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

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 04.11.2015
Rådmannens forslag til innstilling:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for
Kjellandsheia syd.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Behandling:
Reisvoll (H) stilte spørsmål om egen habilitet, ettersom han har vært involvert i saken tidligere. Var
saksbehandler for kommunedelplanen i kommunen.
Langenes (H) stilte spørsmål om egen habilitet. Hun er grunneier langs Lundeelva, som omfattes av
reguleringsplanen.

Begge representantene er vurdert som habile av enstemmig utvalg.
Utsettelsesforslag fra Yngvar Monstad (MDG):

Miljøpartiet De Grønne finner det ikke bevist at kunnskapsgrunnlaget er godt nok. Ifølge NML
§8 må kravet om kartlegging av biologisk mangfold stå i et rimelig forhold til sakens karakter
og risiko for skade på naturmangfoldet. Man skal også legge vekt på kunnskap som er basert
på generasjoners erfaringer gjennom bruk av naturen som kan bidra til vern av
naturmangfoldet. Uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag trer ifølge NML §9 føre-var-prinsippet
i kraft. Dette er en stor utbygging som legger beslag på store arealer direkte og indirekte, og vi
krever derfor at en konsekvensutredning mht. naturmangfold må gjennomføres før
sluttbehandlingen av Kjellandsheia-planen kan fullføres.
Henriksen (AP)satte fram følgende forslag:
Byggeområdene BF305, BF304, deler av PF302 øst, samt BFR301 bør reguleres til LNFformål i samsvar med kommunedelplanen vedtatt i 2011. Eksisterende bebyggelse kan inngå i
planen.
Daland (FRP) satte frem forslag til korrigeringer i planen han ønsker det skal stemmes punktvis over:
Planen legges ut til nytt begrenset offentlig ettersyn med følgende endringer:
1.

For eiendommer i BF (frittliggende småhusbebyggelse) og BFR (fritidsbebyggelse) som er
utbygget før denne plans godkjenning - og med bruksarealer / bebygde arealer større enn
denne plan hjemler, tillates gjenoppbygging til sin opprinnelige størrelse og form etter brann
/ ulykke og annen ytre påvirkning. Det gjelder også ved rehabilitering. Eksiterende
bebyggelse, sikres merket i plankartet.

2.

Bestemmelse § 4.1 a. Følgende strykes: Sekundærleilighet skal ikke utgjøre mer enn 60 m2
i bruksareal.

3.

Bestemmelse § 4.1 g. Følgende strykes: ordet bruksareal, samt setningen: og arker, kvister,
tak oppbygg, halvtak og overbygg tillates ikke.

4.

Bestemmelse § 4.1 h Bruksareal strykes. Bebygd areal økes fra 15m2 til 20 m2

5.

bestemmelse § 4.20 BUN. Bestemmelsen oppdateres iht til den faktiske bebyggelsen. Den
faktiske bebyggelsen merkes i plankartet.

6.

Innenfor sydlig del av området SH302, tillates det etablert mindre bygg/sjøboder med
maksimalt BYA = 20m2 . Det vises til innspill i saken. Byggene kan ha maksimal
gesimshøyde 3m og maksimal møne høyde 5m. I området tillates fortøynings innretninger
og utriggere.

7.

Det opprettes følgende bestemmelse for BF 304 eksisterende Sjøbod tillates bruksendret til
anneks.

8.

slipp, opplagsplass på gb 31/4og brygge på gb 31/48 inntegnes i plankartet.

9. § 3.1c) Unntak: For tomter med etablert bebyggelse i områdene B306, B307, B309 og
B310, kan tiltak som ikke forhindrer gjennomføring av planen, tillates. Med tiltak
menes tiltak som ikke medfører etablering av ny boenhet.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
1. Utsettelsesforslaget fra Monstad (MDG)
2. Forslag fra Henriksen (AP)
3. Forslag fra Daland (FRP)
4. Rådmannens forslag til vedtak

-

MDG sitt forslag om utsettelse falt med 8 (AP, H, V, KRF, FRP) mot 1 (MDG) stemme

-

AP sitt forslag falt med 3 (AP, MDG) mot 6 (H, KRF, V, FRP) stemmer.

-

FRP sine forslag ble behandlet punktvis:
1. For eiendommer i BF (frittliggende småhusbebyggelse) og BFR (fritidsbebyggelse) som er
utbygget før denne plans godkjenning - og med bruksarealer / bebygde arealer større enn
denne plan hjemler, tillates gjenoppbygging til sin opprinnelige størrelse og form etter brann
/ ulykke og annen ytre påvirkning. Det gjelder også ved rehabilitering. Eksiterende
bebyggelse, sikres merket i plankartet.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.
2.

Bestemmelse § 4.1 a. Følgende strykes: Sekundærleilighet skal ikke utgjøre mer enn 60 m2
i bruksareal.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

3.

Bestemmelse § 4.1 g. Følgende strykes: ordet bruksareal, samt setningen: og arker, kvister,
tak oppbygg, halvtak og overbygg tillates ikke.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

4.

Bestemmelse § 4.1 h Bruksareal strykes. Bebygd areal økes fra 15m2 til 20 m2
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

5.

bestemmelse § 4.20 BUN. Bestemmelsen oppdateres iht til den faktiske bebyggelsen. Den
faktiske bebyggelsen merkes i plankartet.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

6.

Innenfor sydlig del av området SH302, tillates det etablert mindre bygg/sjøboder med
maksimalt BYA = 20m2 . Det vises til innspill i saken. Byggene kan ha maksimal
gesimshøyde 3m og maksimal møne høyde 5m. I området tillates fortøynings innretninger
og utriggere.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

7.

Det opprettes følgende bestemmelse for BF 304 eksisterende Sjøbod tillates bruksendret til
anneks.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

8.

slipp, opplagsplass på gb 31/4og brygge på gb 31/48 inntegnes i plankartet.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

9. § 3.1c) Unntak: For tomter med etablert bebyggelse i områdene B306, B307, B309 og
B310, kan tiltak som ikke forhindrer gjennomføring av planen, tillates. Med tiltak
menes tiltak som ikke medfører etablering av ny boenhet.
FRP sitt forslag falt med 3 (FRP, MDG) mot 6 (AP, V, KRF, H) stemmer.
-

Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 (AP, V, KRF, H, MDG) mot 2 (FRP) stemmer.

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

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.11.2015
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvoll (H) da han tidligere har vært ansatt ved arealenheten i
Søgne Kommune. Representanten fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet.
Repr. Terkelsen (FRP) ber om at det ved vurdering av habilitet blir gitt en skriftlig vurdering fra
kommunens spesialrådgiver i forkant av møtet.
Repr. Egeli (AP) stilte spørsmål om konsekvensene av et utsettelsesforslag, i påvente av en skriftlig
juridisk vurdering. Rådmannen redegjorde for dette.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelses forslag, og at det til neste møte foreligger en skriftlig juridisk
vurdering.

Votering habilitetsspørsmål:
Utsettelsesforslaget vedtatt med 22 mot 5 (FRP) stemmer.

Vedtak:
Saken utsettes.

Bakgrunn for saken:
Vianova Kristiansand AS og Repstad Eiendom AS har på vegne av Søgne kommune utarbeidet
forslag til områderegulering for Kjellandsheia syd.
De samme aktørene har også utarbeidet privat forslag til detaljregulering for delfelt B305 av
områdereguleringen.
Områderegulering for Kjellandsheia syd er 1 av 3 områdereguleringsprosesser hvor det pågår
planarbeid. Plan- og miljøutvalget besluttet i møte 25.3.2015 at forslag til områderegulering
skulle legges ut på offentlig ettersyn og høring.
Etter endt høring og mindre justeringer fremmes nå planen til sluttbehandling.

Kartutsnitt: Blå linjer viser plangrensen til områderegulering for Kjellandsheia syd og rød
linje viser plangrense til detaljregulering for Norddalsheia.
Litt om nåværende situasjon:

Planområdet strekker seg fra E39 i nord og helt ned til Oftenes i sør. Største delen av
planområdet er å betrakte som utmark eller landbruksarealer. I nord er vassdragene
Kjellandsvannet og Uffortjønna med tilhørende utløp.
Eksisterende bebyggelse i planen er langs aksen av fv. 204 (Leireveien) og noe spredt
bosetning langs Oftenesveien. Majoriteten av eksisterende bebyggelse er småhusbebyggelse. I
tilknytning til dyrket mark som er sør for fv. 204 er det etablert landbruksbebyggelse og
spredte fritidsboliger. Nord for Samfunnet skole er etablert noe næringsvirksomhet
(entreprenør).
Av veier i planområdet er fylkesveien med gang- og sykkelvei som går øst/vestlig retning,
Oftenesveien, Oftenesheiaveien og flere mindre private veier.

Kartutsnitt: Viser sydlige deler av planområdet med eksisterende bebyggelse.

Kartutsnitt: Viser nordlige deler av planområdet hvor det i dag kun er utmark.
Forholdet til overordnet plan og gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:
Områdereguleringen følger opp intensjonene i kommunedelplan for Kjellandsheia (KDP) som
er gjeldende plan for største delen av arealet som underlegges regulering.
Det må presiseres at det er noe rokkering/justeringer på arealbruken innenfor formålene skole,
barnehage og friområder. Andre forhold som ikke samsvarer med KDP:
 Friområder rundt Utfortjønna og Kjellandsvannet
 Deler av eksisterende fritidsbebyggelse og boligbebyggelse under områdene L17 og L8
(LNF) er avsatt til byggeområde med bakgrunn i den faktiske bruken.
 Type bebyggelse og antallet boenheter overskrides fra tabellen i bestemmelsene til
KDP for Kjellandsheia. Innenfor områdene B4, B7, B8, B10 og B11 som
områdereguleringen innbefatter skal det ikke være mer enn 437 nye boenheter.
Områdereguleringen foreslår totalt 634 nye boenheter.
Innenfor planområdet er det 3 reguleringsplaner som gjelder. Reguleringsplan for Oftenes B-1
(Oftenesheia) vedtatt 24.5.2007, Bebyggelsesplan for Oftenes gnr. 31/bnr. 24 vedtatt 6.5.2009,
og reguleringsplan for gang- og sykkelveg Oftenes.
Planforslaget opphever reguleringsplan for gang og- og sykkelveg Oftenes. De to andre
planene videreføres med mindre justeringer.
Planforslaget:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse,
grønnstrukturplan og formingsveileder (vedlegg 1-6). I tillegg er det gjort en del
tilleggsutredninger på ulike tema (vedlegg 7-12).

Det gjøres oppmerksom på at Søgne kommune jf. pbl § 12- 2 andre ledd har overlatt til private
å utarbeide områdereguleringene. Prosessen for utarbeidelse av planene har derfor vært lik
prosessen ved utarbeidelse av private detaljreguleringer. Planadministrasjonen har deltatt i en
arbeidsgruppe hvor enkelte felleselementer har blitt drøftet. Videre er det opprettet en
styringsgruppe med utbyggerne, rådmann og kommunalsjef teknisk sektor.
Forholdet til de andre områdereguleringene:
Områdereguleringen for Kjellandsheia syd henger sammen med de andre områdereguleringene
som er under utarbeidelse. Eksempelvis ligger planlagt rundkjøring og utbedring av Leireveien
inne i områderegulering for Ausvigheia og Leireheia Nord.
Ny kryssløsning på E39 vil bli løst i egen reguleringsplan.
Planlagt arealbruk:
Områdereguleringen har et skarpt skille mellom felt med eksisterende bebyggelse og felt der
det planlegges nye boenheter. For felt med eksisterende bebyggelse er det ikke plankrav, og
det er knyttet utbyggingsbestemmelser direkte til disse områdene. Eksempel på slike områder
er BF (frittliggende småhusbebyggelse) og BFR (fritidsbebyggelse).
Innenfor områdene avmerket som B301-B312 (boligbebyggelse) er det knyttet særskilt krav til
videre planlegging gjennom detaljregulering. Dette betyr at det ikke kan iverksettes tiltak før
det foreligger en reguleringsplan som detaljerer arealbruken.
Det er lagt føringer med hensyn til antall boenheter innenfor hvert felt som skal detaljreguleres,
se tabell under.

Tabell 1: Foreslått antall nye boenheter i områderegulering for Kjellandsheia syd. Alle feltene
med unntak av B312 er foreslått til småhusbebyggelse.
Felt
B301
B302
B303
B304
B305
B306
B307
B308
B309
B310
B311
B312
Totalt

Antall boenheter
20
120
175
55
95
50
9
55
15
10
20
10
634

Områdereguleringen har satt av areal til fremtidig skole (UND301) og barnehage (BHG301).
Det er plankrav for skoletomta, men ikke barnehagetomta. I tilknytning til skolen er det
regulert et større nærmiljøanlegg (NM301).
På nordsiden av Leireveien er det planlagt to kvartalslekeplasser. Den ene skal løses innenfor
område avsatt til nærmiljøanlegg og den andre løses innenfor byggeområde B303/B304 når
disse detaljreguleres. For feltene som er syd for fylkesveien er det innregulert kvartalslek
(Lek301). Sandlekeplasser blir avsatt når feltene detaljreguleres.
Hva gjelder grønnstruktur avsetter områdereguleringen arealer til friområder og turveier langs
Kjellandsvannet og Uffortjønna. Innenfor disse områdene forutsettes det opparbeidelse av
turveier og tilretteleggelse med benker, bord, gapahuk og tiltak som fremmer områdene som
friområder. Sør for fylkesveien er det også avsatt en rekke friområder i tilknytning til sjøen.
Det er og regulert badeplass vest for Oftenesheia.
Nord for Leireveien er det avsatt et større areal til fordrøyningsanlegg for
overvannshåndteringen (AGH301). Overvann ledes ut i Uffortjønnbekken som også vil bli
omlagt på enkelte strekninger i planen.
Det er innregulert to større områder for båtanlegg/småbåthavn. Det ene arealet ligger i
tilknytning til eksisterende båtanlegg ved samfunnet kirke hvor det er gitt byggetillatelse med
dispensasjon. Det andre avsatte arealet er lenger sør i Juviga med adkomst fra Oftenesveien.
Før dette området kan utbygges må det utarbeides en detaljregulering.
Av nye veier er det samleveien som går inn fra krysset ved Ausviga hvor det planlegges
rundkjøring. Rundkjøringen er planlagt i områderegulering for Ausviga. Det er en forutsetning
at rundkjøringen etableres før nye boliger kan realiseres i områdereguleringen for
Kjellandsheia syd. Langs samleveien er det lagt opp til gang- og sykkelvei.
Sør for fylkesveien er atkomst til de ulike byggefeltene spredt mellom eksisterende vei inn til
Oftenesheia, Oftenesveien og direkte adkomst ut på fylkesveien (Leireveien).
Områdereguleringen muliggjør en oppgradering av Oftenesveien med tilhørende fortau.
Planforslaget tar også med seg fortau fra krysset inn til Oftenesheia og nordover til B305.

Rekkefølgekrav:
De overordnende felles rekkefølgekravene for de 3 områdereguleringene er følgende:
 Oppgradering av Leireveien.
 Etablering av kryss på E39.
 Etablering av nærmiljøanlegg ved 300 nye boenheter.
Rekkefølgekrav som knytter seg til områdereguleringen er følgende:
 Friområde o_FO312 (grenser til Oftenesheia) skal være opparbeidet før det kan gis
igangsettingstillatelse til mer enn 50 nye boenheter i planen.
 All grønnstruktur i områdereguleringen (friområder, badeplasser, turstier m.m.) skal
være opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 300 nye boenheter.
Rekkefølgekrav som knytter seg til delområder eller felt i områdereguleringen er følgende:
 Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer 50 boenheter innenfor B301, B302 og
B305 skal deler av område o_NM301 være opparbeidet som kvartalslekeplass.
 Før B303 og B304 kan utbygges skal det være etablert en kvartalslekeplass innenfor ett
av områdene.
 Før det kan gis igangsettingstillatelse til skoletomta (o_UN301) skal nærmiljøanlegg
være etablert.
 Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer 50 boenheter innenfor B306 til B311 (alle
nye boligfelt sør for Leireveien) skal kvartalslekeplass o_Lek301 være opparbeidet.
Grønnstrukturplan og formingsveileder:
Det er utarbeidet grønnstrukturplan og formingsveileder i felleskap med de andre
områdereguleringene. Grønnstrukturplanen sier noe om hvordan områdene skal opparbeides
(funksjonene). Grønnstrukturplanen er gitt rettslig virkning gjennom bestemmelsene §§ 2.3 og
3.2. Formingsveilederen knytter seg mer opp mot estetikk og møblering og er retningsgivende.
Utredningsnivå:
Det er ikke foretatt noe konsekvensutredning med bakgrunn i forslaget i det vesentligste følger
opp KDP for Kjellandsheia. Administrasjonen legger derfor til grunn at hensynet miljø og
samfunn (herunder naturmangfoldlovens prinsipper m.m.) er ivaretatt.
Som en del av planarbeidet har teknisk infrastruktur som vann- og avløp blitt utredet.
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som en del av planarbeidet.
Offentlig ettersyn og forslag til endringer av plan:
Planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 30. april til 22. juni 2014. I
høringsperioden inviterte administrasjonen berørte grunneiere til åpen kontordag med mulighet
for å diskutere planens innhold med kommunens saksbehandlere.
I forbindelse med høring og offentlig ettersyn kom det inn 18 innspill fra myndigheter,
organisasjoner og grunneiere. Samtlige innspill er vedlagt i originalformat (vedlegg 14), og
oppsummert og kommentert av administrasjonen i planbeskrivelsen kap. 8.2 (vedlegg 3).
Med bakgrunn i merknadene er det blitt foretatt mindre justeringer av planen. Forslag til
endringer er forelagt berørte myndigheter og grunneiere på en begrenset høring.
Merknadene til den begrensede høringen er oppsummert og kommentert i kap. 8.3 i
planbeskrivelsen. Innspill i planprosessen er i varierende grad hensyntatt i plan.

