er i hovedtrekk

i samsvar

med kommunedelplan

for

Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
I reguleringsbestemmelsene
§ 2.2 må følgende tillegg tas inn: Fv. 204 skal utbedres til
dimensjoneringsklasse
U-Hø2 Øvrige hovedveger ( 7,5 meter vegbredde) i Håndbok N100.
Dette er i samsvar med ovennevnte brev til ornrådereguleringsplan
for Kjellandsheia
syd. Vi
forutsetter at utbedring av gang-/ sykkelveg og kollektivanlegg
langs fylkesvegen
gjennomføres
samtidig med utbedring av fylkesvegen.
Byggeplan for utbedring av fylkesveg mv. skal være godkjent av Statens vegvesen før
arbeidene igangsettes.
Det åpnes i bestemmelsene
opp for utbygging av områdene B100 og Bl0l. Boligene i disse
områdene inngår i de 300 boenhetene innenfor kommunedelplan
for Kjellandsheia
som kan
bygges før rekkefølgekrav
om utbedring av fylkesvegen slår inn.
Dersom det i perioden fram til 300 boenheter er etablert viser seg behov for økt kapasitet/
utbedring av busslommer langs fv. 204, må dette bekostes av utbygger for
ornrådereguleringsplanen.
Fylkeskommunale
midler kan ikke påregnes.
Vegavdeling
Med hilsen

Vest-Agder

- seksjon for plan og forvaltning

Ollfolfl

"

Anne (Grete Tofte
seksj onsleder

7/ézka

._

j/

crflefi/lfl

Steinar Ånesland

Kopi:

Vest-Agder

fylkeskommune,

Postadresse

Telefon:

Statens

Telefaks:

vegvesen

Region sør
Postboks
4808

regionalavdelingen

02030
37 01 98 01

firmapost-sor@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen

Statens

5

4626 KRISTIANSAND S

vegvesen

Landsdekkende

723 Stoa

Arendal

Org.nr:

971032081

9815

Vadsø

Telefon:
Telefaks:

regnskap
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Fra: Sørensen, Bjarne T.[BjarneT.Sorensen@vaf.no]
Dato: 12.10.2015 16:30:10
Til: Postmottak
Tittel: Søgne kommune – Tilleggsmerknader til offentlig ettersyn – Områderegulering for Ausviga

Kommunens referanse: 2011/3665 -27542/2015.
Fylkeskommunens saksnummer: 13/00591
Der vises til oversendelse av 14.7.2015 vedr. offentlig ettersyn av områderegulering for Ausviga.
Fylkeskommunen gav innspill til varsel om oppstart av planarbeide 20.2.2015. I brev av 24.9.2015 ble
det fra Vest-Agder Fylkeskommune gitt merknader på følgende områder: Friluftsliv, Landskap, Barn
og unges interesser, Samferdsel, Forholdet til kulturminner og kulturmiljø.
Nyere tids kulturminner
Hva gjelder forholdet til Kulturminner og kulturmiljø er det ved en beklagelig feil i prosessen ikke
inngitt merknad fra Fylkeskonservatoren for nyere tids kulturminner. Av plankartet ser vi nå at gnr/bnr
30/2 og 30/3 blir berørt av den prosjekterte gang- og sykkelveien over Bårågeren. På disse
eiendommene er det registrert en rekke kulturminner i SEFRAK, noen som stående hus (tre av dem
oppført før 1850), andre som tufter etter bygninger som nå er borte. Gang- og sykkelveien vil særlig
berøre de svært forseggjorte natursteinsmurene etter våningshuset og uthuset på gnr/bnr 30/3. I
området her er i tillegg tufter etter flere hus som ikke ble registrert i SEFRAK. Likeledes en forseggjort
kjerrevei med steinsettinger, steingarder, rydningsrøyser samt en steinsatt bekk. Tilsvarende vil
rydningsrøyser og terrasseringer inn til fjellveggen i øst på gnr/bnr 30/2 bli berørt av gang- og
sykkelveien. De nevnte områdene er i dag tilgrodd av krattskog som skjuler verdifulle kulturminner,
viktige i historiefortellingen om denne delen av Søgnebygda.
Samlet utgjør disse to eiendommene, begge med grense i vest mot Lundeelva, et verdifullt landskapsog kulturmiljø typisk for sørlandske kystgårder. Slike miljøer i kystsonen er det svært få tilbake av
også i Søgne. Vel vitende om at prosessen med reguleringsplanen er kommet langt, anmoder vi Søgne
kommune om å ta disse forhold i betraktning for om mulig å finne et trasévalg for gang- og
sykkelveien som ikke berører disse kulturminnene, og som vil sikrer opplevelsen av Bårågeren som
urørt kulturlandskap og kulturmiljø for kommende generasjoner.
Arkeologi
Når det gjelder fornminner, gjør vi oppmerksom på at område avtegnet i plankartet som H730-101, er
automatisk fredet og kommer delvis i konflikt med den prosjekterte gang- og sykkelstien.
Om ønskelig befarer vi gjerne området med kommunen for nærmere redegjørelse av
kulturminneverdiene i området.