Oppsummering av endringer og undersøkelser som er foretatt fra planen var på offentlig
ettersyn og høring:
 Endring av ordlyden i rekkefølgekrav om at Leireveien skal utbedres som med
standardklasse U-Hø2 i tråd med fylkeskommunens forutsetning for å frafalle
innsigelsen.
 Leireveien innenfor områdereguleringen er utvidet til 6,5 meters bredde i tråd med
innspill fra Statens vegvesen.
 Siktsonen er utvidet ved planlagt fotovergang ved Samfundet skole.
 Det er tatt inn avkjørsler til flerbrukshall Samfundet skole.
 Arealformålet farled er tatt ut og erstattet med arealformålet ferdsel etter råd fra
kystverket. Planbeskrivelsen er endret til at badebøyer skal plasseres innenfor
badeformålet og ikke i ferdselsområde.
 Eiendom gnr/bnr 31/1 er foreslått endret til landbruksformål.
 Det opprettet ny bestemmelse (§3.4 b) om krav til teknisk plan for omlegging av
Uffortjønnbekken.
 Uffortjønnbekken er sør for Leireveien tegnet opp med arealformålet bruk og vern av
sjø og vassdrag.
 Det er knyttet ny bestemmelse (§ 3.4 c) om områdestabiltetsvurdering (kvikkleire) for
løsmasseområder under marin grense.
 Tjellingskjær øst i planen under gnr/bnr 30/65 foreslås avsatt til naturformål.
 Det er foretatt en mindre justering mellom vegformål og boligformål under gnr/bnr
31/54 og 30/65 (utvidelse av boligformål).
 Det er foretatt en justering mellom friområde og boligområde under B305-1 (reduksjon
av boligformål).
 Reguleringsplan for Oftenes B-1 og bebyggelsesplan for Oftenes gnr. 31 bnr. 24
foreslås videreført.
 Det foretatt en fornyet naturmangfoldsvurdering av prosjektgruppen AS.
Virkninger av forslaget:
Landskap
Området er småkupert med mindre heier og dalsøkk. For å kunne bebygge et slikt område, er
det nødvendig å gjøre inngrep i terrenget. Det er søkt å gjøre det så hensynsfullt som mulig.
Området vil få helt annen karakter som følge av at det endres fra et naturområde med spredt
bebyggelse til et tett utbygd byggeområde. Det er søkt å unngå å skyte ned topper slik at
silhuettlinjen ikke brytes. Bebyggelse og veier er lagt slik at det skal tilpasses på en best mulig
måte i terrenget. Det er likevel gjort nødvendige grep for at det skal være mulig å framføre
hovedatkomsten i feltet. En dal fylles opp med masser, og nytt terreng søkes tilpasset mot
eksisterende på en best mulig måte.
Barnehagetomta er plassert nær Uffortjønna. Eksisterende kolle sprenges ned for å tilpasse
barnehagen best mulig i terrenget. Dette vil gi store kvaliteter for barnehagen i form av nærhet
til vannet og større naturområder. Uttak av stein kan brukes til massetak i området til
veibygging.
Det åpnes for et deponi med rene masser i kombinasjon med rigg og anleggsområde. Området
fylles opp og terrenget tilpasses overordnet formål med turveger.
Stedets karakter
Stedets karakter vil endres fra naturområde med spredt bebyggelse til et tett utbygg område
med grønne drag og stort rekreasjonsområde.

Estetikk
Det er utarbeidet en formingsveileder for grønnstrukturområder bebyggelse og utendørs
møblering og tiltak som skal følge områdereguleringen.
Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Registrerte automatiske fredede kulturminner medfører ikke store påvirkninger for forslag til
arealdisponering i områdeplanen. I forhold til planlagte tiltak, «nærmiljøanlegg» (o_NM301),
er det konflikt. Det må gjøres en konkret vurdering i forhold til tiltak som eventuelt berører
dette fornminnet når utomhusplan utarbeides.
Konflikt i boligområde «B306» må søkes frigitt. Der det er konflikt med byggetiltak, må
kulturminnene frigis av Riksantikvaren før igangsettelse av tiltak.
Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold som
vesentlig kan skade naturmangfoldet.
Arealene rundt de to vannene nord i planområdet er regulert til «skogbruk», «turveg» og
«friområde». Dette gir godt vern om vassdragene samtidig som det åpnes for rekreasjon for
nærliggende boligområder.
• Naturverdier
I naturbasen er det registrert «liggende død ved». Dette arealet er regulert i formål «skogbruk»,
og planforslaget medfører ikke konsekvenser for natur og miljø.
I naturbasen er det registrert forekomster av ålegressamfunn. I Hallandvik rett vest for
planområdet er det i naturbasen (2008) registrert et ålegressamfunn med tette ålegressenger
med kraftige planter, en lokalitet på 26 daa, med viktig verdi. Rett utenfor det regulerte
badeområdet «o_BAD» er det et lite ålegressamfunn på bare 2,8 daa, med lokalt viktig verdi.
Lokalbefolkningen kjenner ikke til disse forekomstene. Badeområdets bruksverdi for
allmennheten og beboere i området er vurdert som svært stor. Fordi det finnes et stort
ålegressamfunn i umiddelbar nærhet vurderer vi at tapet av det lille ålegressamfunnet, ikke
veier opp mot områdets økte bruksverdi som badeområde. Det er heller ikke gitt at
ålegresslokaliteten vil forsvinne som følge av bading.
• Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiell verdifull naturverdi, fugler eller planeter i artsdatabanken.
• Verdifull vegetasjon
Det er ikke registrert spesiell verdifull vegetasjon i artsdatabanken.
• Viltinteresser
Det er ikke registrert spesielle viltinteresser. Det er registrert trekkvei for elg på tvers av
Leiredalen, som går til nordøstenden av Uffortjønn. Det vesentligste av trekkrute ligger uten
for planområdet, og planforslaget medfører ikke konsekvenser for natur og miljø.
• Økologiske funksjoner osv
Det er ikke registrert noen spesielle økologiske funksjoner i planområdet.
Etter innspill fra naturvernorganisasjoner og privatpersoner er det foretatt en ekstra utredning
av naturmangfold i planen (se vedlegg 12). Med bakgrunn i rapporten er det knyttet en
bestemmelse om teknisk plan på Uffortjønnbekken som skal godkjennes av Fylkesmannen
etter vannressursloven. Bestemmelsen sikrer også at ål som rødliste art skal kunne vandre opp
til Uffortjønna fra sjøen.

Rapporten fra Prosjektgruppen AS konkluderer også med at det bør vurderes lagt inn et grønt
belte mellom B308 og B310. Fylkesmannen anbefaler i den begrensede høringen at kommunen
legger det inn i områdereguleringen.
Administrasjonen mener at det best løses på detaljreguleringsnivå. Derfor er merknaden ikke
tatt til følge.
Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Områdereguleringen ivaretar rekreasjonsinteressene på en svært god måte. Både landlige
naturområder med et nett av turveier og stier og sjønære områder blir tilrettelagt for friluftsliv
og styrker den politiske målsettingen om folkehelse. Tilgangen til og kvaliteten på
rekreasjonsområdene er svært god.
Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med kvartalslekeplasser og friområder i områdereguleringen.
Trafikkforhold
• Vegforhold
Infrastrukturen gir sikre og gode forhold for både kjørende og gående i området.
Trafikkøkning/reduksjon
I område Kjellandsheia er det planlagt ca. 1500 nye boliger. For området Kjellandsheia Syd er
det regulert for ca. 500 nye boenheter. Av disse vil ca. 330 benytte ny regulert fylkesveg i
området og 100 vil benytte eksisterende vegstruktur (Oftenes). I tillegg vil barnehage og skole
generere økt trafikk. Det er ikke utført trafikkanalyse.
Kollektivtilbud
Når området er ferdig utbygd, vil bussene kunne kjøre gjennom hele området i en sløyfe. Langs
fv 204 er det regulert inn dobbeltsidig busstopp for 3 busser samtidig ved skolen langs fv 204. I
tillegg er det regulert inn dobbeltsidig busstopp sør for barnehagen langs samlevegen.
Barns interesser
Det blir etablert både skole og barnehage sentralt i planområdet. Det blir trafikksikre løsninger
med separate gang- og sykkelveger på de mest trafikkerte vegene. Det tilrettelegges for et
stinett mellom delfeltene slik at barn kan ferdes på snarveier gjennom området. Hele
naturområde vest for bebyggelsen blir tilgjengelig både sommer og vinter, og i de sjø-nære
friområdene legges det til rette for bruk. Nærmiljøanlegget er åpent for alle og byr på mange
muligheter for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser.
Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Søgne kommune har gjennomført en utredning i forhold til kapasitet og behov for utvidelse av
eksisterende skoler eller bygge ny skole.
Utbygging av boligområdene i områdeplanen vil kreve etablering av ny skole. Størrelse og
tidspunkt for denne utbyggingen må vedtas av Søgne kommune.
• Barnehagekapasitet
Boligutbyggingen vil medføre behov for bygging av nye barnehager. Størrelse og tidspunkt for
denne utbyggingen må vedtas av Søgne kommune.
Universell tilgjengelighet
Et sammenhengende turveisystem blir tilrettelagt med universell utforming, og alle
friområdene på østsiden av Kjellandsvannet kan nås på dette turveinettet.

Bebyggelsen skal tilfredsstille kravene i TEK10.
Energibehov - energiforbruk
Energibehov for boligområdene er i hovedsak strøm og vedfyring. Transport for lengre
avstander er med bil og buss. Transport for kortere avstander er med sykkel.
ROS
Det er utarbeidet ROS-analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det vises til analysen som
vedlegg til plan (vedlegg 4).
Jordressurser/landbruk
Landbruksinteressene blir ivaretatt gjennom Jordloven § 9 og § 12.
Planen medfører bruk av ca. 20 dekar dyrket mark til vei, parkering, nærmiljøanlegg (arealene
er avsatt til utbyggingsformål i KDP).
Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Hovedgrepene for vann- og avløpsledninger følger i all hovedsak kommunens hovedplaner for
vann og avløp. Hovedgrepene har vært drøftet med teknisk etat underveis i plan-prosessen.
• Overvann
Den planlagte utbyggingen medfører omlegging av eksisterende bekkeløp fra Uffortjønna og
via området ved Leireveien og videre til sjø. Det foreslås å etablere fordrøyningsbasseng for å
sikre en forsvarlig avrenning i boligområdet. Bekkeløpet forutsettes lagt åpent med unntak av
et kort parti i området forbi regulert barnehagetomt.
Det er satt krav om en teknisk plan for omlegging av Uffortjønnbekken. Ved omleggingen av
bekken må tas høyde for forventet økning av vannmengdene ved en 200-årsflom med 20 %.
I tråd med kommunens hovedplan for avløp og vannmiljø skal overvann i størst mulig grad
håndteres lokalt.
NVE har i sitt innspill frarådet kommunen å vedta planen før saken er bedre belyst når det
gjelder vassdragsmiljø og flomfare. Administrasjonen mener planen i tilstrekkelig grad ivaretar
vassdragsmiljø og flomfare da det er knyttet bestemmelse om teknisk plan før tiltak kan
iverksettes.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Området Kjellandsheia – Oftenes vil tilføre markedet tomter som vil være attraktive for
personer som både bor i Søgne og som vurderer å flytte til Søgne.
Økonomisk vil nye innbyggere gi kommunen vekst, derav økte skatteinntekter, men også økt
tjenestebehov som skole, barnehage osv. Under utbyggingen vil området gi kommunen
inntekter i form av tilkoblingsavgifter og bygegebyrer.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.
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REGULERINGSBESTEMMELSER – OMRÅDEREGULERING FOR KJELLANDSHEIA SYD
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Reguleringsbestemmelser dato:

§1

201219
13.10.2015
13.10.2015

FORMÅL MED PLANEN

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


BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 1)
o Boligbebyggelse, B301 – B312
o Frittliggende småhusbebyggelse, BF301 ‐ BF305
o Fritidsbebyggelse, BFR301
o Barnehage, f_BHG301
o Undervisning, o_UND301
o Nærmiljøanlegg, o_NM301
o Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_KTA301
o Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS
o Uthus/naust/badehus, BUN
o Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, o_ASB
o Lekeplass, o_LEK301



SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 2)
o Veg, o_SV301
o Kjøreveg, o_KV301 ‐ o_KV303, f_KV301 ‐ f_KV308, KV301
o Kjøreveg (privat)
o Gang‐ og sykkelveg
o Annen veggrunn
o Kollektivholdeplasser, KHP
o Parkeringsplasser, PP1 ‐ PP2, o_PP301 ‐ o_PP304
o Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (vassdrag), SKF301



GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 3)
o Turveg, o_TV301 ‐ o_TV304
o Friområde, o_FO301 – o_FO324
o Kombinert formål friområde/fordrøyningsbasseng, o_AGH301



LANDBRUKS‐, NATUR‐ OG FRILUFTSFORMÅL (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 5)
o Landbruksformål, L301 – L306
o Skogbruksformål, SK301
o Friluftsformål, FR301
o Naturformål, o_LNA301
o Kombinert formål LNFR/vassdrag, LKH301‐LKH302
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§2



BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 6)
o Småbåthavn, SH301 og SH302
o Ferdsel, o_FE301 og o_FE302
o Friluftsområder, VFR
o Badeområde, o_BAD



HENSYNSSONER (pbl § 12‐6)
o Faresone – Ras skredfare, H310_1 – H310_2
o Faresone ‐ Høyspenningsanlegg (inkludert høyspentkabler), H370_301 – H370_303
o Bevaring Naturmiljø, H560_1
o Båndleggingssone, H730_1 – H730_12
o Sone for videreføring av reguleringsplaner
o Anlegg‐ og riggområde, #1 og #2.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 Utbedring av Leireveien
a) Før utbyggingsområdene B301-B304, B306-B312, o_UND301, f_BHG301 kan utbygges, skal
Leireveien (fv.204) utbedres med standardklasse U-Hø2 øvrige hovedveger (håndbok N100)
fra planens grense ved Uffortjønnbekken og fram til E39.
2.2 Etablering av kryss E39
a) Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter, fritidsboligenheter, eller bygg for offentligeller privat tjenesteyting skal det være etablert nytt kryss på eksisterende E39 med tilhørende
veganlegg.
2.3 Grønnstrukturanlegg Kjellandsvannet, Uffortjønn og arealer langs sjøen
a) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor planområdet, skal
friområdet o_FO312 være opparbeidet som vist i grønnstrukturplan for Kjellandsheia datert
14.11.2014.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 300 boenheter innenfor planområdet, skal
turstier, friområder, grøntanlegg langs Kjellandsheia og Uffortjønna som vist i denne plan og
grønnstrukturplan for Kjellandsheia datert 14.11.2014 være opparbeidet.
2.4 Nærmiljøanlegg og kvartalslekeplasser
a) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor B301, B302, B305
skal deler av området o_NM301 være opparbeidet som kvartalslekeplass.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 300 boenheter innenfor plangrensen til
kommunedelplan for Kjellandsheia (plan id 20110616-1), skal nærmiljø- anlegg/park
o_NM301 være etablert.
c) Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor o_UND301 skal nærmiljø- anlegg/park
o_NM301 være etablert.
d) Før utbyggingsområdene B303 eller B304 kan utbygges skal det være etablert
kvartalekeplass innenfor ett av disse områdene.
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e) Før det kan gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor B306 til B311 skal
kvartalslekeplass o_LEK301 være opparbeidet.

2.5 Etablering av fortau
a) Før det kan gis igangsettingstillatelse til utbyggingsområde B301-B305, B312, o_UND301,
f_BHG301, skal gangforbindelse forbi B312 og fortau mellom fv. 204 og boligområde B312
være etablert.
b) Før det kan gis brukstillatelse til 1. bolig i B312, skal gang- og sykkelveg forbi B312 være
etablert.

§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1 Krav om detaljregulering
a) Innenfor områdene B301-B312, o_UND301 og SH302 er det krav om utarbeidelse av
detaljregulering før tiltak kan iverksettes.
b) Unntak: Det kan tillates anleggsveger og midlertidig deponi og uttak av masser der formålet
med arbeidet er knyttet til gjennomføring av plan.
c) Unntak: For tomter med etablert bebyggelse i områdene B306, B307, B309 og B310, kan
mindre tiltak som ikke forhindrer gjennomføring av planen, tillates. Med mindre tiltak menes
tiltak som faller inn under pbl §§ 20-4 og 20-5.
3.2 Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger, anlegg og veg
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 sier noe om standard skal Statens vegvesen håndbok N100 legges til
grunn.
3.3 Krav om utomhusplan
a) Ved søknad om tiltak innenfor områder regulert til friområde, turdrag, kvartalslekeplass,
nærmiljøanlegg, 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.
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3.4 Teknisk planer
a) Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjente
tekniske planer.
b) Innenfor områdene o_FO307, o_AGH301, o_FO311, LKH301, LKH302 og VNV301 er det
krav om utarbeidelse av teknisk plan for bekken før tiltaket kan iverksettes. Planen skal sikre
at ålen kan vandre fra sjøen og opp til Uffortjønna, alle tiltak etter forbud mot fysiske tiltak i
vassdrag (forskrift FOR 2004-11-15 nr 1468) skal være avklart og fylkesmannen krav mht.
vannressursloven § 11 skal være oppfylt. Planen skal forelegges Fylkesmannen og Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE). Videre må det dokumenteres at tiltakets sikkerhet mot
vassdragsrelatert fare er tilstrekkelig i henhold til TEK10.
c) For byggeområder på løsmasser under marin grense, må det dokumenteres at
områdestabiliteten er tilstrekkelig i henhold til TEK10.
3.5 Automatisk fredede kulturminner
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 Frittliggende småhusbebyggelse, BF301 - BF305
a) Innenfor hver regulert byggetomt tillates oppført én bolig med sekundær leilighet og tilhørende
garasje, uthus og brygge. Sekundærleilighet skal ikke utgjøre mer enn 60 m2 i bruksareal.
b) Der det fremgår byggegrenser i plankart skal samtlige bygninger plasseres innenfor de angitte
byggegrenser med unntak av uthus og brygge som tillates plassert helt ned til strandlinjen.
Bebyggelsen skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige
terrenginngrep unngås.
c) Utnyttelsesgrad for hver regulert byggetomt BYA = 40 % BYA.
d) Det skal minimum avsettes 2 parkeringsplasser per boenhet. For boenhet under 60 m2 er det
krav om 1 parkeringsplass.
e) Pr boenhet skal det avsettes minimum 80 m2 uteoppholdsareal.
f)

Maksimalt tillatt mønehøyde er 9,0 meter. Ved saltak skal bebyggelsen ha takvinkel mellom
20-36 grader. Ved flatt tak eller pulttak er maksimal tillatt gesimshøyde lik 7,5 meter.

g) Det tillates én garasje eller carport per tomt som skal verken ha bebygd areal eller bruksareal
større enn 50 m2. Gesimshøyde skal ikke overstige 3 meter, og mønehøyde skal ikke
overstige 5 meter. Ved flatt tak eller pulttak er maksimalt tillatt gesimshøyde 3,5 meter.
Takvinkel og utforming skal tilpasses boligen og arker, kvister, tak oppbygg, halvtak og
overbygg tillates ikke.
h) Det tillates ett uthus per tomt som skal ha verken bebygd areal eller bruksareal større enn 15
m2. Gesimshøyde skal ikke overstige 3 meter, og mønehøyde 3,5 meter. Takvinkel og
utforming skal tilpasses boligen.
i)

Det tillates én brygge per tomt som har strandlinje. Brygger skal begrenses i størrelse og
kaifront skal ikke være lenger enn 12 meter. Bryggearealet skal maksimum være 30 m2.
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4.2 Frittliggende fritidsbebyggelse, BFR301
a) Det tillates oppført én frittliggende fritidsbolig med tilhørende, uthus, anneks og brygge.
b) Der det fremgår byggegrenser i plankart skal samtlige bygninger plasseres innenfor de angitte
byggegrenser med unntak av uthus og brygge som tillates plassert helt ned til strandlinjen.
Bebyggelsen skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at unødvendige
terrenginngrep unngås.
c) Maksimalt tillatt BRA er lik 138 m2 inklusiv parkering. Bebyggelsen og åpent overbygget areal
skal ha maksimalt bruksareal lik 120 m2.
d) Det tillates 4 meter gesimshøyde eller 6 meter mønehøyde for fritidsbolig.
e) Det tillates ett anneks som skal ha verken bebygd areal eller bruksareal større enn 20 m2.
Gesimshøyden skal ikke overstige 3 meter, og mønehøyden skal ikke oversige 4 meter.
Takvinkel og utforming skal tilpasses fritidsboligen.
f)

Det tillates ett uthus som skal ha verken bebygd areal eller bruksareal større enn 15 m2.
Gesimshøyden skal ikke overstige 3 meter, og mønehøyden skal ikke overstige 3,5 meter.
Takvinkel og utforming skal tilpasses fritidsboligen.

g) Det tillates én brygge per tomt som har strandlinje. Brygger skal begrenses i størrelse og
kaifront skal ikke være lenger enn 12 meter. Bryggearealet skal maksimum være 30 m2.
4.3 Boligbebyggelse, B301
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 20 boenheter.
4.4 Boligbebyggelse, B302
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 120 boenheter.
4.5 Boligbebyggelse, B303
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 175 boenheter.
b) Som en del av detaljreguleringen for B303 eller B304 skal det reguleres inn offentlig
kvartalslekeplass.
4.6 Boligbebyggelse, B304
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse og lavblokkbebyggelse. Det tillates
maksimalt 55 boenheter.
b) Som en del av detaljreguleringen for B303 eller B304 skal det reguleres inn offentlig
kvartalslekeplass.
4.7 Boligbebyggelse, B305, B305-1 og B305-2
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 95 boenheter.
4.8 Boligbebyggelse, B306
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 50 boenheter.
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4.9 Boligbebyggelse, B307
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 9 boenheter.
4.10 Boligbebyggelse, B308
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 55 boenheter.
4.11 Boligbebyggelse, B309
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 15 boenheter.
4.12 Boligbebyggelse, B310
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 10 boenheter.
4.13 Boligbebyggelse, B311
a) Området skal detaljreguleres for småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 20 boenheter.
4.14 Boligbebyggelse, B312
a) Området skal detaljreguleres for lavblokk/småhusbebyggelse. Det tillates maksimalt 20
boenheter.
4.15 Barnehage, f_BHG301
a) Området er avsatt til offentlig eller privat barnehage. Parkeringsplass o_PP302 kan benyttes i
forbindelse med barnehagen. Utomhusplan og illustrasjonsplan for barnehage f_BHG301 og
parkeringsplass o_PP302 skal utarbeides.
b) Høyde overkant gulv første hovedetasje = kote 28,0.
c) Det tillates BYA = 30 %.
d) Maksimalt tillatt mønehøyde = kote 37,0. Ved saltak skal bebyggelsen ha takvinkel mellom 20
og 36 grader. Ved flatt tak eller pulttak er maksimal tillatt gesimshøyde = kote 35,5.
4.16 Undervisning, o_UND301
a) Området skal detaljreguleres for skole med tilhørende anlegg som flerbrukshall og
uteoppholdsarealer, parkering o.l. funksjoner. Deler av området kan også nyttes til andre
allmenne nyttige bydelsfunksjoner.
4.17 Nærmiljøanlegg, o_NM301
a) Innenfor området skal det anlegges nærmiljøanlegg og kvartalslekeplass for delområder.
Kvartalslek skal minimum utgjøre 2,3 mål og være utstyrt med lekeapparater, ballfelt og
sitteplasser. Arealet skal ha variert terreng. Det skal legges til rette for allsidig aktivitet for
aldersgruppen 5 -13 år. Øvrige deler av området skal opparbeides som nærmiljøanlegg med
ballaktiviteter og lekeapparater. Det skal legges til rette for både sommer og vinteraktiviteter i
nærmiljøanlegget.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det foreligge en godkjent utomhusplan som viser
hvordan området skal opparbeides.
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4.18 Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_KTA301
a) Innenfor området tillates oppført tekniske anlegg/byggverk som pumpestasjon, trafo,
nettstasjon o.l. funksjoner.
b) Utnyttelsesgrad BYA = 100 % BYA.
c) Maksimal tillatt gesimshøyde er 3,0 meter, og maksimal tillatt mønehøyde er 4,0 meter.
4.19 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS
a) Innenfor arealet tillates oppført brygge med maks kaifront på 8 meter og bryggeareal på
maksimalt 16 m2.
4.20 Uthus/naust/badehus, BUN
a) Innenfor arealet tillates oppført ett uthus som verken kan ha bebygd areal eller bruksareal
større enn 15 m2. Gesimshøyden skal ikke overstige 3 meter, og mønehøyden skal ikke
overstige 3,5 meter.
4.21 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, o_ASB
a) Innenfor området tillates oppført miljøstasjon.
b) Utnyttelsesgrad BYA = 100 % BYA. Maksimal gesimshøyde er lik 3 meter, og maksimal
mønehøyde er lik 4 meter.
4.22 Lekeplass, o_Lek301
b) Området skal opparbeides som offentlig kvartalslekeplass med lekeapparater og sitteplasser.
Arealet skal ha variert terreng. Det skal legges til rette for allsidig aktivitet for aldersgruppen 5
-13 år.
c) Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor området, skal det foreligge en godkjent
utomhusplan for opparbeidelse.

§5

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

5.1 Veg, o_SV301
a) Området o_SV301 er offentlig samleveg.
5.2 Kjøreveg, o_KV301 – o_KV303
a) Områdene o_KV301 – o_KV303 er offentlige samleveg.
5.3 Kjøreveg, f_KV301 - f_KV308
a) Området f_KV301 er felles for eiendommene i B311 og kan benyttes som adkomst for
«SH302». Samt eiendommene innenfor planområdet «Søndre del av Oftenes» (19911212 – 1) og
innenfor planområdet «Brønnviga (19920611 – 2).
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a) Området f_KV302 er felles som atkomst for «SH302».
b) Området f_KV303 er felles for eiendommene i BF302.
c) Området f_KV304 er felles for eiendommene i BF301 og B305-2.
d) Området f_KV305 er felles for eiendommene BF 301.
e) Området f_KV306 er felles for eiendommene i BF304 og BFR301.
f)

Området f_KV307 er felles for eiendommene i B306 og B310.

g) Området f_KV308 er felles for eiendommene i B312.
5.4 Kjøreveg, KV301
a) Området KV301 er privat veg til BF305.
5.5 Gang- og sykkelveg
a) Område er offentlig gang- og sykkelveg.
5.6 Annen veggrunn
a) Områdene skal benyttes til grøfte- og sideareal, snøopplag, siktsone, skjæringer- og
fyllingsutslag, murer, sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, rekkverk o.l.
5.7 Kollektivholdeplasser, KHP
a) Områdene skal benyttes til kollektivholdeplasser for buss.
5.8 Parkeringsplasser, PP301 – PP302, o_PP301 - o_PP304
a) Områdene PP301 og PP302 er private parkeringsplasser.
b) Områdene o_PP301 – o_PP304 er offentlig parkeringsplasser.
c) Område o_PP301 skal betjene offentlige tur- og friområder i plan.
d) Område o_PP302 skal betjene barnehage og offentlige tur- og friområder i plan.
e) Område o_PP303 skal betjene skole, nærmiljøanlegg og reisende med kollektivtransport.
f)

Område o_PP304 skal betjene båthavn og offentlig tur- og friområder i plan.

5.9 Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (vassdrag), SKF301
a) Område «SKF301» omfatter areal for vanngjennomføring i rør.

Bestemmelser for områderegulering for Kjellandsheia syd

8

§6

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

6.1 Turveger, o_TV301 - o_TV304
a) Områdene «o_TV301, o_TV302, o_TV303 og o_TV304» omfatter offentlige turveger. Innenfor
arealformålet friområde og turveg tillates endringer i traseen for å få best mulig
terrengtilpasning og minst mulig inngrep. Det tillates å etablere bruer og tekniske
konstruksjoner (pælebro) over våte partier. Det tillates oppført benker langs traseene.
b) I område «o_TV301» skal traseene være universelt utformet. Over korte strekk tillates brattere
stigning enn 1:12 for å unngå store terrenginngrep. Bredde skal være 2-3 m. Turvegen skal
etableres som lysløype med grusdekke og belysning.
c) I område «o_TV302» etableres som konstruksjoner for etablering av turveg over
Kjellandsvannet, fortrinnsvis i form av flytekonstruksjoner (flytebrygge i tre).
d) Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor områdene skal det foreligge en godkjent
utomhusplan for opparbeidelse. Eventuelle sikringstiltak skal fremgå av utomhusplanen.
6.2 Friområder, o_FO301 – o_FO324
a) Innenfor områdene «o_FO301-o_FO324» tillates tilretteleggelse og opparbeidelse for
opphold og lek i forbindelse med områdets bruk som tur- og friområde. Herunder anleggelse
av turveger, beplantning, innretninger eller anlegg som tjener formålet (benker, bord,
søppelkasser, toalett, belysning, gapahuk, vaffelbu, grillplass m.m.). For friområder som
grenser til vann tillates også tilrettelagt for bading, herunder mindre ilandstigningsbrygger,
badeinnretninger o.l. tiltak. Samtlige friområder er offentlig.
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor områdene o_FO301-o_FO324 skal det
foreligge en godkjent utomhusplan for opparbeidelse. Eventuelle sikringstiltak skal fremgå av
utomhusplanen.
c) I område «o_FO307» tillates etablering og vedlikehold av lukket bekkeløp. Eventuelle inngrep
skal revegeteres. Turveg langs Uffortjønna skal sikres.
d) I område «o_FO311» tillates bekkeløp omlagt. Det tillates mindre justeringer for å oppnå en
bedre terrengtilpasset lokalisering mot o_FO310. Det skal etableres broer over bekken for å
sikre god tilgjengelighet mellom nærmiljøanlegget og skolen og adkomstvegen i sør.
6.3 Kombinert formål friområde/fordrøyningsbasseng, o_AGH301
a) Innenfor området tillates etablert kombinerte formål som fordrøyningsbasseng og friområde.
Det kan opparbeides sti og andre tiltak som fremgår av bestemmelsene § 6.2.
b) Fordrøyningsbassenget skal opparbeides slik at det tilpasses mot tilliggende terreng på en
naturlig måte.
c) Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor områdene skal det foreligge en godkjent
utomhusplan for opparbeidelse. Eventuelle sikringstiltak skal fremgå av utomhusplanen.
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§7

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5)

7.1 Kombinert formål LNFR/Vassdrag
a) Innenfor områdene «LKH301 og LKH302» tillates etablert nytt bekkeløp. Bekken blir lukket
over et lengre strekk.
7.2 Naturformål
a) Område «O_LNA301» omfatter arealer til naturformål.
§8

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6)

8.1 Småbåthavn, SH301
a) Innenfor området tillates etablert utriggere/båtoppstillingsplasser i sjøen for inntil 63 båter.
b) I sjøarealet tillates fortøyningsinnretninger og utriggere, samt mudring dersom det foreligger
godkjent tillatelse etter forurensingsloven.
c) På landfast del av området tillates etablert mindre byggverk for lagring og drift (vaktbu,
møterom, toalett), gang- og kjøreforbindelser for drift av anlegget og båtutsettingsrampe.
d) Det enkelte byggverk på landfast skal ikke ha større grunnflate en BYA= 20 m2 og skal
plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankart. Total utnyttelsesgrad for landfastdel skal
ikke utgjøre mer en 30 % BYA.
e) Ved byggverk for drift av båthavnen er maksimal gesimshøyde 3,0 meter og maksimal
mønehøyde er 5,0 meter.

8.2 Småbåthavn, SH302
a) Området skal detaljreguleres som småbåthavn før tiltak kan iverksettes. Av detaljregulering
skal det fremgå parkering, båtoppstillingsplasser, bølgedempere, planlagte byggverk, adkomst
o.l.
8.3 Ferdsel, o_FE301 – o_FE302
a) Områdene «o_FE301 og o_FE302» omfatter offentlig ferdsel.
b) Deler av område «o_FE301» må være sikret tilstrekkelig dybde for båttrafikken fra åpen sjø
og inn til småbåthavna «SH301».
8.4 Naturområde i sjø og vassdrag, VNV301
a) Område «VNV301» omfatter eksisterende bekkeløp.
8.5 Friluftsområde, VFR
a) Område «VFR» omfatter friluftsområde i sjø og vassdrag. Det kan tillates mindre tiltak i
samsvar med bestemmelsene under § 6 grønnstruktur.
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8.6 Badeområde, o_BAD
a) Område «o_BAD» omfatter offentlig badeområder i sjø. Det kan tillates mindre tiltak i samsvar
med bestemmelsene under § 6 grønnstruktur.
§9

HENSYNSSONER (pbl § 12-6)