Med vennlig hilsen
Bjarne Tresnes Sørensen
antikvar
Vest-Agder Fylkeskommune
Regionalavdelingen - Fylkeskonservatoren
Postboks 517 Lund
N-4605 Kristiansand
Mobil: +47 976 36 417
bts@vaf.no
www.vaf.no
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Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:
2011/3665

Vår ref.:
2013/1883-4

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

Dato:
15.10.2015

Vedrørende offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Ausviga - Søgne
kommune - Vest-Agder fylke
Viv ser til oversendelse av 14.7.2015 vedrørende offentlig ettersyn av
områdereguleringsplan for Ausviga i Søgne kommune.
Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse.
Planeforslaget legger opp til etablering av gang- og sykkelbru over Lundeelva, jf. forslag til
bestemmelser §§ 2.3 og § 5.8 b. For områder som er farbare med fartøy fra sjøen, minner
Kystverket Sørøst om at søknad om bru skal sendes Kystverket for behandling etter havneog farvannsloven, jf. forskrift 3. desember 2009 nr 1449 om tiltak som krever tillatelse fra
Kystverket § 1. Etter Kystverket Sørøst sin vurdering synes dette å gjelde kryssing av
Lundeelva. Vi viser for øvrig til vår uttalelse av 16.4.2015 til kommunedelplan for sykkel i
Søgne.
Kystverket Sørøst minner for øvrig om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal
havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27 første ledd.
Vi har ellers ingen merknader til offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen.

Med hilsen

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fylkesmannen i Vest-Agder

Postboks 513 Lundsiden

4605

KRISTIANSAND S

Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:
Telefaks:

+47 07847
+47 70 23 10 08

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Søgne kommune Vest-Agder - Høring av områderegulering for Ausviga

Side 1 av 2

Fra: Kari Grundvig[Kari.Grundvig@fiskeridir.no]
Dato: 26.08.2015 12:44:07
Til: Postmottak
Tittel: Søgne kommune Vest-Agder - Høring av områderegulering for Ausviga

Søgne kommune
Pb 1051
4682 SØGNE

Kari Grundvig
Telefon:
97140634
Seksjon:
Region Sør forvaltningsseksjon
Vår referanse:
15/9723
Deres referanse: 2011/3665 - 2754/2015
Vår dato:
26.08.2015
Deres dato:
13.07.2015
Saksbehandler:

Att: Daniel Holm

SØGNE KOMMUNE VEST-AGDER - HØRING AV OMRÅDEREGULERING FOR
AUSVIGA
Vi viser til mottatt høring av områderegulering for Ausviga i Søgne kommune.
Det er ingen viktige fiskeri- eller akvakulturinteresser i området bortsett fra ålegressenger
som fungerer som oppvekstområde for marin fisk.
Vi tar til etteretning at det ikke er planlagt utbygging som vi anser vil skade disse
ålegressengene.
Vi har derfor ingen merknader til planforslaget på fiskerifaglig grunnlag.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Kari Grundvig
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
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Mottakerliste:
Søgne kommune

Pb 1051
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Fra: NVE[NVE@nve.no]
Dato: 17.09.2015 14:14:59
Til: Postmottak
Tittel: Offentlig ettersyn og høring - Områderegulering for Ausviga - Søgne kommune

Vår ref.: 201300849
Viser til deres brev med høring av overnevnte sak, samt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 til
kommunene vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealplansaker. NVE Region sør vil ikke behandle
detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller annen direkte
henvendelse at det er en konkret problemstilling kommunen ønsker bistand med.
I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet saken.
Hvis det allikevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret
forespørsel.
Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon om flom- og skredfare i arealplaner. NVE har utarbeidet
en sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Vi viser til
denne for mer informasjon og veiledning. Sjekklista ligger tilgjengelig på NVE sine internettsider.
Hilsen fra
Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no

ci
d
:
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Fra: Daniel Holm[Daniel.Holm@sogne.kommune.no]
Sendt: 15.10.2015 15:30:16
Til: Postmottak
Tittel: VS: Høring - Områderegulering for Ausviga