9.1 Faresone – Ras og skredfare, H310
a) Område «H310_1» omfatter nedslagsfeltet av et eventuelt snøskred. Sikringstiltak skal
vurderes før tiltak kan etableres.
b) Område «H310_2» omfatter nedslagsfelt av et eventuelt snøskred. Sikringstiltak skal vurderes
før tiltak kan etableres.
9.2 Faresone – Høyspenningsanlegg, H370
a) Fareområdet «H370_301 - H370_303» omfatter høyspentlinje.
b) Det tillates ikke etablering av bebyggelse for varig opphold av personer innenfor fareområdet.
c) Høyspentlinje som går over områdene «B305, B308, o_FO316 og o_NM301 skal legges i
bakken.
9.3 Sone med angitt særlige hensyn – bevaring naturmiljø, H560
a) Område «H560_1» omfatter biologisk mangfold, MIS registrering (hule lauvtrær). Tiltak i dette
området tillates ikke.
9.4 Båndleggingssone, H730
a) Områdene «H730_1 - H730_12» omfatter kulturminner og kulturmiljø og er båndlagt etter lov
om kulturminner. Områdene må frigis av Riksantikvaren før tiltak kan utføres.
9.5 Sone for videreføring av reguleringsplan, H910
a) Innenfor arealet skal eksisterende reguleringsplan fortsatt gjelde.
9.6 Bestemmelsesområde, Juridiske flater, linjer og punkt
a) Området «#1 og #2» tillates benyttet til midlertidig rigg og anleggsplass.
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1 Sammendrag
ViaNova Kristiansand AS har i samarbeid med Rambøll Norge AS på vegne av Kjellandsheia
AS, og i samarbeid med Søgne kommune utarbeidet områdeplan for Kjellandsheia Syd i
Søgne kommune.
Områdeplanen er basert på gjeldende kommunedelplan for Kjellandsheia som ble vedtatt
16.06.2011.
Kjellandsheia Syd områdeplan har følgende hovedmål:
 Skape gode og attraktive boligområder.
 Sikre område for barnehage og undervisning.
 Effektive og trygge atkomstveger.
 Sikre brukervennlige turveger i store grøntområder til rekreasjon.
 Tilrettelegge sjøen som rekreasjonsområder med småbåthavn.
Planområdet omfatter ca. 500 nye boliger, en barnehage og en skole.
Planområdet er på forhånd godt kartlagt med tanke på hvilke området som egner seg til
bebyggelse, valg av vegtraseer, områder til rekreasjon og naturelementer som det må tas
hensyn til.
For alle nye boligfelt er det satt krav om detaljreguleringsplan.
Hovedatkomsten ved område for undervisning er noe justert, og område for barnehage er
regulert nærmere Uffortjønna i forhold til kommunedelplanen.
I søndre del av planområdet er det landbruksareal, som i hovedsak opprettholdes.
Langs sjøen er det i hovedsak regulert grønnstruktur/LNF. 100‐metersbeltet er i hovedsak
opprettholdt, og nye boligområder er regulert i midtre deler av halvøya.
Store og attraktive grøntområder som rekreasjon er et viktig element i planen.
Grøntområdene ved Uffortjønna og Kjellandsvannet, og friområdene på vestsiden og på
østsiden av Ofteneset, er sikret for de nye boligområdene og for eksisterende
boligbebyggelse.
Rekreasjon i sjøen er sikret med badeområde, og småbåthavner for rekreasjon på sjøen.
Søgne kommune, ved Plan‐ og miljøutvalget, har fattet vedtak (den 09.01.2013) om at
tiltakshaver kan utarbeide områdeplanen. Det er samtidig gitt føringer hvor kommunen er
delaktig i planprosessen.
Områdeplanen er en av totalt fire som utarbeides samtidig for hele kommunedelplan for
Kjellandsheia. Søgne kommune samkjører hele området for å få en best mulig helhetlig
løsningsfokus på infrastruktur (veg, vann og avløp), kommunale normer, påkobling til E39,
rekkefølgekrav, utbyggingsavtale, boligbyggeprogram mm. Det fjerde delområdet avventer
Søgne kommune med å utarbeide.
Områdeplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det er utarbeidet flere
temautredninger som er vedlagt planen.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i februar 2013. Det tas sikte på at planarbeidet vil bli
gjennomført og ferdigstilt i løpet av 2014.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).
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2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I bestemmelsene til kommunedelplan for Kjellandsheia er det krav til utarbeidelse av
områdeplan, før nye tiltak kan gjennomføres. Videre kreves det detaljregulering som viser
detaljer som tomtedeling, utnyttelsesgrad, antall boenheter mm innenfor hvert delfelt.
Områdeplanen tilrettelegger i hovedsak nye og eksisterende arealer til boligområder,
infrastruktur og rekreasjonsområder i h.h.t. kommunedelplanen.
Kjellandsheia er i dag det største utbyggingsområdet for nye boliger i Søgne kommune.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver:
Kjellandsheia AS, Pb. 983, 4682 Søgne.
Tiltakshavers kontaktperson er Ole Johan Bueklev.
Rådgivende ingeniørfirma:
‐ ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Anita Wiberg Gjelsten.
Prosjektmedarbeidere: Tore A. Nilsen, Even F. Lorentsen, Øyvind Haugen,
Asbjørn Eide og Marry Sjøvold.
‐ Rambøll Norge AS, Pb. 116, 4662 Kristiansand
Prosjektmedarbeider Hanne Alnæs.
Eksisterende fylkesveg og kommunale veger er offentlige. I forslag til områdeplan er det
regulert nye offentlige veger, skole, friområder mm. Dette innebærer at en del tidligere
privat areal, nå blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Administrasjonen i Søgne kommune fremmet den 09.01.2013 saksfremlegg til Plan‐ og
miljøutvalget, i forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Våreheia‐Oftenes.
I vedtaket gir Søgne kommune Kjellandsheia AS tillatelse til å utarbeide
områdereguleringsplan for Våreheia‐Oftenes, hvor området utvides til også å omfatte hele
«B4 og B11». Oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for Våreheia‐Oftenes skjer parallelt
med reguleringsarbeidet.
Områdeplanen har senere i prosessen skiftet navn til Kjellandsheia Syd, og
planavgrensningen er utvidet noe. Dette i samsvar med Søgne kommune.
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2.4 Utbyggingsavtaler
Det er foreløpig ikke utarbeidet utbyggingsavtale. Prosessen med utbyggingsavtale mellom
tiltakshaver og Søgne kommune går parallelt med områdeplanen, og kan tidligst godkjennes
samtidig med at områdeplanen godkjennes i kommunestyret.

2.5 Utredninger
I kommunedelplanen for Kjellandsheia er det utført utredninger/konsekvensutredninger. I
forslag til områdeplan er det utført utredninger, temaplaner og veileder som skal følge
planforslaget.

2.6 Vedlegg
‐ Plankart
‐ Bestemmelser
‐ ROS
‐ Tekniske planer for veg
‐ Støyrapport
‐ Geoteknisk rapport, grunnundersøkelser
‐ Overordnet plan vannforsyning
‐ Plan for grønnstruktur
‐ Formingsveileder Kjellandsheia
‐ Norsk maritimt museum, kulturminner under vann
‐ Fylkeskonservator, arkeologiske registreringer
‐ Mottatte merknader
‐ Oppstartsvarsel (brev og annonse)

3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
‐ Kommunen og utbygger:
I tillegg til oppstartsmøte, har Søgne kommune utarbeidet et grunnlagsdokument (sist
revidert 30.09.2013) som beskriver rammene og medvirkningsprosessen mellom utbyggerne
og Søgne kommune. I dette dokumentet er det beskrevet føringer for samferdsel og vei, VA,
grønnstruktur, bebyggelse, prosess og innlevering av planforslag.
Det har vært gjennomført jevnlige møter i hele prosjektet mellom Søgne kommune og
utbyggerne (og med konsulentene ViaNova Kristiansand AS, Cowi AS og Asplan Viak) for de
tre planområdene.
‐ Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeid, med områderegulering og detaljregulering. Det
ble annonsert i avisene Fædrelandsvennen den 05.02.2013, og Søgne‐ og Songdalen
Budstikke den 06.02.2013 samt brev til berørte parter den 04.02.2013.
Områderegulering for Kjellandsheia syd– av ViaNova Kristiansand AS

Side 6

Planområdet ble utvidet og det var nødvendig med nytt varsel vedrørende utvidelsen. Det
ble annonsert i avisene Fædrelandsvennen den 21.02.2013, og Søgne‐ og Songdalen
Budstikke den 20.02.2013 samt brev til berørte parter den 19.02.2013.
Grunneierliste ble oversendt av Søgne kommune.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
• FYLKESKOMMUNAL PLAN
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011‐2050, ble vedtatt i juni 2011. Her er
Kjellandsheia nevnt som fremtidig utbyggingsområde.
En balansert utvikling av Kristiansandsregionen tilsier at Søgne bør ta høyde for å vokse med
5000 innbyggere innen 2050. I henhold til gjeldende kommuneplan har Søgne arealreserver
til å kunne vokse med omtrent 1600 innbyggere i Kjellandsheia.
For boligområdene i Søgne anbefales det å bygge opp om to akser som har potensiale til å få
et godt busstilbud. En av disse aksene er Tangvall‐Lunde‐Kjellandsheia.
Herunder er det lagt vekt på nasjonale rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal‐ og
transportplanlegging (ATP), med bl.a. gangavstand til knutepunkter på hovedårene for
kollektivtrafikknettet.
I jordloven legges det vekt på at dyrket jord ikke skal brukes til formål som ikke tar sikte på
jordbruksproduksjon.
I PBL § 1‐8, er det i utgangspunktet forbud mot bygging i 100‐metersbeltet langs sjø og
vassdrag.

• KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG KOMMUNEDELPLAN
‐ Kommuneplanens arealdel:
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel sier at kommunedelplanen for Kjellandsheia
skal gjelde foran kommuneplanen.
‐ Kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia:
I bestemmelsene og retningslinjene er det stilt rekkefølgebestemmelser for etablering av
tilførselsveier til E39 og etablering av nytt kryss til E39 på Kjelland.
For byggeområdene er det satt plankrav om utarbeidelse av områderegulering. Det er også
gitt føringer for detaljeringsgraden i boligområdene, minste høyde over havet, universell
utforming, parkering, lekeområder, anbefalt fordeling av boligtyper, småbåthavn mm.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Følgende eksisterende reguleringsplaner innenfor avgrensningen til områdeplanen blir
berørt:
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‐ Gang‐/sykkelsti Leire Ausviga (ID 19950615).
Et mindre område regulert til «annen veggrunn» blir berørt av planavgrensningen.
‐ Gang og sykkelveg Oftenes (ID 20070621‐1).
‐ Oftenes gnr/bnr 31/24 (ID 20090506).
‐ Oftenes B1 (ID 20070524‐1).

4.3 Tilgrensende planer
Følgende reguleringsplaner er tilgrensende til områdeplanen:
‐ Lunde (ID 20050908‐1).
I hovedsak gjelder dette påkoblingen av planområdet til E39, og planene må tilpasses.
‐ Gang‐/sykkelsti Leire Ausviga (ID 19950615).
Veg og g/s‐veg følger planavgrensningen.
‐ Bebyggelsesplan felt F ‐ Sørskogen (ID 19941104).
Boligområdet følger planavgrensningen.
‐ Bebyggelsesplan Ausvigheia område DI og del av område F (ID 19991115).
Boligområdet følger planavgrensningen.
‐ Situasjonsplan Ausvigheia 134‐150 (ID 20010102).
Boligområdet følger planavgrensningen.
‐ Bebyggelsesplan for C1, C2, C3, C4, D10 og F Sørskog (ID 19950928).
Boligområdet følger planavgrensningen.
‐ Sørskogen (ID 19940203‐1).
Boligområdet følger planavgrensningen.
‐ Søndre del av Oftenes (ID 19911212‐1).
Hytteområdet følger deler av planavgrensningen.
‐ Brønnviga (ID 19920611‐1).
Hytteområdet følger noe av planavgrensningen.
‐ Oftenes gnr/bnr 31/16 m.fl. (ID 20041216‐1).
Området følger planavgrensningen.

Figur 1 Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner.
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4.4 Temaplaner
Følgende temaplaner er utarbeidet:
 Støyrapport.
 Rapport. Fv 204 Leireveien, Søgne – Geoteknikk (Grunnundersøkelser – Geoteknisk
rapport).
 Arkeologiske registreringer. Gnr 30, 31 og 70. Søgne kommune. Fylkeskonservatoren,
Vest‐Agder fylkeskommune, 16.12.2013.
 Plan for grønnstruktur Kjellandsheia, 20.01.2014. Rambøll AS
I forbindelse med kommunedelplanen ble det utarbeidet en konsekvensvurdering av
Landbruk, Skogbruk, Friluftsliv, Kulturminner, Kulturminner under vann, Kulturmiljø,
Naturmiljø og Landskap. Denne vurderingen er lagt til grunn i arbeidet med områdeplanen.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Miljøverndepartementets retningslinje grenseverdier for støy, T‐1442.
Vannressursloven.
Miljøverndepartementets rundskriv T‐2/08 om barn og planlegging.

4.6 Krav om detaljreguleringsplan
For alle nye boligområdene og undervisningsområde skal det utarbeides
detaljreguleringsplan. Detaljreguleringen skal omfatte atkomstveger, fellesanlegg/‐arealer,
sandlek og tilliggende grønnstrukturområder, stier og forbindelser mellom feltene.
Detaljreguleringer skal vise type bebyggelse og bebyggelsens plassering (bygning eller
byggegrenser) og angi tillatt utnyttelsesgrad og høyder. Avkjørsel fra offentlig veg skal vises
eller markeres med eget symbol. Planen skal vise eller redegjøre for felles parkeringsplasser
og områder/ anlegg for renovasjonsinnsamling, post, vann‐ og avløp (pumpe‐/trykkøknings‐
stasjoner), håndtering og bortledning av overvann, strømforsyning, støyutredning mv.
Planen skal angi hvordan kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) er oppfylt. Kommunen
kan ved behandling av forslag til detaljreguleringer kreve at forslag til tiltak illustreres med
3D‐modell, snitt‐tegninger, oppriss mv. Atkomstveger (høyde og sidevegs plassering),
snuplasser og formålsgrenser kan justeres i detaljregulering for å tilpasse anleggene best
mulig til terreng/landskap og valgte bolig‐/utbyggingsløsninger. Vegenes høydeprofil kan
videre justeres ved teknisk prosjektering.

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger i Søgne kommune, ca. 4,5 km sørvest for kommunesenteret Tangvall.
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Figur 2 Parti av Kjellandsvannet.

Figur 3 Et eide ved Kjellandsvannet.
• Avgrensning og størrelse på planområdet
Området er på totalt ca. 1600 da.
Avgrensningen i nord går parallelt med E39, ca. 45 meter sør for E39. I nordøst går
avgrensningen i 50‐metersbeltet øst for Kjellandsvannet, vinkler østover mot høyspentlinjen
langs Leireveien og følger denne til Ausviga. Videre går den vest for bebyggelsen i Ausviga,
følger sjøen sørover og krysser over Oftenes. På vestsiden av Oftenes følger den i sjøen
nordover mot Leireveien, vest for Uffortjønna og Kjellandsvannet.
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er for det meste dekket av skog. Det er boligfelt på Ausvigheia, spredte boliger
på Oftenes, Hallandvig, Stølen og i nord er det boligbebyggelse på Mjåbakken og Kari. Det er
noe gårdsbebyggelse og dyrka mark innenfor planområdet, og noen fritidseiendommer på
Oftenes. Det er en trafostasjon i Leiredalen og et høydebasseng nord på Leireheia. Det ligger
privat kirke, skole og samfunnshus på Oftenes, samt noe næringsvirksomhet.

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/ byform
Planområdet er landlig og består av naturarealer med skog og vann, kystlinje og spredt
bebyggelse.
• Eksisterende bebyggelse
Det er spredt boligbebyggelse på Oftenes og langs Leireveien, noe industri ved Leireveien.
Det er noe gårdsbebyggelse på Oftenes og noe fritidsbebyggelse.
Rett utenfor planområdet ligger Samfundet skole og kirke.

5.4 Landskap
• Topografi og landskap
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.
• Solforhold
Området ligger solrikt til, men heiene i vest gir skygge for kveldssola på de vestligste delene
av planområdet.
• Lokalklima
Det er et lokalt mildt kystklima med varmekjære treslag. Forekomster av kristtorn i solvendte
skråninger tyder på at det er mildt. Området er vindutsatt på de høyereliggende og sjø‐nære
arealene.
• Estetisk og kulturell verdi
Det er ingen spesielle forhold som utpeker seg, men det er et vanlig naturområde med gode
utsiktsforhold mot Søgneskjærgården.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Vest‐Agder Fylkeskommune v/ Fylkeskonservator:
Fylkeskonservator v/ Ghattas Sayej m.fl. har utført en arkeologisk befaring og registrering
med påfølgende rapport. Dette ble gjennomført i perioden 21.10 – 16.12 2013.
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Undersøkelsene er hjemlet i kulturminneloven § 9. Rapporten viser at registrerte
kulturminner var konsentrert om syv områder i den sørlige delen av planområdet.
Det er registrert flere automatiske fredete kulturminner. Det ble registrert 12
kulturminner/miljø, herunder 5 steinalder‐lokaliteter, 5 hellere, dyrkingslag, bosetningsspor
og gravfelt fra jernalderen.
I planen må det reguleres hensynssoner for kulturminnene. De kulturminnene som ligger i
byggeområder og er hensynslagt, må frigis av Riksantikvaren.
Det vises i sin helhet til vedlagt rapport (Arkeologiske registreringer, gnr 30, 31 og 70).
Norsk Maritimt Museum (NMM):
Norsk Maritimt Museum har i april 2013 befart 2 områder i sjøen med hensyn til eventuelle
kulturminner under vann, i forbindelse med regulering av småbåthavner. Områdene er
benevnt Oftenes 2 (nordligste område) og Oftenes 3 (sørligste område,(SH302)).
Det er ikke påvist kulturhistoriske materiale i sjøen.
Det vises i sin helhet til vedlagt rapport (Oftenes, Kjellandsheia, Søgne kommune.
Befaringsrapport og uttalelse vedrørende kulturminner under vann, i forbindelse med
etablering av to småbåthavner).
Norsk Maritimt Museum befarte i november 2011 området, kalt Oftenes 1 (SH301), med
hensyn til eventuelle kulturminner under vann.
NMM har ingen merknader til den planlagte småbåthavna ved Oftenes.
Det vises i sin helhet til vedlagt rapport (sak 2007331 Oftenes, Søgne, befaringsrapport
november 2011).

5.6 Naturverdier
Det er registrert følgende forekomster:
 Naturtyper:
I Torvefjorden i Oftenesstranda er det registrert Ålegrassamfunn, med verdi lokalt viktig.
Ved Hallandvik i Stølekilen er det registrert Ålegrassamfunn, med verdi lokalt viktig.
Ved Hallandvik er det registrert Ålegrassamfunn, spredte forekomster, verdi lokalt viktig.
 Artstyper:
Ved Søylekilen på Oftenes er det registrert beite‐ og yngleområde for andefugler med verdi
B.
Nordøst for Uffortjønna og til Leiredalen er det trekkvei for elg.

Områderegulering for Kjellandsheia syd– av ViaNova Kristiansand AS

Side 12

Figur 4 naturbase, trekkveg for elg.
 Skog og landskap (MIS):
I databasen «skog og landskap» er det en parsell nordvest for Uffortjønna, hvor det er
registrert (liggende død ved). Området er viktig for biologisk mangfold.

Figur 5 naturbase, biologisk mangfold, liggende død ved.
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I Artsdatabanken er følgende registrert:
I Kjellandsvannet er det registrert ål som CR (kritisk truet), Strandsnipe som NT (nær truet).
Nord for Kjellandsvannet er det registrert Ask som NT (nær truet), eple som SE (svært høy
risiko), Barlind som VU (sårbar), Bergalm som NT (nær truet), Hvitpestrot som NT (nær
truet).
Sørøst for Uffortjønna er det registrert ål som CR (kritisk truet).

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
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. Kjellandsvannet benyttes til skøyting om vinteren og sjøarealene
benyttes til båtliv.

5.8 Landbruk og kulturlandskap
Det er noe dyrka mark med gressproduksjon og beitemark som ligger langs Leireveien og
mot Oftenes.
Det ligger et kulturlandskapsområde i nord, delvis innenfor planområdet som kalles
”Eplehaven”.
I hele området finns det mer eller mindre intakte steingjerder i eiendomsgrensene.

Figur 6 Landbruksareal ved Oftenesveien.
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Figur 7 Landbruksareal ved Leireveien.

5.9 Trafikkforhold
• Vegsystem
For å komme til området, kjører man av fra E39 i Lundekrysset, og følger fv. 204 ned
Leiredalen til Ausviga. Vegbredden på eks fv. 204 er ca. 6,5m.

Figur 8 Område ved ny atkomstveg med ny rundkjøring fra Leireveien, boligområde B305 i
venstre bakkant.
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• Trafikkmengde
Trafikkmengden i 2012 er ca. 1000 ÅDT, hvorav 10% er tungtrafikk.
Skiltet hastighet på fv. 204 i området er 30/50 km/t de første 300 meter fra E39, 70 km/t i
Leiredalen til Ausviga og 50 km/t videre mot Trysfjorden.
• Ulykkessituasjon
Nedenfor vises 10 registrerte trafikkulykker på strekningen i perioden 2000‐2013. Av disse
var en ulykke uten personskade, 7 var lettere skadde og 2 alvorlig skadde. En av ulykkene var
sykkelulykke, de andre bilulykker.

Figur 9 Registrerte trafikkulykker på strekningen i perioden 2000‐2013.

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er atskilt gang‐ og sykkelveg i området. Kryssing av fv 204 skjer i plan.

• Kollektivtilbud
I nordre del av planområdet er det tilrettelagt for kollektivtilbud.
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5.10 Barns interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Det ligger en privat skole på Oftenes som benytter området noe i
undervisningssammenheng.

5.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
I år 2009 ble det utarbeidet en skolebruksplan for Søgne kommune. Prognosene er
utarbeidet i samarbeid med rådmannens stab i Kristiansand kommune. Eksisterende
barneskole (Lunde skole) vil få stor økning i årene framover og vil ikke ha kapasitet til å møte
dette i eksisterende lokaler. Lunde skole er vedtatt omregulert med utvidelse, men saken er
lagt på vendt i påvente av planleggingen av E39.
Mulige løsninger er utvidelse av Lunde skole, eller ny skole vest i bygda (Kjellandsheia).
Det er utarbeidet en områdeplan for å bedre kapasiteten for Lunde skole.
I tillegg er det i kommunedelplanen Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia regulert areal til
offentlige formål til skole, barnehage, forsamlingslokale mm. Utbygging av nye boligområder
i Kjellandsheia vil kreve stor kapasitet for skole.
• Barnehagedekning
Innenfor planområdet er det ingen offentlige barnehager. Det er kun en liten privat
familiebarnehage. Den store utbyggingen av boliger i planområdet gir behov for etablering
av barnehage.

5.12 Universell tilgjengelighet
Området er i dag ikke tilrettelagt med universell utforming.

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
I planområdet vest for Leiredalen er det ingen vann eller spillvannsledninger. Det går en
vannledning (VL280) i selve Leiredalen langs fv 104 og en vannledning (VL225) krysser
utløpet av Lundeelva og går inn til Ausviga. Ledningene møtes i området kryss Leireveien x
Ausviga. Det er etablert høydebasseng på Leireheia på 6000 m3.
Avløp fra Oftenes går i pumpeledning via Ausviga pumpestasjon og krysser utløpet av
Lundeelva videre mot Høllen renseanlegg.
Ved Oftenes er det en blanding av privat og offentlig ledningsnett.
• Overvann
Området langs bekken i Leiredalen er utsatt for flom ved større nedbørsmengder. Videre har
det vært kapasitetsproblemer ved flom på bekkeløpet under fv 204 rett sør for ny
rundkjøring og videre ut til sjø.
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Kjellandsvannet er drikkevannskilde for 4‐5 eksisterende boliger nord for E39.
Uffortjønn som ligger i planområdet, har avrenning via åpen bekk til Leiredalen. Videre
følger bekken jordbruksområdet mot sør, hvor den vender ut og går til sjø i området mot øst.
• Trafo
Agder Energi nett AS (AEN) har noen nettstasjoner i det regulerte området. Kapasiteten på
eksisterende anlegg er begrenset, og forsterkninger må påregnes.
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
AEN har en regionalnettslinje på 110 kV (som krysser Uffortjønna) og en linje på 22 kV som
følger Leiredalen, og med fordelingslinje på halvøya Oftenes. Det er etablert en del lavspent.
Noe av dette må erstattes eller bygges om.
Det eksisterer ikke alternativ energikilde i planområdet.

5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Planområdet består i hovedsak av bart fjell med stedvis tynt dekke (NGU). Noen steder er
det torv og myr. I Leiredalen og jordbruksområdene er det tykk havavsetning. Nordvest på
Oftenes er det tynn hav‐/strandavsetning. Det er behov for å avklare grunnforholdene som
skal benyttes til bebyggelse og samferdsel.

Figur 10 løsmassekart fra NGU.
• VA ledninger
VA ledninger (private og offentlige) følger i hovedsak eksisterende veger (private og
offentlige) på Oftenes. Enkelte ledninger går også i sjøen.
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• Rasfare
I h.h.t. NGU sitt skredatlas, er planområdet ikke utsatt for stein eller jordskred, men et
mindre område vest for Kjellandsvannet må det vises aktsomhet for snøskred.

5.15 Støyforhold
I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Kjellandsheia Syd, Søgne kommune, er det
foretatt beregning av støy fra eksisterende vegtrafikk og eksisterende forhold. Beregningen
er utført etter T‐1442.

5.16 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Rasfare
I h.h.t. NGU sitt skredatlas, under aktsomhetsområder «snøskred», er det 2 arealer i
planområdet som markert.
Første område ligger nordvest ved Kjellandsvannet, ved åsen på ca. kote 67, hvor
utløsningsområdet er lengst oppe i åsen og utløpsområdet strekker seg østover ned mot
Kjellandsvannet.
Det andre område ligger ca. 200 meter sørvest for Uffortjønna, hvor utløsningsområdet er
lengst vest oppe i dalsiden og utløpsområdet strekker seg østover ned dalsiden.

Figur 11 utsnitt skredatlas, aktsomhet snøskred.

• Flomfare
Det er ingen store vassdrag innenfor planområdet. Det er en liten bekk fra Uffortjønna som
renner sørover ned mot landsbruksarealene i Leiredalen, og munner ut i Oftenesstranda.
• Vind
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Det er ikke registrert spesielle vanskelige vindforhold i planområdet.
• Støy
Det er ingen industri eller annen støyskapende virksomhet innenfor planområdet. Det skal
utarbeides støyanalyse for å kartlegge eventuell trafikkstøy.
• Forurensing i grunnen
Under Miljødirektoratets side om grunnforurensning, er det ikke registrert noen forhold
innenfor planområdet.

5.17 Næring
Per Klungland AS, maskinentreprenør og Reino Klungland, landbruk, ligger ved Leireveien.
Gartneri Trygve Aamodt ligger ved Oftenesveien.

6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
 Reguleringsformål
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, infrastruktur og rekreasjonsområder. Dette
bygger igjen på gjeldende kommunedelplan for Kjellandsheia.
Hovedvegsystemet går fra E39 i nord, og går sørover på østsiden av Kjellandsvannet og
Uffortjønna og ned til Oftenes.
I nordre del av planområdet er det to vann, Kjellandsvannet og Uffortjønna. Disse to er
kjernen i et stort rekreasjonsområde. Her er det eksisterende skogsterreng samt at det
tilrettelegges for ferdsel i traseer rundt vannene.
I det midtre området legges det til rette for ny bebyggelse med boliger, skole og barnehage.
Boligområdene ligger på begge sider av den nye hovedvegaksen.
I søndre område blir det en mer blandet struktur av forskjellige formål. Her er det en del
eksisterende boligbebyggelse, og det tilrettelegges for ny bebyggelse. Nye boliger reguleres i
den midtre delen på halvøya. Dette gjør at 100‐metersbeltet til sjøen i hovedsak
opprettholdes. På vestsiden og østsiden av Ofteneshalvøya opprettholdes
rekreasjonsområder. På flatene i midten reguleres landbruksformål. I sjøen på vestsiden
reguleres areal til småbåthavn. På østsiden av halvøya er det noen fritidseiendommer, og
det reguleres til fritidsformål. Eksisterende høyspentlinje som går sørvest gjennom nytt
boligområde B305 og B308) skal fjernes.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
 Boligbebyggelse
Alle nye boliger er regulert til dette formålet. Det åpnes for ca. 500 nye boliger. De ligger
langs hovedaksen for infrastruktur og har nærhet til rekreasjonsområde, og kort avstand til
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både barnehage og skole. Tilgjengelighet, lys og sol er viktige elementer i forhold til
områdenes beliggenhet. Arealet dekker areal til boligtomter, atkomstveger, parkering og
grønnstruktur.
 Frittliggende småhusbebyggelse
Eksisterende boligområder som inngår i områdeplanen er regulert til dette formålet. I
hovedsak er dette boliger på Oftenes. Maks BYA er 40 % og er i tråd med kommuneplanens
bestemmelser.
 Fritidsbebyggelse
På et lite nes på østsiden av Oftenes, er det fritidseiendom. Dette området reguleres til
fritidsbebyggelse.
 Barnehage
I overordnet plan (kommunedelplan for Kjellandsheia) er det avsatt areal til fremtidig
barnehage. Dette følges opp i områdeplanen og reguleres til barnehage. Plasseringen er
endret til nærmere Uffortjønna for å få en bedre og mer trafikksikker tilknytning til et større
sammenhengende naturområde. Plasseringen nær et vann har vært vurdert i forhold til
sikkerhet. Det er konkludert med at dette ikke er forbundet med fare. Den får en sentral og
god beliggenhet med nærhet til nye boligområder og rekreasjonsområder, samt god
infrastruktur. Området dekker areal til bygninger, og uteoppholdsareal. Parkering og areal
for henting og levering er regulert på tilgrensende parkeringsplass.
 Undervisning
I overordnet plan er det avsatt areal til fremtidig skole, og dette følges opp i områdeplanen.
Plasseringen er endret som følge av endret adkomstvei og ønske om trafikksikker tilknytning
til nærmiljøanlegg. Skolen får en sentral plassering i forhold til boligområdet og
kommunikasjon. Området dekker areal til skolebygninger, idrettshall, bydelshusfunksjoner,
uteområder for elever, parkering og areal for, henting og levering
 Næringsbebyggelse
I overordnet plan er det åpnet for enkel form for næringsområder hvor det er
byggeområder. I områdeplanen er det vurdert flere beliggenheter i forhold til
terrenginngrep, atkomst, eksponering og boligområder. Et mindre næringsområde vest i
planområde for eksisterende næring ble foreslått fra utbygger, men er i planprosessen
erstattet med boligområde «B312». Det presiseres at reguleringsplanen ikke vil gripe inn i
den etablerte bruken som vi kunne fortsette selv om det blir vedtatt boligformål.
I løpet av planprosessen er det i tillegg mottatt innspill fra grunneier (gnr/bnr 31/154) av
arealet ut mot Leireveien, lengst øst i byggeområde «B10» i kommunedelplan for
Kjellandsheia. I områdeplan Kjellandsheia Syd er dette arealet regulert som friområde
«o_FO316».
Grunneier skriver at miljømessig vil en nærbutikk i område «B10» redusere unødvendig
trafikk inn og ut av boligområdet og kvaliteten av å ha nærservice i området er meget stor.
Kommende eldrebølge vil gi nærbutikkene en renessanse ved at nærservice med
dagligvarebutikk, post i butikk, banktjeneste via kassa, ut kjøring av varer til eldre og uføre,
samt barnefamilier.
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Betydningen av nærbutikker, spesielt i distriktene, er nå høyt prioritert fra myndighetenes
side og det brukes store økonomiske resurser for å ruste opp eksisterende butikker.
En butikk i dette område vil ha samme funksjon som butikken i Høllen, gi fastboende og
turister/hyttefolk en service som gjør det enklere å bo ut forbi sentrum og reduserer
unødvendig trafikk. Det er et klart stort nok marked for nyetablering av en butikk i området,
selv med en dekningsgrad på under 50%.
En nærbutikk i dette område vil styrke bomiljøet, øke trivselen, øke verdien av boligene og gi
Søgne et nytt attraktivt boligområde for nye innbyggere.
Søgne kommune har vurdert innspillet fra grunneier, og konkludert med at det ikke er
ønskelig med næringsområde ut mot ny rundkjøring.
 Nærmiljøanlegg
I overordnet plan er det avsatt areal til fremtidig idrettsanlegg, og dette følges opp i
områdeplanen. Beliggenheten er nær ny skole, boligområder og infrastruktur.
 Øvrige kommunaltekniske anlegg
Området er et knutepunkt i forhold til vann og avløpsnettet i planområdet. I formålet er det
tenkt tiltak som spillvannpumpestasjon og trafo.
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Omfatter privat brygge inkludert landareal.
 Uthus/naust/badehus
Omfatter uthus med tilhørende areal.
 Annet særskilt angitt bebyggelse og anlegg
I tilknytning til hovedaksen til infrastruktur, skole og boligområde, er det regulert areal til en
miljøstasjon. Området er godt egnet til innsamling av fraksjoner som plast, glass/metall, klær
mm og bort‐kjøring med lastebil.
 Lek
I tilknytning til friområdet og badeområdet på vestsiden av Oftenes, er det regulert en
offentlig lekeplass. Området har god plassering i forhold til ny bebyggelse, eksisterende
bebyggelse og tilstøtende rekreasjonsområde. Arealet er forholdsvis flat, og små
terrengtilpasninger gir mulighet for tilgjengelighet.
 Veg
I overordnet plan er det avsatt trasé for fremtidig hovedatkomst fra E39 og sørover til
Oftenes. I områdeplanen er det regulert offentlig hovedvegakse sørover, og ut til Leiredalen.
Vegen «o_KV301» ligger sentralt i forhold til omkringliggende boligområder, og ligger godt i
terrenget uten for stor eksponering. Vegen er en samleveg med tilrettelegging for
kollektivtrafikk.
Strekningen mellom de to rundkjøringene er omlagt trase for fv 204 i fremtiden. Fv 204 vil gå
videre vestover fra rundkjøringen.
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I overordnet plan er det regulert atkomstveg sørover på den østlige siden av Oftenes. Denne
følges opp med regulering av offentlig kjøreveg, som «o_KV303».
 Felles kjøreveg
For å sikre atkomst fra «o_KV303» til boligområde «B311» og eksisterende bebyggelse, er
det regulert privat fellesveg «f_KV301».
For å sikre atkomst ned til småbåtanlegget «SH302», er det regulert en privat felles veg
«f_KV302».
I eksisterende boligområder er det regulert private fellesveger «f_KV303, f_KV304, f_KV305
og f_KV306».
For å sikre atkomst til deler av «B306 og B310» samt til eksisterende boliger, er det regulert
inn felles privat veg «f_KV307». Og for å sikre veg til «B312» er det regulert inn felles privat
veg «f_KV308».
Det er også regulert privat veg «KV301» til området «BF305».
 Atkomst
Boligområdene «B305‐1, B305‐2, B306, B307, B308 og B310» vil få atkomst fra eksisterende
fv 204.
 Gang‐/sykkelveg
Langs hovedvegaksen er det regulert gang‐/sykkelveg. Dette gir sikker atkomst for myke
trafikanter til og fra boligområdene, skole, barnehage og til fritidsaktiviteter. I tillegg
fremmer det mosjon og gir miljøgevinst.
 Annet veggrunn – teknisk anlegg
Arealene omfatter nødvendig sideareal til vegene, og omfatter skulder, grøft,
skråning/skjæring mm.
 Kollektivholdeplass
Det er regulert nye kollektivholdeplasser ved skoleområdet og tilhørende boligområder.
 Parkering
I planområdet er det regulert 4 offentlige parkeringsområder.
Område «o_PP301» sør for Kjellandsheia, område «o_PP302» ved Uffortjønna og
barnehagen, område «o_PP303» i nærheten av skolen og nærmiljøanlegget, og område
«o_PP304» ved friområdet og badeområdet i sørvest.
 Kombinert formål
Omfatter privat veg kombinert med lukket vanngjennomføring.
For å bedre vannutskiftingen for småbåthavna åpnes det for å legge rør mellom formålene
«SH301» og «o_BAD».
 Naturformål
Omfatter en holme/skjær hvor det er gitt innspill om hekkende makrelltærne.