Ber om at e-post blir registrert som innkommende post i sak 2011/3665.
Daniel

Fra: Morten Reitan [mailto:Morten.Reitan@marmuseum.no]
Sendt: 15. oktober 2015 15:23
Til: Daniel Holm
Kopi: postmottak@vaf.no
Emne: SV: Høring - Områderegulering for Ausviga

Hei,
NMM har mottatt reguleringsplan for Ausviga i Søgne kommune til uttalelse. Planområdet går noe ut i
Lundeelva og Torvefjorden, men ligger hovedsakelig på land. Planen åpner ikke for større utbygginger i
sjøen. Faren for konflikt med kulturminner under vann regnes som liten. NMM har ingen merknader til
planen (vår ref. 15/00620).
Vennlig hilsen
Norsk Maritimt Museum
Morten Reitan
Arkeolog
Tlf 952 17 065
Fra: Daniel Holm [mailto:Daniel.Holm@sogne.kommune.no]
Sendt: 15. juli 2015 07:52
Til: NMM Fellespost; 'velforeningen@ausvigheia.no'
Emne: VS: Høring - Områderegulering for Ausviga
Hei
Fikk e-posten i retur fra dere. Antagelig fordi dere ikke kan motta store e-poster.
Vedleggene kan da lastes ned her:
http://www.sogne.kommune.no/Organisasjon1/Teknisk-sektor1/Enhet-forareal/Arealplanlegging/Planarbeid-og-kunngjoringer/

Med vennlig hilsen

Daniel Holm
Arealplanlegger
Søgne kommune, Arealenheten
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon direkte:
E-post:
Hjemmeside:

Postboks 1051, 4682 Søgne
Søgne rådhus, Rådhusveien 1
+47 97 99 03 45
Daniel.Holm@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
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Fra: Daniel Holm
Sendt: 14. juli 2015 15:54
Til: postmottak@mattilsynet.no; firmapost@ae.no; sognejff@njff.org; 'kbr@kbr.no'; 'jorundtry@hotmail.com';
post@midt-agderfriluft.no; 'fmvapostmottak@fylkesmannen.no'; postmottak@vaf.no; firmapostsor@vegvesen.no; rs@nve.no; post.agder@politiet.no; post@kystverket.no; fellespost@marmuseum.no;
postmottak@fiskeridir.no; dag@pkas.no; Peder Johan Pedersen (peder@doebla.no); i_heald@hotmail.com;
'okindb@powermail.no'; 'roaldpettersen@hotmail.com'; post@kristiansand-chamber.no;
velforeningen@ausvigheia.no; Anette Skeime; Liv Tone Askildsen; Vegard Nilsen; Paal Kristensen;
post@avfallsor.no
Emne: Høring - Områderegulering for Ausviga

Viser til vedlagte dokumenter.
Sendes kun elektronisk.
Med vennlig hilsen

Daniel Holm
Arealplanlegger
Søgne kommune, Arealenheten
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon direkte:
E-post:
Hjemmeside:

Postboks 1051, 4682 Søgne
Søgne rådhus, Rådhusveien 1
+47 97 99 03 45
Daniel.Holm@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
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Fra: Lohne, Gunnar[Gunnar.Lohne@ae.no]
Dato: 04.08.2015 10:36:59
Til: Postmottak
Tittel: SV: Høring - Områderegulering for Ausviga

Agder Energi Nett AS (AEN) har en nettstasjon i det regulerte området (23029-AUSVIK). Denne er forsynt fra 22 kV linje (rød
heltrukken strek i kartet)
Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kV linjen til nærmeste bygningsdel.
Agder Energi Nett AS (AEN) har også en dobbel 22 kV linje helt nord i det regulerte området. (rød heltrukken strek i kartet. Mast 1
til 8)
Det er en byggeforbudssone på 18,5 meter dvs 9,25 meter fra senter av 22 kV linjen til nærmeste bygningsdel.
Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg
Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag
eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og vedlikehold av nettanleggene.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger og evt nybygging av nettanlegg må påregnes. Den som utløser tiltak i
strømforsyningsnettet, må påregne å dekke kostnadene med tiltaket.
Lokalisering av trase til nye nettanlegg og avklaring av areal til evt nettstasjon må gjøres i samråd med AEN.
Det må vurderes å settes av mulig plassering og tilstrekkelig areal til mulige nettstasjoner i det regulerte området.

Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/
Det er etablert noe lavspent 230V luftnett i området. (luftnett vist som blå streker i kartet)
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.

Dette til orientering.
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Med vennlig hilsen
Gunnar Lohne | Senioringeniør
gunnar.lohne@ae.no tlf: +47 99 27 08 31 | +47 38 60 79 49
Agder Energi Nett
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00 | fax: +47 38 60 79 00 www.aenett.no
God kraft. Godt klima.

Fra: Fellespostboks.AE Firmapost
Sendt: 15. juli 2015 08:49
Til: Fellespostboks.AE Nett Firmapost
Emne: VS: Høring - Områderegulering for Ausviga Sendt Sara Zacariassen.

Fra: Daniel Holm <Daniel.Holm@sogne.kommune.no>
Sendt: 14. juli 2015 15:54
Til: postmottak@mattilsynet.no; Fellespostboks.AE Firmapost; sognejff@njff.org; 'kbr@kbr.no'; 'jorundtry@hotmail.com'; post@midtagderfriluft.no; 'fmvapostmottak@fylkesmannen.no'; postmottak@vaf.no; firmapost-sor@vegvesen.no; rs@nve.no;
post.agder@politiet.no; post@kystverket.no; fellespost@marmuseum.no; postmottak@fiskeridir.no; dag@pkas.no; Peder Johan
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Pedersen (peder@doebla.no); i_heald@hotmail.com; 'okindb@powermail.no'; 'roaldpettersen@hotmail.com'; post@kristiansandchamber.no; velforeningen@ausvigheia.no; Anette Skeime; Liv Tone Askildsen; Vegard Nilsen; Paal Kristensen; post@avfallsor.no
Emne: Høring - Områderegulering for Ausviga
Viser til vedlagte dokumenter.
Sendes kun elektronisk.
Med vennlig hilsen

Daniel Holm
Arealplanlegger
Søgne kommune, Arealenheten
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon direkte:
E-post:
Hjemmeside:

Postboks 1051, 4682 Søgne
Søgne rådhus, Rådhusveien 1
+47 97 99 03 45
Daniel.Holm@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
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I Figur 3 på foregående side vises planforslagets forslag til g/S- vei slik det fremgår av
høringsutkastet. Traseen har en lengde på 420m hvorav 200m har en stigning på ca. 10% og 100m en
stigning på ca. 7,5%.
Et stigningsforhold på 1:10 kan etter vår oppfatning ikke karakteriseres som «Tilgjengelighet for
gående og syklende anses som god» slik det fremgår av pkt.6.7.5 i Planbeskrivelsen.

Vårt alternativ til g/s-vei er vist i Figur 4 og har en lengde på 200m hvorav hver halvpart har en
stigning på hhv. 5% og 7,5% som tilsvarer 1:20 og 1:13.3. Denne er langt mer brukervennlig og vil
dessuten ikke berøre kulturlandskapet rundt Bårågeren.
Ved å sammenlikne Figur 3 med Figur 4 vil en dessuten se at planforslagets trase bygger ned
landbruksjord og ødelegger viktige kulturminner rundt Bårågeren, (kfr Fylkeskonservatoren.)
Vi vedlegger følgende dokumentasjon for ovennevnte opplysninger vedrørende stigningsforhold:
 Planutsnitt-gs i høringsutkast (Cowi)
 Gs-lengdeprofil-i høringsutkast (Cowi)
 Plan-valgt alternativ (Multiconsult)
 Profiler-valgt alternativ (Multiconsult)
 Ausviga-Plankart m endring (Cowi)
 Ausviga-Planutsnitt Bårågeren (Cowi)

2.2 Boliger i sammenhengende friareal

Figur 5. Kulturlandskapet rundt Bårågeren

Slik det fremgår av Figur4 har vi konvertert 3-4 boligtomter i feltene 104 og 109 til friareal slik at
friarealet blir sammenhengende i dette området. Denne justeringen vil bevare kulturlandskapet
rundt Bårågeren slik det fremstår i dag og slik det fremgår av Figur 5, samsvarende med
forutsetningene i Kommuneplanen.
På denne bakgrunn ber vi om at våre innspill blir tatt til følge i den videre behandlingen av
områdeplanen.