Turveg
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For å tilrettelegge for rekreasjon i grøntområdene er det regulert inn traseer hvor det kan
etableres turveger i nordre og østlige del av planområdet. Områdene følger dalsøkk, langs
vann og opp til utsiktstopper. Turvegen går rundt vannene Uffortjønn og Kjellandsvannet.
Noen av turvegene kan egne seg for lysløype, andre kun som enkel sti. Turvegenes plassering
kan justeres for å oppnå best mulig terrengtilpasning. Turvegene i nord tar utgangspunkt i
parkeringsplassen «o_P301 og o_P302».
For å tilrettelegge for snarveg mellom nytt skoleområde og eksisterende bebyggelse i sør, er
det regulert turveg «o_TV305».
 Friområde
Det er regulert friområder i tilknytning til rekreasjonsområdet rundt vannene, skolen,
barnehagen i nord, ved sjøen i sør og mot eksisterende bebyggelse i vest. Det åpnes for
tilrettelegging av tiltak som fremmer friluftsinteressene, i forhold til badeplasser, toalett,
benker, gapahuk mm. Friområdene skal framstå som attraktive nærrekreasjonsområder for å
skape trivsel og fremme folkehelseaspektet. Eksisterende slipp og brygger skal fjernes i
«o_FO312».
Området «o_FO307» og «o_FO311» omfatter bl.a. reetableringen av bekkeløpet gjennom
dalsøkket.
I tillegg er det avsatt et friområde «o_FO324» i tilknytning til småbåthavna «SH301».
Område «o_FO313» er en buffer mellom «SH302» og eksisterende boligbebyggelse i sør.

Figur 12 Friområde på vestsiden av Oftenes.
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Figur 13 Parti langs sjøen av friområde på vestsiden av Oftenes.

Figur 14 Utsyn sørover fra friområde på vestsiden av Oftenes.
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Figur 15 Friområde på østsiden av Oftenes.


Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål
(fordrøyningsbasseng)
Området omfatter fordrøyning av overflatevann fra tilstøtende boligområder og veger. I
tillegg skal bekken fra Uffortjønna føres gjennom formålet som åpen bekk og som vannspeil.
Fordrøyningsanlegget skal i utgangspunktet opparbeides på en slik måte at det ikke er
nødvendig med sikringsgjerde. Det åpnes for etablering av stier gjennom formålet.
 Landbruksformål
Landbruksområdene i overordnet plan følges i hovedsak opp i områdeplanen, med unntak av
et lite område med eksisterende boliger og fritidsboliger på østsiden av Oftenes.
 Skogbruk
I overordnet plan er de de store skogsområdene rundet Uffortjønna og Kjellandsvannet
regulert til LNF område.
Områdeplanen regulerer dette i hovedsak til formål skogbruk «SK301».
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Figur 16 Uffortjønna.

Figur 17 Kjellandsvannet.
 Friluftsformål
Tre mindre områder er regulert til friluftsformål. Et av områdene omfatter øyene i
Kjellandsvannet, og et er område ved «BF305». Ved område «BF302» reguleres formålet
«FR301» over kulturminnet.
 LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål (vassdrag)
Bekken som renner gjennom landbruksformålet (L304) skal ivareta overvannet ut av
området. Her åpnes det for nytt ekstra bekkeløp.
 Ferdsel
Gjelder generell ferdsel i sjøen.
 Naturområde i sjø og vassdrag
Eksisterende bekk skal ivareta overvannet ut av området.
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 Småbåthavn
I overordnet plan er det avsatt areal til fremtidig areal på land for en ny småbåthavn, og
dette følges opp i områdeplanen. Området ligger i et dalsøkk i tilknytning til fremtidig
småbåtanlegg i sjøen på vestsiden av halvøyen Oftenes. Området dekker areal til
atkomstveg, parkering, båtgarasjer, mindre bygg mm, og skal betjene småbåthavna i sjøen
med flytebrygger, bølgedemper, mm. Området ligger skjermet for annen bebyggelse.
Det er i tillegg regulert en småbåthavn innerst i Stølekilen med tilhørende flytebrygge,
båtutsettingsrampe, parkeringsplass og atkomstveg.
 Friluftsområde
Uffortjønna og Kjellandsvannet er regulert til friluftsområde og det tilrettelegges for aktivitet
i og i forbindelse med vannene.
Det er utarbeidet en plan for grønnstrukturen som skal følges. (Plan for grønnstruktur, 2014‐
01‐08, Rambøll AS).
 Badeområde
Det reguleres område for bading i sjøen tilknyttet det offentlige friområde «o_FO312». Dette
er en lun bukt på vestsiden av Oftenes, som har god atkomst. Bukta er skjermet for
båttrafikk. Det etableres spesialbøyer (badebøyer) for å sikre badeaktiviteten. Dette vil
medføre at det er forbudt å ferdes med maskindrevne fartøy og seilfartøy innenfor
merkebøyene. I henhold til havne‐ og farvannsloven kreves det tillatelse fra Kystverket for å
sette opp bøylene. Det åpnes for eventuell etablering av badebrygge mm.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
 Bebyggelsens høyde og utforming
Med flermannsbolig menes bolig med inntil 10 boenheter.
Grunnmur skal ikke være høyere enn 50 cm over gjennomsnittlig planert terreng.
Eksponeringshensyn, byggehøyder og bebyggelsens plassering i terrenget, skal gis
avgjørende vekt ved fordeling av boligtyper og løsninger i detaljreguleringene.
Takflater skal være ikke‐reflekterende.
Murer på boligtomter som vender ut mot veg skal utformes i naturstein. Murer skal ikke
være høyere enn 2 meter.
 Grad av utnytting
Her brukes benevnelsene BYA, BRA, %‐BYA eller %‐BRA.
 Antall boliger, leilighetsfordeling
I hvert felt skal det bygges flere typer boliger slik at det kan romme en blanding av store og
små familier og enslige.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
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Boligene ligger solrikt til og flere har utsikt. En sammenhengende grønnstruktur deler
boligfeltene og ligger som buffere mellom de ulike feltene. Det skaper muligheter for
snarveier mellom delfeltene og trygge forhold for barn. Det er god tilgjengelighet til det
store sammenhengende naturområdet i vest hvor det blir opparbeidet aktivitetsområder og
gode turmuligheter for alle. Den sjønære beliggenheten med bade‐ og turmuligheter og
småbåthavn for lett å komme ut i skjærgården er en god kvalitet i området.
Det legges opp til en variasjon av boligtyper slik at man kan bli boende i samme område selv
om familiestatusen skulle endres.
Sentralt plassert ligger et nærmiljøanlegg som skal opparbeides med ballbaner, ballbinger og
andre aktiviteter. Dette kan bli et sentralt møtested for barn og ungdom også utenom
skoletid.

6.5 Parkering
 Antall parkeringsplasser ‐ maksimum og minimumstall
Det avsettes 2 parkeringsplass pr. boenhet med mulighet for minst en garasjeplass pr.
boenhet på egen tomt eller i fellesanlegg. Der hvor det er sekundærleilighet, skal det i tillegg
avsettes 1 parkeringsplass på boligtomta. I tillegg skal det avsettes ¼ gjesteparkeringsplass
pr boenhet på offentlig parkeringsplass.
 Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg
I området etableres det 4 offentlige parkeringsplasser.
Område «o_PP301» er regulert nord i området i forbindelse med turområdet. Her er det
regulert areal til ca. 110 parkerings‐plasser.
Område «o_PP302» er regulert parallelt med hovedvegen og er godt egnet som start i
rekreasjonsområdet med turveger. Den skal også være parkeringsområde og hente/bringe
område for barnehagen. Her er det regulert areal til ca. 35 parkeringsplasser og 12
levere/hente plasser.
Både parkeringsplass «o_PP301 og o_PP302» skal legges til rette for at turvegnettet fra nord
knyttes til friområdene rundt Uffortjønna i sør.
Område «o_PP303» er regulert parallelt med hovedvegen og i umiddelbar nærhet til skolen.
Denne er tenkt benyttet av ansatte på skolen, kollektiv‐passasjerer og i forbindelse med
nærmiljøanlegget. Det er regulert areal til ca. 80 parkeringsplasser.
Område «o_PP304» er regulert i nærheten av småbåthavn «SH301» sør for eksisterende
fylkesveg.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Tekniske planer skal også omfatte ras‐ og
fallsikring. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i
samsvar med gjeldende kommunale normaler og vegvesenet sine håndbøker.
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I planområdet reguleres en ny samleveg, som ligger vest for Leiredalen. Den nye samlevegen
tilkobles i nord til E39, og i sør med en ny rundkjøring til eksisterende fv 204. Dette gir en
effektiv og god løsning for trafikkavvikling, og avlaster Leirevegen.

6.7 Trafikkløsning
 Kjøreatkomst
Tilknytning til E39 blir regulert i tilstøtende områdeplaner, Leireheia og Ausviga, og i
fremtidig områdeplan Kjellandsheia Nord. Fra regulert rundkjøring i områdeplan Ausviga,
reguleres ny trase for fv. 204 vestover. Ny rundkjøring reguleres på ny fv 204, som blir
hovedkryss for boligene i Kjellandsheia Syd. Nordover i boligfeltet reguleres samleveg. For
Oftenes‐området benyttes eksisterende fv 204 og private fellesveger.
 Utforming av veger
Ny Fv. 204 er regulert som H1‐veg etter håndbok 017 (2013) med vegbredde 8,5 meter.
Maksimal stigning på vegen i området er 5%.
For øvrig er vegene dimensjonert etter grunnlagsdokumentet utarbeidet av Søgne
kommune. Dvs at samleveg har vegbredde 6,5 meter og maksimal stigning 6%.
 Tilgjengelighet for gående og syklende
I tillegg til mange boliger i området er det regulert skole og barnehage. Det vil medføre at
det vil være mange gående og syklende i området. Det reguleres egen gang‐ og sykkelveg
langs fv 204 og samleveg med vegbredde 3,5 meter. Maksimal stigning 6%. Kryssing av fv vil
være i deløyene ved rundkjøringene. Samleveg krysses i plan.
I tillegg er det lagt opp til mange stier i grøntdragene. Disse kan benyttes som snarveier i
området.
 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Det er felles adkomstvei til boliger og småanlegg på land.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
I kommunedelplanen for Kjellandsheia, er det regulert områder for «offentlig bebyggelse»
og «idrettsanlegg». Disse områdene er i områdeplanen regulert som offentlig/privat
barnehage, skole og nærmiljøanlegg. Områdene ligger sentralt i forhold til nye boligområdet
og ligger langs den nye samlevegen gjennom planområdet. Nærmiljøanlegget ligger til opp til
arealet for ny skole.

6.9 Miljøoppfølging
Det etableres et returpunkt for sortering av avfall som plast, metall og klær sentralt langs
hovedadkomstveien i området.
Plan for avfallshåndtering i Søgne kommune skal følges.

Områderegulering for Kjellandsheia syd– av ViaNova Kristiansand AS

Side 30

6.10 Universell utforming
TEK 10 skal følges.
I alle offentlige friområder skal det tilstrebes å ha universell utforming. Avvik fra
stigningskrav kan tillates på korte strekninger for å unngå store terrenginngrep. Alle
lekeapparater skal være universelt utformet. Badeplasser og brygger skal opparbeides slik at
det er mulig for rullestolbrukere å komme ut i vannet.

6.11 Uteoppholdsareal
Private og felles uteoppholdsareal
Det skal avsettes minimum 80 m2 privat uteoppholdsareal pr. boenhet.
Det skal avsettes minimum 25 m2 fellesareal pr boenhet til lekeplasser. Areal brattere enn
1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan inngå i lekeareal, for eksempel
akebakke.
Lekeplasser
Alle lekeplasser skal ligge sentralt i forhold til boligtomtene. De skal plasseres solrikt, lunt og
trafikksikkert. Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 vårjevndøgn.
Lekeplassene bør helst plasseres slik at de ligger inntil grønnstrukturområder eller med
stikontakt til disse. Det skal søkes bevart noe eksisterende terreng og trær på lekeplassene.
Sandlekeplassene skal være minimum 250 m2 og tilknyttet maks 30 boenheter.
Sandlekeplasser kan samlokaliseres. Sandlekeplassene løses internt i det enkelte felt i
detaljreguleringsplan.
Kvartalslekeplasser
Kvartalslekeplasser skal være minimum 2,25 daa og tilknyttet maks 200 boenheter.
Nærmiljøpark
Nærmiljøparken er regulert som eget formål i områdereguleringen og blir etablert med
ballbaner, ballbinger og andre aktivitetstilbud.
Offentlige friområder
Det er utarbeidet en «Plan for grønnstruktur, Kjellandsheia». Friområdene skal opparbeides i
tråd med grønnstrukturplanen.
Turveier
Det er regulert et turveinett langs Kjellandsvannet og Uffortjønna i eksisterende og nye
traseer. Det skal etableres en mulighet for sammenhengende lysløype fra nord til sør som
også innfrir kravene til universell utforming. Lokalt kan stigningsforholdene overstige
kravene for å muliggjøre en framføring uten for store terrenginngrep. Lysløypa skal kunne
brukes som skiløype. Det kan legges skiløyper med scooter, ikke løypemaskin. I hensynssone
for ras‐ og skredfare på vestsiden av Kjellandsvannet skal det ikke tilrettelegges for
vinterløype.
Atkomst og tilgjengelighet
Alle turområdene er tilgjengelige fra offentlig parkeringsplass.
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Sesongbruk
Kjellandsvannet kan brukes til bading og kanopadling om sommeren og til skøyting om
vinteren. Det skal opparbeides et område på nordøstsiden av Kjellandsvannet med toalett,
bord og benker og belysning slik at det kan benyttes som aktivitetsområde også om kvelden
på vinterstid. Lysløypa muliggjør oppkjøring av skiløyper med snøscooter.
Andre uteoppholdsarealer
Det vil bli opparbeidet flere områder rundt Kjellandsvannet og Uffortjønna som egner seg for
lek, opphold og som turmål. Skole og barnehage vil ha tilgang til uteundervisning og
aktiviteter utover egne arealer i dette området.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Landbruksarealene er små og lite sammenhengende, men alle landbruksarealer blir
ivaretatt.

6.13 Kollektivtilbud
Områdeplanen viser tilrettelagt satsing på kollektivtilbudet. Det er god kapasitet for
skolebuss, med levering/henting rett sør for skolen. Disse er dimensjonert for 3 busser
samtidig. Mellom boligområdene «B302» og «B303» ligger busstopp på begge sider av
hovedvegen. Dette ligger tett opptil barnehagen.
Veganlegget er dimensjonert for buss, i form av bredde, kurvatur og stigning. Langs hele
samlevegen hvor bussen kjører er det g/s‐veg.
Overdekkete sykkelparkeringsplasser kan fremme bruk av sykkel og busstransport.
Tilrettelegging for bruk av buss fremmer miljøet. Etablering av kollektivtilbud må avklares
mellom Søgne kommune og Agder kollektivtrafikk.

6.14 Kulturminner
Norsk Maritimt Museum har befart sjøområdene hvor det åpnes for småbåthavn. Det ble
ikke påvist kulturhistorisk materiale i sjøen. Områdeplanen er dermed ikke i konflikt i forhold
til kulturminner.
Vest‐Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator har gjennomført befaring i planområdet,
og det er registrert flere automatiske fredete kulturminner. Fornminnene er vist som
hensynssoner «båndlegging etter lov om kulturminner» i plankartet. Sikringssonen rundt det
registrerte kulturminnet er teoretisk og kan justeres etter nærmere avtale med
fylkeskonservatoren. Alle kulturminnene må søkes frigitt av Riksantikvaren før tiltak.
De fleste fornminnene ligger i areal regulert til friområde eller landbruk. Noen minner
berører boligområder (B306). Disse hensynssone i boligområdene må tas med når det skal
utarbeides detaljplaner. Det er også registrert et fornminne i formålet «nærmiljøanlegg».
Her må det avklares verdien av fornminnet opp til tiltak som skal etableres i formålet.
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6.15 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett
• Vann
Hovedvannforsyningen vil komme fra eksisterende høydebasseng på Leireheia. Det må
etableres trykkøkning for alle boliger som ligger høyere enn kote +40. Trykkøknings‐
stasjon(er) vil bli innregulert ifm detaljreguleringsplanene. Det er utarbeidet en overordnet
plan dat. 29.10.2013 for vannforsyning for hele utbyggingsområdet som omfattes av
kommunedelplanen.
Hovedvannledningene i området skal dimensjoneres for å kunne tilfredsstille krav til
brannvann på 50 l/s.
Utbyggingen av området kan foregå etappevis så lenge krav til vanntrykk og brannvanns‐
dekning blir tilfredsstilt.
De boligene som i dag benytter Kjellandsvannet som drikkevannskilde, skal koples ut og
tilknyttes kommunens offentlige vannverk.

Figur 18, Nye hovedtraseer for vann.

• Avløp
Spillvann føres til felles pumpestasjon som foreslås etablert ved rundkjøring i kryss med
Ausviga. Avløpet vil deretter bli pumpet over Lundeelva og videre mot Høllen renseanlegg
(Solta). Søgne kommune har i sin «Hovedplan for avløp og vannmiljø» signalisert at det må
påregnes oppgradering av pumpestasjoner og ledninger på strekningen Ausvika – Solta.
Områderegulering for Kjellandsheia syd– av ViaNova Kristiansand AS

Side 33

Utbyggingen av området kan foregå etappevis, men infrastrukturen må dimensjoneres for
full utbygging. Det må påregnes et bidrag til oppgradering av eksisterende spillvann‐
pumpeledninger og pumpestasjoner videre mot Høllen renseanlegg.

Figur 19 Nye hovedtraseer for avløp.
• Overvann
Overvann i de enkelte boligfelt skal tilstrebes å infiltreres/fordrøyes lokalt. Det er lagt vekt
på at det ved større nedbørsmengder må overvann ledes bort via sikre flomveier.
Utløpet fra Uffortjønn ledes i rør i «o_AGH301» frem til området øst for ny hovedveg hvor
det etableres åpne fordrøyningsbasseng. Bekken forutsettes å legges åpen utenom regulert
skoleområde og frem til ny rundkjøring i krysset med Ausviga. Her må bekken ledes under
veg(ene) i ny bekkekulvert. Deretter følger åpen bekk til sjø.
Utbyggingen av området kan foregå etappevis, men ifm omlegging/lukking av bekker må nye
bekkeløp dimensjoneres for full utbygging.
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Figur 20 Hovedtraseer for overvann.