Bortsett fra området ved steinbryggene er denne delen av friarealet i dag utilgjengelig og uten
nytteverdi langs sjøen slik det fremgår av bildet ovenfor. En utnyttelse til småbåthavn vil derfor åpne
området for publikum og samtidig sikre «tilgjengelighet for alle» til den innregulerte badeplassen i
lenger ute i området.
En oppgradering av veien ned til Ausviga vil være et stort pluss for den eksisterende bebyggelsen i
området, da denne veien i dag er så smal at 2 kjøretøyer ikke kan passere hverandre.

På dette grunnlaget anmoder vi om at det markerte området blir tatt ut av planen og
familien Holmen er villig til ta videre initiativ for utvikling av en småbåthavn i området.
På vegne av familien Holmen.
Hillcon AS

Harald R. Hille

Kopi:
Jonas og Per Holmen
Kruse Smith AS v/Roald Aga Pedersen
Vedlegg:
Plan og profiler for alternative gang- og sykkelveier utarbeidet slik det fremgår av pkt. 2.1 ovenfor.
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Fra: Harald Hille[harald.hille@hillcon.no]
Dato: 15.10.2015 10:22:33
Til: Postmottak
Kopi: jonas Holmen; per Holmen; Roald Aga Pedersen (RoaldAga.Pedersen@kruse-smith.no)
Tittel: Områderegulering for Ausviga-høringsuttalelse

Til Søgne kommune v/Arealenheten
På vegne av familien Holmen oversendes herved vår høringsuttalelse.
Mvh
******************

Harald R.Hille
+47 90 53 77 08

Postboks 85
N-4662 Kristiansand
Norway

www.hillcon.no
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Fra: ragnar olsen[ragnar-olsen@hotmail.com]
Dato: 27.08.2015 12:17:53
Til: Postmottak
Tittel:
Viser til offentlig ettersyn av områderegulereing for Ausvika, samt møte med planavd 26.08.15 vedr gnr29 bnr
14. Som nevnt i møte er det svært viktig at dagen bruk av elvekanten til båtfester opprettholdes og lar seg
videreføre i reguleringsplanen. Elvekanten har siden 1935 vært benyttet til båtfester og uttransport av tømmer
og ved. Forøvrig vil jeg påpeke at det er betydelige privatrettsligelige rettigheter knyttet denne elvekanten og
ellers i elva, jfr utskiftingen. Jeg kan ikke godta at dagens rettigheter reguleres bort, og ber om at min
merknad tas til følge.
Ellers stiller jeg meg posetiv til turvei langs elva og ber om at den legges langs foten av fjell og ikke ute på
elvekanten.
Søgne. 27.08.15
Med vennlig hilsen
Ragnar Olsen
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Fra: NILS HENNING PEDERSEN[nhe-pede@online.no]
Dato: 22.09.2015 21:37:47
Til: Postmottak
Tittel: Innspill på reguleringsplan for Ausviga mrk 11/3635
Hei.
Jeg oversender med dette et innspill på reguleringsplanen for området Ausviga.
Innspillet gjelder høyde på garasjebygg for eksisterende bygningsmasse.
Innspillet ligger vedlagt samt div tegninger.
Mvh
Nils Henning Pedersen
Grunneier 30/17,84
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2011/3665
Vår ref.:
2013/481

Vår dato: 10.11.2015
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Ausviga - uttalelse til begrenset høring av områdereguleringsplan med plan
ID 201209
Vi viser til kommunens skriv av 06.11.2015.
Miljøvernavdelingen har den 21.09.2015 avgitt uttalelse til planforslaget.
følgende konklusjoner:

Vi hadde der

1. Faglig råd om at planen ikke vedtas før det foreligger landskapsanalyse som viser at
naturverdiene i landskapet ut mot sjøen blir ivaretatt.
2. Faglig råd om at reguleringsformålene ved Bårågeren best mulig tilpasses gjeldende
arealformål i kommunedelplanen. Planforslagets LNF-formål, som åpner for spredt
hyttebygging her, er ikke gyldig uten at reguleringsbestemmelsene presiserer at det
gjelder eksisterende enhet.
3. Faglig råd om at planen sikrer flere badeområder og ferdselsmuligheter langs sjøen.
Kommunen har nå gjort enkelte endringer i plankart og bestemmelser. Noen av disse knytter
seg til våre faglige råd.
Under reguleringsbestemmelse § 3.4 – funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer,
bygninger og anlegg er det nå kommet bl.a. følgende nye bestemmelse:
«Ved utarbeiding av detaljregulering for B102-B104 og B107-B109 skal
landskapsvirkninger visualiseres.» Dette er positivt, men bestemmelsen må få fram at
visualiseringen skal legges til grunn for å sikre at bygninger og anlegg får en plassering som
gjør at naturverdiene i landskapet ut mot sjøen blir best mulig bevart. Vi gir derfor råd om at
dette tilføyes bestemmelsen.
Det er nå for boligfeltene B100 og B101 (med detaljregulering) utarbeidet en visualisert
landskapsanalyse.
Denne viser all ny bebyggelse i mørk farge, men reguleringsbestemmelsene har ikke krav om dette. Samtidig er områdene regulert til grønnstruktur vist
vesentlig mer åpnet opp i forhold til dagens vegetasjon. Vi mener derfor foreliggende
visualisering kunne ha vært mer realistisk. Vi ser imidlertid positivt på at bygg og anlegg har
mørke materialer/farger, men dette bør sikres i reguleringsbestemmelsene. I tillegg bør
reguleringsbestemmelsene for grønnstruktur (§ 6.1) ha som mål å sikre en best mulig
vegetasjonsskjerm ut mot sjøen. Her bør det også være krav om forvaltningsplan godkjent av
kommunen, jf. for øvrig best. § 3.2 mht krav om utomhusplan for søknad om tiltak.
Besøksadr.
Postadr.
Telefon

Tordenskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 61 00

E-post
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Nettside
www.fylkesmannen.no
Org.nr. NO974 762 994
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Ved Bårågeren er det gjort noen endringer i planen. Selv om arealet avsatt til LNF-formål
fortsatt er vesentlig større enn tilsvarende arealformål avsatt i kommunedelplanen, ser vi
positivt på at turveien nå er vist sammenhengende.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

4605

Kristiansand S

BEGRENSET HØRING Ref. 11/3635
30.11.2015

OMRÅDEREGULERING
FOR

AUSVIGA

Hillcon AS
Postboks 85, 4662 Kristiansand
harald.hille@hillcon.no

1. INNLEDNING
Vi viser til Søgne kommunes brev av 06.11.2015 vedrørende Begrenset høringOmråderegulering Ausviga.
Sammen med familien Holmen har vi gjennomgått tilsendte dokumenter og de uttalelser
som er avgitt av Fylkesmannen, Vest-Agder Fylkeskommune v/Plan og Miljø,samt Vest-Agder
Fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren. På denne bakgrunn skal vi i det følgende meddele
våre kommentarer.
Innledningsvis vil vi minne om at familien Holmen i hele planprosessen har vært opptatt av å
oppnå best mulig kvaliteter for hele fellesskapet i planområdet og i så henseende foreslått
de i planforslaget beskrevne traseer for turvei, lokalisering av badeplass, aktuelle
utsiktspunkter og ikke minst vern og ivaretakelse av kulturlandskapet rundt Bårågeren.

2. TURVEI LANGS LUNDEELVA
Familien Holmen har ingen innvendinger til at turveien tas inn i planen slik det fremgår av
høringsutkastet, men da forutsatt at det før planens endelige godkjenning inngås en avtale med
kommunen vedrørende bruk og vedlikehold av den del av turveien som går over privat eiendom.

3. GANG- OG SYKKELVEIEN
I sin høringsuttalelse av 12.10.2015 gjør Fylkeskonservatoren oppmerksom på at
planforslagets trase for gang- og sykkelvei rundt Bårågeren er i konflikt med automatisk
fredet område, og han ber derfor om at det foretas et annet trasevalg.
Også Søgne bondelag er imot planforslagets trasevalg da dette bygger ned dyrkbar mark
som det er sterke politiske føringer for å bevare.
Vi ber derfor om at planene videreutvikles i samsvar med våre alternative trasevalg som
illustrert nedenfor og som er vedlagt denne uttalelsen med plan og profiler.