6.16 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS‐analyse av planområdet.
Under naturgitte forhold er det avdekket følgende:
 Aktsomhet for snøskred.
I h.h.t. NGU sitt skredatlas, under aktsomhetsområder «snøskred», er det 2 arealer i
planområdet som markert. Ved Kjellandsvannet i nordvest, er det regulert en turveg.
Terrenget her er bratt, og ved snøfall er denne ikke spesielt egnet for skigåing.
Området sørvet for Uffortjønna ligger i et område regulert til «skogbruk». Dette området er
ikke tilrettelagt for spesiell bruk, og en ser ikke behov for spesielle tiltak.
I områdeplanen er arealene regulert med hensynssone fare.
 Grunnforhold.
Området Leiredalen berører deler av planområdet. I h.h.t. NGU sitt løsmassekart, er det tykk
havavsetning i Leiredalen og jordbruksområdene. Det er gjennomført grunnundersøkelser. I
forhold til avbøtende tiltak/løsninger vises det til rapport.
Infrastruktur.
 Høyspentlinjer.
Gjennom planområdet går det flere høyspentlinjer. Klatring i høyspentmast kan få store
konsekvenser, som i verste fall kan medføre død. Den største linjen går over Uffortjønna, og
denne høyspentlinjen skal bestå. Mastene er runde, som vanskeliggjør klatring. Det må
vurderes om det er behov for ytterligere sikring med gjerde rundt mastefot.
Sørover Leiredalen og til Oftenes går en mindre høyspentlinje. Disse linjene skal legges som
kabel i bakken, med unntak av et mindre luftspenn over formål «SB301», «B311», «L305» og
en mindre del på «B308».
I områdeplanen er arealene for høyspentlinjene som skal beholdes, regulert med
hensynssone fare.
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Figur 21 Høyspentlinje ved Uffortjønna.
 Støy.
Ingen planlagt støyfølsom utbygging vil bli liggende i rød sone.
Det er generelt god overensstemmelse mellom planlagt støyfølsom utbygging i forhold gul
sone. Men enkelte steder vil gul sone strekke seg inn i slike områder, noe det må tas hensyn
til i senere planfaser.
Det vises til vedlagt rapport.
Tidligere bruk.
 Fornminner.
Det er avdekket fornminner på land. Ved utarbeidelse av detaljplaner, må det avklares
hvilket arealformål fornminner skal reguleres til. Alternativt er frigjøring av fornminner.
I områdeplanen er arealene regulert med hensynssone båndlegging.
Omgivelser.
 Naturområder.
I Naturbasen er det registrert formålet «liggende død ved». Dette arealet er regulert som
«skogbruk» i områdeplanen. Det er ikke behov for spesielle tiltak.
I områdeplanen er arealene regulert med hensynssone, sone med angitt særlig hensyn.
Det er også registrert en trekkveg for elg, som krysser Leiredalen vest‐øst. Den berøres lite
av områdeplanen, og en ser ikke behov for spesielle tiltak.

6.17 Rekkefølgebestemmelser
Det stilles krav om opparbeidelse av lekeplass, turveg og friområder og utbedring av
Leireveien. Leireveien skal utbedres fra E39 til Uffortjønnbekken før det gis
igangsettingstillatelse til mer enn 300 boenheter innenfor plangrensen til kommuneplan for
Kjellandsheia (plan id 20110616‐1). Det vises til reguleringsbestemmelsene.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
I all vesentlig grad følger forslag til områdeplan den vedtatte kommunedelplanen
Kjellandsheia. Det er noen små justeringer i forhold til beliggenhet til noen formål.
Område for barnehage (O2 i kommunedelplanen), er flyttet noe vestover mot Uffortjønna.
Dette gir en bedre nærhet til omkringliggende rekreasjonsområde, og medfører ikke behov
for kryssing av samlevegen. Trafikksikkerheten for de yngste barna øker.
I kommunedelplanen deles områdene (O3, skole) og (Fr., idrettsanlegg) av hovedvegen. Det
er formålstjenlig at område for skole og nærmiljøanlegg er tilgrensende hverandre uten en
hovedveg som barriere. I områdeplanen er formål (undervisning og nærmiljøanlegg)
tilstøtende.
For å få en bedre linjeføring på samlevegen i forhold til område for barnehage, skole og
nærmiljøanlegg, er den lagt på vestsiden av dalsøkket som går sør for Uffortjønna, og på
vestsiden av formål «undervisning». Dette gir bedre samhørighet mellom formål og innhold.
I kommunedelplanen er området i nordøst på Oftenes regulert til landbruksformål (L8).
Nordøst i område L8 er det eksisterende bebyggelse, og i områdeplanen er dette arealet
regulert til «frittliggende småhusbebyggelse».
Det østlige neset i område «L8» består i dag av en del fritidsbebyggelse. I forslag til
områdeplan er dette arealet regulert til «fritidsbebyggelse».
Denne justeringen er en bedre tilrettelegging av de forhold som råder i området.
I kommunedelplanen er område «B20» regulert til båtgarasjer. I områdeplanen er dette
arealet redusert noe, slik at det i hovedsak følger dalsøkket. Den søndre delen ligger på et
høyere platå, og kan ikke benyttes til småbåthavna. I områdeplanen er dette arealet tillagt
tilstøtende boligområde «B311».
Gjennomførte tiltak medfører ingen praktiske konsekvenser i forhold til de føringer som er
gitt i overordnet plan. Arealdisponeringen er mer grundig vurdert i forhold til
arealdisponering, egnethet og praktiske hensyn i områdeplanen.

7.2 Landskap
Området er småkupert med mindre heier og dalsøkk. For å kunne bebygge et slikt område,
er det nødvendig å gjøre inngrep i terrenget. Det er søkt å gjøre det så hensynsfullt som
mulig. Området vil få helt annen karakter som følge av at det endres fra et naturområde
med spredt bebyggelse til et tett utbygd byggeområde. Det er søkt å unngå å skyte ned
topper slik at silhuettlinjen ikke brytes. Bebyggelse og veier er lagt slik at det skal tilpasses på
en best mulig måte i terrenget. Det er likevel gjort nødvendige grep for at det skal være
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mulig å framføre hovedadkomsten i feltet. En dal fylles opp med masser, og nytt terreng
søkes tilpasset mot eksisterende på en best mulig måte.
Barnehagetomta er plassert nær Uffortjønna. Eksisterende kolle sprenges ned for å tilpasse
barnehagen best mulig i terrenget. Dette vil gi store kvaliteter for barnehagen i form av
nærhet til vannet og større naturområder. Uttak av stein kan brukes til massetak i området
til veibygging.
Det åpnes for et deponi med rene masser i kombinasjon med rigg og anleggsområde.
Området fylles opp og terrenget tilpasses overordnet formål med turveger.

7.3 Stedets karakter
Stedets karakter vil endres fra naturområde med spredt bebyggelse til et tett utbygg område
med grønne drag og stort rekreasjonsområde.

7.4 Estetikk
Det er utarbeidet en formingsveileder for grønnstrukturområder bebyggelse og utendørs
møblering og tiltak som skal følge områdereguleringen.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Registrerte automatiske ferdete kulturminner medfører ikke store påvirkninger for forslag til
arealdisponering i områdeplanen. I forhold til planlagte tiltak, «nærmiljøanlegg»
(o_NM301), er det konflikt. Det må gjøres en konkret vurdering i forhold til tiltak som
eventuelt berører dette fornminnet.
Konflikt i boligområde «B306» må søkes frigitt.
Der det er konflikt med byggetiltak, må kulturminnene frigis av Riksantikvaren før
igangsettelse av tiltak.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet.
Arealene rundt de to vannene nord i planområdet er regulert til «skogbruk», «turveg» og
«friområde». Dette gir godt vern om vassdragene samtidig som det åpnes for rekreasjon for
nærliggende boligområder.
• Naturverdier
I naturbasen er det registrert «liggende død ved». Dette arealet er regulert i formål
«skogbruk», og planforslaget medfører ikke konsekvenser for natur og miljø.
I naturbasen er det registrert forekomster av ålegressamfunn. I Hallandvik rett vest for
planområdet er det i naturbasen (2008) registrert et ålegressamfunn med tette
ålegressenger med kraftige planter, en lokalitet på 26 daa, med viktig verdi. Rett utenfor det
regulerte badeområdet «o_BAD» er det et lite ålegressamfunn på bare 2,8 daa, med lokalt
viktig verdi. Lokalbefolkningen kjenner ikke til disse forekomstene. Badeområdets bruksverdi
for allmennheten og beboere i området er vurdert som svært stor. Fordi det finnes et stort
ålegressamfunn i umiddelbar nærhet vurderer vi at tapet av det lille ålegressamfunnet, ikke
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veier opp mot områdets økte bruksverdi som badeområde.
• Biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiell verdifull naturverdi, fugler eller planeter i artsdatabanken.
• Verdifull vegetasjon
Det er ikke registrert spesiell verdifull vegetasjon i artsdatabanken.
• Viltinteresser
Det er ikke registrert spesielle viltinteresser. Det er registrert trekkvei for elg på tvers av
Leiredalen, som går til nordøstenden av Uffortjønn. Det vesentligste av trekkrute ligger uten
for planområdet, og planforslaget medfører ikke konsekvenser for natur og miljø.
• Økologiske funksjoner osv
Det er ikke registrert noen spesielle økologiske funksjoner i planområdet.

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Områdereguleringen ivaretar rekreasjonsinteressene på en svært god måte. Både landlige
naturområder med et nett av turveier og stier og sjønære områder blir tilrettelagt for
friluftsliv og styrker den politiske målsettingen om folkehelse. Tilgangen til og kvaliteten på
rekreasjonsområdene er svært god.

7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med kvartalslekeplasser og friområder i områdereguleringen.

7.9 Trafikkforhold
• Vegforhold
Infrastrukturen gir sikre og gode forhold for både kjørende og gående i området.
• Trafikkøkning/reduksjon
I område Kjellandsheia er det planlagt ca. 1500 nye boliger. For området Kjellandsheia Syd er
det regulert for ca. 500 nye boenheter. Av disse vil ca. 330 benytte ny regulert fylkesveg i
området og 100 vil benytte eksisterende vegstruktur (Oftenes). I tillegg vil barnehage og
skole generere økt trafikk. Det er ikke utført trafikkanalyse.
• Kollektivtilbud
Når området er ferdig utbygd, vil bussene kunne kjøre gjennom hele området i en sløyfe.
Langs fv 204 er det regulert inn dobbeltsidig busstopp for 3 busser samtidig ved skolen langs
fv 204. I tillegg er det regulert inn dobbeltsidig busstopp sør for barnehagen langs
samlevegen.

7.10 Barns interesser
Barns interesser i planområdet blir ivaretatt på en god måte.
Det blir etablert både skole og barnehage sentralt i planområdet. Det blir trafikksikre
løsninger med separate gang‐ og sykkelveger på de mest trafikkerte vegene. Det
tilrettelegges for et stinett mellom delfeltene slik at barn kan ferdes på snarveier gjennom
Områderegulering for Kjellandsheia syd– av ViaNova Kristiansand AS

Side 39

området. Hele naturområde vest for bebyggelsen blir tilgjengelig både sommer og vinter, og
i de sjø‐nære friområdene legges det til rette for bruk. Nærmiljøanlegget er åpent for alle og
byr på mange muligheter for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser.

7.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Søgne kommune har gjennomført en utredning i forhold til kapasitet og behov for utvidelse
av eksisterende skoler eller bygge ny skole.
Utbygging av boligområdene i områdeplanen vil kreve etablering av ny skole. Størrelse og
tidspunkt for denne utbyggingen må vedtas av Søgne kommune.
• Barnehagekapasitet
Boligutbyggingen vil medføre behov for bygging av nye barnehager. Størrelse og tidspunkt
for denne utbyggingen må vedtas av Søgne kommune.

7.12 Universell tilgjengelighet
Et sammenhengende turveisystem blir tilrettelagt med universell utforming, og alle
friområdene på østsiden av Kjellandsvannet kan nås på dette turveinettet.
Bebyggelsen skal tilfredsstille kravene i TEK10.

7.13 Energibehov ‐ energiforbruk
Energibehov for boligområdene er i hovedsak strøm og vedfyring. Transport for lengre
avstander er med bil og buss. Transport for kortere avstander er med sykkel.

7.14 ROS
Det er utarbeidet ROS‐analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Det vises til analysen som
vedlegg til plan.

7.15 Jordressurser/landbruk
Landbruksinteressene blir ivaretatt gjennom Jordloven §9 og §12.

7.16 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Hovedgrepene for vann‐ og avløpsledninger følger i all hovedsak kommunens hovedplaner
for vann og avløp. Hovedgrepene har vært drøftet med teknisk etat underveis i plan‐
prosessen.
• Overvann
Den planlagte utbyggingen medfører omlegging av eksisterende bekkeløp fra Uffortjønna og
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via området ved Leireveien og videre til sjø. Det foreslås å etablere fordrøyningsbasseng for
å sikre en forsvarlig avrenning i boligområdet. Bekkeløpet forutsettes lagt åpent med unntak
av et kort parti i området forbi regulert barnehagetomt.

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Området Kjellandsheia – Oftenes vil tilføre markedet tomter som vil være attraktive for
personer som både bor i Søgne og som vurderer å flytte til Søgne.
Økonomisk vil nye innbyggere gi kommunen vekst, derav økte skatteinntekter, men også økt
tjenestebehov som skole, barnehage osv.
Under utbyggingen vil området gi kommunen inntekter i form av tilkoblingsavgifter og
bygegebyrer.

8 Innkomne innspill
8.1 Innkomne innspill – oppstart
Merknader fra Agder Energi Nett AS, datert 07.02.2013:
Agder Energi Nett AS skriver at i området er det nettstasjoner, og de er forsynt med 22 kV
jordkabel eller 22 kV linje. Det er ikke tillatt med innretninger nærmere jordkabelens
senterlinje enn 2 meter. Det er byggeforbudssone på 15 meter, dvs 7,5 meter fra senter av
22 kV linjen. Nord for Uffortjønna går en 110 kV linje Mikkelsmyr‐Leire. Linja har en total
byggeforbudsbelta på 22 meter, dvs 11 meter til hver side fra senter. Ingen del av bygning
må komme innenfor denne avstanden. Terrenget må ikke heves uten avtale med AEN. Linja
legges ikke i kabel eller flyttes. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger
må påregnes.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
Merknader fra adv Kjær pva Johan L. B. Kjærbo, gnr/bnr 31/22, datert mottatt 15.02.2013:
- Ønsker omdisponering av fritidsboligen til helårsbolig
- Forandring av planformålet
- Har vegrett
Tiltakshavers kommentar:
I kommunedelplan for Kjellandsheia er området regulert til LNF‐område. Halvøya har vært
bebygd i en god stund og er privatisert med bygninger over hele halvøya. Området foreslås
regulert til frittliggende boligbebyggelse.
Planformålet forandrer ikke forholdet til vegrett.
Merknader fra NVE, datert 18.02.2013:
- Marine avsetninger (grunnforhold)
- Vassdrag, flom, byggegrense
- Snøskred, aktsomhetskart ved Uffortjønna
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Løsmasser, torv
Høyspentlinjer, hensynssoner