4. LNF-OMRÅDET
Vi har forstått at størrelsen på LNF-området på ny er drøftet i møte med Plan- og
Miljøutvalget den 04.11.2015 og hvor holdningen var den samme som vedtatt i møte den
17.06.2015. Familien Holmen setter stor pris på denne holdningen som sikrer grunnlaget for
å holde kulturlandskapet rundt Bårågeren i driftsmessig hevd, eksempelvis ved sauehold
som hindrer uønsket tilgroing av vegetasjon samtidig som slik aktivitet bidrar til å styrke

fellesskapets opplevelse av området.
Det er i denne sammenheng verd å minne om hva Jostein Andreassen skriver om Bårågeren:
«Om bruk 2 på Borågeren i Søgne
Nær utløpet av Lundeelva i Søgne, på vestsida, ligger det gamle bruket Borågeren.
Det består av laftebygd sjøbu nede ved elva, en låve under heia, et gammelt våningshus og et
stabbur. Samt en lang strandlinje, vide jorder og skog.
Formelt sett er bruket nr. 2 på Borågeren, under gården Ausviga (gnr. 30). Det er avbildet og omtalt
gårds- og slektshistoria for Søgne, ”Søgneboka”, bind 1, side 407.
Slik bruket framstår i 2014, i bakgrunnen av nyståtte jorder, med sine steingarder, er det et sjeldent
helhetlig stykke sørlandssjøbruk. De som har bodd her gjennom tida, har måttet ha mange bein å stå
på, ett i skogen, ett i jorda, ett i fiskebåten og ett i sjøfarten.
Slik er også beboernes historie, dessuten noe så spesielt som at Andreas Jørgen Abrahamsen (18571936), fikk St. Olavs Orden som den første norske skipper, for sin tjeneste for de syke sjømennene i
Santos, Brasil, under Den gule feberens herjinger i 1893. Han er de nåværende eieres oldefar.
Bruket ble skilt ut fra hovedbruket i Ausviga, som vi kjenner historien til fra 1500-tallet, i 1830. Jonas
Holmen forteller at det nylig har vært fortatt arkeologiske utgravninger på Borågeren som viser at her
bodde det folk i steinalderen, naturlig nok.
Den gamle flotte laftebygde sjøbua ved elva er nyrestaurert med bl.a. midler fra Fylkeskonservatoren.
Nå er den en miljøskaper og et syn for alle som kjører forbi i Lundeelva i båtene sine. Stabburet er
også delvis restaurert, noe senere, med midler fra samme. Låven er av nyere dato, den passer godt
inn i helheten der, under heia. Våningshuset er pent og omtrent fra midt på 1800-tallet. De
nåværende eierne har vist stor entusiasme i å bevare eiendommen og husene. De vil ta vare på
tradisjonen, jeg har blitt imponert over dem. Alle bygningene er synlige fra elva.
Jeg kommer ikke på at vi har noen andre slike anlegg igjen nå i bygda.
Selv har jeg vokst opp på en gård langs elva noen få hundre meter nord for dette, tusenvis av ganger
har jeg passert i båt, jeg har frydet meg over det jeg har sett. De nåværende eierne vil prisverdig ta
vare på tradisjonen. Takk for det, til glede for oss alle.
Jostein Andreassen, Søgne, lokalhistoriker, 2014.”

5. BOLIGBEBYGGELSEN RUNDT BÅRÅGEREN
I vår høringsuttalelse av 15.10.2015 foreslo vi en skjerming av kulturlandskapet ved å sløyfe
nærmere bestemte nærliggende boligtomter. Dette synet støttes bl.a. i Fylkesmannens
høringsuttalelse av 21.09.2015 med følgende ordlyd: Det bør derfor vurderes en
begrensning av utbyggingen her, og vi ber om at dette blir fulgt opp i den videre
saksbehandling.

6. BADEPLASSENE
Fylkesmannen gir faglig råd om at planen sikrer flere badeområder og ferdselsmuligheter
langs sjøen. Dette lar seg enkelt innpasse med gode adkomstmuligheter slik det fremgår av
skissen nedenfor. For øvrig henvises til vår høringsuttalelse av 15.10.2015

Det bør være en vesentlig forutsetning å sikre «tilgjengelighet for alle» til dette
badeområdet, hvilket innenfor rimelighetens grenser bare lar seg realisere i kombinasjon
med den foreslåtte småbåthavna som med enkle midler også kan sikres effektivt mot
tyverier.

Hillcon AS

Harald R. Hille
Kopi:
Jonas og Per Holmen
Kruse Smith AS v/Roald Aga Pedersen
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