Tiltakshavers kommentar:
Det er gjennomført undersøkelser i grunnen. Det vises til rapport. Det renner en liten bekk i
fra Uffortjønna og sørover i område som hovedsak er avsatt til grøntområde eller
landbruksformål, og det åpnes ikke for nye boligbebyggelse tett inn på bekkedraget.
Det er regulert hensynssoner hvor det er aktsomhet for snøskred.
I deler av hvor det er registrert løsmasser torv, skal det anlegges drensbaseng. Der hvor veg
skal anlegges der det er registrert torv, må eksisterende masser byttes til egnede masser.
Det er regulert hensynssoner med fare hvor det er høyspentlinjer.
Merknader fra Stig V. Trydal (Juviga 21) og Nils Andersen (Juviga 23), datert 25.02.2013:
- Nils Andersen og Stig Trydal har rettigheter i område B20
- Har planer for dette området
Tiltakshavers kommentar:
Forslag til områdeplan forholder seg til kommunedelplanen for Kjellandsheia. Den sørlige
delen av «B20», reguleres til boligformål, da denne ikke er egnet for båtopplag.
Merknader fra Bjarne Borøy, gnr/bnr 30/5, datert mottatt 27.02.2013:
- Ønsker formål bolig på eiendommen gnr/bnr 30/5
- Ønsker fradeling av eiendommen, overføring
Tiltakshavers kommentar:
Området har boligstruktur og er en naturlig forlengelse av tilstøtende boligområde fra
Ausvigheia. Området reguleres til frittliggende småhusbebyggelse.
Detaljer vedrørende deling av eiendom må eventuelt tas i søknad til kommunen.
Merknader (nr.2) fra Agder Energi Nett AS, datert 27.02.2013:
- 110 kV regionalnettslinje, kan ikke flyttes eller kables
- Total byggeforbudssone på 21 meter
- Regulere nettstasjoner i plan
- Feltet må forsynes med ny høyspentkabel på sørsiden av Leire sekundærstasjon
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
Merknader fra Kystverket Sørøst, datert 04.03.2013:
Kystverket har ingen merknader i forbindelse med oppstart av planarbeid.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
Merknader fra Helge Nygård, gnr/bnr 31/1, datert mottatt 05.03.2013:
- Ønsker justering av plangrensen, slik at eiendommen ikke blir berørt av planarbeidet.
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Tiltakshavers kommentar:
Planformål justeres fra areal tilknyttet småbåthavn (B20) til boligformål (B11) som vist i
kommunedelplanen. I områdeplan er eiendommen regulert til boligformål (B311) etter
avtale med grunneier.
Merknader fra Håvard Bentsen, gnr/bnr 32/15, 20, datert mottatt 05.03.2013:
- Hytte på Støleholmen
- Opptatt av økt båttrafikk ved utbygging av småbåthavnene
- Opprettholde lokal byggeskikk på vestsiden av Oftenes, små inngrep i naturen, ingen
bygging på toppene og ingen bygging i 100‐metersbeltet.
Tiltakshavers kommentar:
I kommunedelplan Kjellandsheia er det regulert småbåthavn. Det er i dag også en
eksisterende småbåthavn i samme bukt. Områdeplan viser småbåthavn «SH301», og
omfatter en mindre utvidelse av eksisterende småbåthavn. I planen er det også regulert
badeområde, hvor det i dag er flere mindre flytebrygger for småbåter. Disse båtplassene er
tenkt flyttet til den nye småbåthavna.
Det åpnes ikke for bygging i 100‐metersbeltet. I påkommende detaljplaner skal det
detaljprosjekteres plassering av boliger, friområde og atkomst mm.
Merknader fra Einar Hanssen pva Sissel Knibe, gnr/bnr 30/4, datert 06.03.2013:
- Ønsker utnytting av eiendommen
- Fradeling av areal til formål fritidsbolig
- Grensejustering
Tiltakshavers kommentar:
Planforslaget regulerer området til frittliggende småhusbebyggelse.
Detaljer vedrørende fradeling, eiendomsgrenser mm, må eventuelt tas i søknad til
kommunen.
Merknader (nr. 2) fra Stig V. Trydal (Juviga 21) og Nils Andersen (Juviga 23), datert
06.03.2013:
- Ønsker at det kan oppføres sjøboder og utvide gamle brygger på sin eiendom på
gnr/bnr 31/1 som kommer inn under område B20.
Tiltakshavers kommentar:
Område nede ved sjøen er i kommuneplanen for Kjellandsheia regulert til båtgarasje mm i
forbindelse med småbåthavna. Forslag til områdeplan opprettholdes formålet, og reguleres
til «småbåtanlegg i sjø og vassdrag» (på land). Størrelsen av område «B20» er redusert i
områdeplan med formål «SH302».
Merknader (nr. 2) fra Einar Hanssen pva Sissel Knibe, gnr/bnr 30/4, datert 08.03.2013:
- Fradeling av teig gnr/bnr 31/20.
Tiltakshavers kommentar:
I områdeplan åpnes det ikke for videre fradeling. Arealet opprettholdes som landbruk.
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Merknader fra Norsk Maritimt Museum, datert 11.03.2013:
- Dersom tiltak i sjøen, må det påregnes gjennomføring av arkeologisk registrering
under vann.
Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning.
Merknader fra Statens vegvesen, datert mottatt 15.03.2013:
- Utbedring av fv. 204 må påregnes. Fylkesvegmidler er ikke aktuelt.
- Det er startet arbeid med planprogram for kom.delplan mellom Volleberg og Lindelia.
Det ses på nytt kryss på E39 på Kjelland.
- Det er ikke sikkert av vist linje for fv. 204 mot E39 bør bygges, mulig omlegging.
- Bestemmelser i kom.delplan vedr antall boenheter før det må bygges nytt kryss på
E39, må tas inn i reguleringsbestemmelsene for Våreheia‐Oftenes.
Tiltakshavers kommentar:
Det behandles i tilstøtende planer i området eller avgjøres av Søgne kommune.
Merknader fra Fylkesmannen i Vest‐Agder, datert mottatt 15.03.2013:
- Det vises til mekling vedr båtgarasjer i område B20.
- Det vises til Naturmangfoldloven § 8‐12
- Barn og unge, funksjonshemmede
- Folkehelse (nærrundløyper)
- Eventuell forurensning
- Vannressursloven
- Utfylling eller mudring i sjø, biologisk mangfold
- Grenseverdi for støy
- ROS, hensynssoner ved fare, risiko eller sårbarhet
Tiltakshavers kommentar:
Det er gjennomført vurderinger rundt Naturmangfoldloven. Barn og unge,
funksjonshemmede er vurdert i forhold til oppvekst, atkomst, sikkerhet og rekreasjon. Fokus
på folkehelse er viset stor oppmerksomhet i forhold til tilrettelegging av turområder rundt
Kjellandsvannet og Uffortjønna. Det er ikke oppdaget forurensing i planområdet. I forhold til
vannressursloven, opprettholdes vannene som et rekreasjonsområde. Sjøområdene
opprettholdes som ferdselsområde og småbåthavner. I tillegg åpnes det for område til
bading. Eventuell utfylling eller mudring i sjø må tas i mer detaljerte planer. Registreringer
Merknader fra Vest‐Agder Fylkeskommune, datert mottatt 22.03.2013:
- Nødvendig med ytterligere utredninger.
- Mulig innsigelse dersom bygging i 100‐metersbeltet langs sjøen (unntatt
småbåthavn).
- Endre utforming/omregulere Kjellandskrysset slik at det får en kryssløsning i samsvar
med nye E39.
- Skolevei, sykkelparkering langs nåværende trase, snarveger for gang og sykkel.
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Veier må dimensjoneres for busstrafikk, bussholdeplasser. Høyeste
befolkningstetthet nærmest kollektivtraseen.
Kommende kollektivtilbud bør utredes i samarbeid med Agder kollektivtrafikk og
Vest‐Agder Fylkeskommune v/ samferdselsseksjonen.
God grønnkorridorer og stier lokalt, ses i sammenheng med møteplasser/lekeplasser
og løypenett.
Kjellandsheia, Kjellandsvannet og Uffortjønna har lokal høy verdi for friluftslivet.
Områder for fiske og bading må ivaretas og videreutvikles.
Viktig å sikre allmenhetens tilgang til strandsonen ved Oftenes. Badeplasser i sjøen.
Viktig med gode forbindelseslinjer fra boligområdene til turstier/sykkelstier.
Rundløyper som Kvernhusløypa og Åros strandsti er god eksempler. Bredde minimum
2 m og grus). Se på mulighet for overordnet g/s‐vegnett mellom de ulike delfelt i
områdene L1, L2, L8, L9 og F3. Avstand mellom bolig og grøntområder/turdrag bør
ikke overstige 500 meter. Opparbeidelse i rekkefølgekrav.
Overordnet landskapshensyn må ivaretas. Spesielt ved bebyggelse nær sjø i
boligområde B11.
Beskrivelse for barn og unges interesser i planleggingen. Gode, attraktive, solrike og
trygge lekeområder. Opparbeidelse tas i rekkefølgebestemmelser. Ved krav om
detaljplanlegging, må overordnet grønnstruktur m kvartalslekeplasser fastsettes i
områdereguleringsplanen. Snarveger bør kartlegges og opprettholdes.
Felles parkering og parkering under bakken bør vurderes, og underjordisk
renovasjonsanlegg. Sol‐/skygge‐analyse. Lekeplass på bakkenivå, universell atkomst.
G/s‐veg, fortau, interne atkomster, felles uteareal, lekeplasser; prinsipp om universell
utforming. Et visst antall boenheter bør tilrettelegges for bevegelseshemmede.
Det må gjennomføres arkeologisk registrering i planområdet. Foreløpig beregnet til
ca. kr. 200.000,‐ I tillegg leie av maskin og fører inntil 15 dager. Ber om skriftlig
tilbakemelding, og det må tas kontakt i forhold til gjennomføring.
Dersom inngrep i sjøen (mudring, graving, utfylling, moring mm), må Norsk Maritimt
Museum gjennomføre arkeologisk registrering.

Tiltakshavers kommentar:
Det er gjennomført diverse utredninger. Det åpnes ikke for nye boliger innenfor 100‐
metersbeltet. Det er tatt hensyn til regulert kryssløsninger opp mot E39.
Det skal reguleres gode forhold for myke trafikanter ifm skoleveg, snarveger og turveger.
Hovedatkomstvegen er dimensjonert for buss og med bussholdeplasser.
Det legges vekt på god rekreasjonsområder, med stier/turveger for sommer og
vinteraktivitet. Det skal være god atkomst til turområdene, og friområder legges i tilknytning
til vannene i nord, korridorer mellom boligområdene, og større arealer langs sjøen ved
Ofteneset. Kjellandsvannet og Uffortjønna vurderes regulert til friluftsområde. De store
skogsområdene rundt vannene opprettholdes som rekreasjonsområder og skogsområder.
Allmennhetens tilgang i strandsonen opprettholdes, ved regulering av friområder langs sjøen
ved Ofteneshalvøya. Det reguleres inn badeplass på vestsiden. Friområdene gir også gode
muligheter for fisking.
I områdeplanen reguleres hoved g/s‐vegen langs samlevegen gjennom planområdet.
Det er generelt kort avstand mellom planlagte nye boligområder og rekreasjonsområder.
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Det stilles krav til detaljplan i boligområdene som er regulert i områdeplanen. Det skal tas
vare på lanskapshensyn, spesielt i område B11 i kommunedelplanen.
Hele planområdet er godt tilrettelagt for oppvekst og leveområde, og område for lek,
opphold og rekreasjon er tatt vare på i planen.
Parkeringsløsninger tas i detaljplanene for det enkelte boligfelt. I områdeplan er det regulert
3 større parkeringsplasser i forbindelse med området ved skole og barnehage, samt
utfartsområdet i nord med direkte atkomst til turløyper/turveger og skogsområdene rundt
vannene. Hovedtrasé for g/s‐veg er regulert langs samlevegen gjennom planområdet.
Det gis føringer for uteoppholdsareal og universell utforming.
Det skal gjennomføres arkeologisk registrering i planområdet.
Norsk Maritimt Museum kontaktes i forbindelse med regulering av småbåthavner.

8.2 Innkomne innspill – Offentlig ettersyn og høring
Det kom inn 17 høringsuttalelser når planen var lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Under
følger en oppsummering av uttalelsene og administrasjonens vurdering.
Nils Andersen og Stig Trydal, udatert brev
Ber om at deler av regulert friområde FO313 og småbåthavn SH302 avsettes til sjøboder
med tilhørende anlegg uten krav til detaljregulering.
Viser til tidligere innspill angående forslag tursti og badsestrand, og oppfordrer til helhetlig sti
gjennom områdene langs sjøen.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener det aktuelle friområdet bør opprettholdes som foreslått. Skal det
etableres nye sjøboder bør det skje innenfor avsatte arealet småbåthavn etter en konkret
detaljregulering som avklarer områdets fremtidige bruk.
Det er også naturlig at småbåtanlegg i sjøen avklares som en del av detaljreguleringen for å
sikre at det ikke legges opp til en bruk som forhindrer eller vanskeliggjør etableringen av den
fremtidige småbåthavnen.
Administrasjonen er positiv til etablering av stier/turforbindelser som kobler boligområdene,
friområder og sjøen sammen. Plassering av turveier/stier og opparbeidelse av strandområder
vil utomhusplanene og detaljreguleringene for boligområdene måtte avklare.
Arild Tønnesen, brev datert 19.6.2015
Ber at Tjellingskjæret øst for BFR301 ut til eiendomsgrensen avsettes til fritidsbebyggelse og
viser til at Tjellingskjæret i dag er urørt og benyttes som hekkeområde for makrellterne og
tjeld. Frykter at fuglene blir forstyrret om område tas i bruk som friområde.
Administrasjonens kommentar:
Tjellingskjær er i revidert forslag foreslått avsatt til naturformål.
Advokat Jakob Bakka på vegne av Vidar Andersen, brev datert 4.6.2015
Har båt- og slipp/opplagsplass i offentlig friområde FO312 og motsetter seg den planlagte
bruken. Ber om at området der Andersen har rettigheter (sin eiendom og deler av
naboeiendom) reguleres til privat bryggeanlegg «småtbåtanlegg i sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone».
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Administrasjonens kommentar:
Kjellandsheia AS er største grunneier av arealet som foreslås regulert til privat bryggeanlegg
og bestrider omfanget av de private rettighetene som påropes under eiendom 31/4.
Administrasjonen vil uansett anføre at arealet er et av de viktigste offentlige friområdene i
planen. Uavhengig av hva slags rettighetsforhold som måtte foreligge kan det ikke tilrådes at
det reguleres inn private brygger og anlegg i friområdet.
Eventuelle private rettigheter som måtte foreligge vil måtte innløses som en del av
gjennomføringen av planen.
Helge Nygård og Trygve Aamodt, brev datert 21.6.2015
Gjør kommunen oppmerksom på at de har båt og bryggeplass innenfor område som foreslås
avsatt til badeområde.
Administrasjonens kommentar:
Private rettigheter må innløses ved gjennomføring av plan. Lovlig etablert bruk kan fortsette
fram til planen skal realiseres.
Spørsmål knyttet til innløsning og eventuell erstatning er noe man må komme tilbake til.
Advokat Kim-Robert Danielsen på vegne av Gerd Sissel Knibe, brev datert 22.6.2015
Har på sin eneboligtomt under gnr/bnr 30/4 ei sjøbu som ble revet og gjenoppført i 1995. I
byggetillatelsen fra kommunen fremkommer at bygget ikke tillates benyttet til varig opphold.
I 2001 ble det søkt om bruksendring som ble forelagt Fylkesmannen. I Fylkesmannens
uttalelse frarådes det å gi dispensasjon, og søknaden ble derfor trukket.
Knibe ønsker nå bestemmelse som sikrer at det er anledning å ha et anneks på 41m2 på
eksisterende plassering.
Administrasjonens kommentar:
Knibe ber i realiteten om en bestemmelse som gir hjemmel til å bruksendre byggverket fra
sjøbod til et bygg for varig opphold.
Administrasjonen har i tilsvarende saker (detaljregulering for Vigestranda sør) fremholdt at
naust/uthus/sjøboder kan tillates i strandsonen fordi det er et reelt behov for nærhet til sjøen
(pga. funksjonen/bruken av byggverket).
Anneks, fritidsboliger og lignende byggverk kan plasseres lenger unna strandlinjen og fortsatt
opprettholde sin funksjon på en god måte. Dersom Knibe har behov for mer areal for varig
opphold kan det løses innenfor planens rammer (innenfor de avsatte byggegrenser).
Administrasjonen gjør oppmerksom på at planen hjemler 40 % BYA som for eiendommen
utgjør over 800m2. Med mønehøyde på inntil 9 meter (2 ½ etasjers bebyggelse) vil det
kunne medføre bruksareal på over 2000m2. Knibe bør derfor kunne løse boarealbehovet
innenfor byggegrensene i planen, uten at sjøboden må bruksendres.
Anna Kjellaug, Geir Øgreid, Arne Christian Andersen og Bente S. Larsen, brev datert
19.6.2015
Som nærmeste nabo og mest berørte til reguleringsområde Kv1, PP2, Gar2 og B11
protesteres det på reguleringsplanforslaget. Ber om at område KV1, PP2 og Gar 2 utgår som
byggeområde, og at arealet settes til friområde.
Administrasjonens kommentar:
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Revidert forslag legger opp til at det kan oppføres én enebolig på arealet. Resterende deler
av om område er avsatt til friområde.
Merknadene vurderes derfor å være delvis imøtekommet.
Bjarne Borøy, brev datert 9.6.2015
Protesterer mot båndlegging sone for kulturminner på sin eiendom gnr. 30 bnr. 5. Mener det
ikke er kulturminner der opprinnelig, men tilkjørte masser som må ha innhold kulturminner.
Administrasjonens kommentar:
Kommunen må forholde seg til kulturminneloven og kulturminnemyndighetenes vurdering.
Områdene er registrert med kulturminner og kommunen derfor avsatt arealene med båndlagt
sone i tråd med regelverket og praksis ved utarbeidelse av arealplaner.
Om Borøy mener det ikke foreligger kulturminner på eiendommen er dette er forhold som må
tas opp med fylkeskonservatoren og/eller riksantikvaren.
Menigheten Samfundet Kristansand, brev datert 29.5.2015
Viktig at trafikksikkerheten blir ivaretatt for barna som går på skolen. Skrenter og skjæringer
må sikres. Sikt mot øst er dårlig ved den planlagte fotovergangen på fylkesveien.
Tilgjengeligheten til flerbrukshallen må opprettholdes som i dag.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen er enig i at trafikksikkerhet er viktig, og særlig i tilknytning til skolen. I
revidert forslag er siktsonen østover forbedret for den planlagte fotovergangen.
I revidert forslag er det tatt inn avkjørselspunkter til flerbrukshallen.
Lunde velforening, brev datert 9.6.2015
Kapasiteten på Lunde skole er overbelastet. Stiller spørsmål ved om det er forsvarlig å
bygge 300 boenheter uten skole og barnehage. Må lages en plan for når ny skole og
barnehage skal etableres.
Mener Leireveien er overbelastet i forhold til veistandard (viser særlig til strekket E39 –
Leirebroa). Må ikke gis ytterligere dispensasjon på antall boenheter (600) før en avlastning
av leireveien foreligger.
Rundkjøring på Leire på plasseres langt unna bebyggelse, samt ta hensyn til bekken elva,
fisken og badeplassen.
Administrasjonens kommentar:
Det Søgne kommune som har ansvaret at det er tilstrekkelig tjenestetilbud, herunder skoleog barnehage kapasitet. Kommunen gjør fortløpende vurderinger av dekningen, eksempelvis
ble for ikke lenge siden vedtatt en barnehagebehovsplan. Det er avsatt arealer i
områdereguleringen til bygging av skoler og barnehager. Tidspunkt for realisering
byggeområdene vil kommunen vurdere ved hver detaljregulering som skal vedtas (og som
hjemler nye boligtomter).
Gjeldende løsning med rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel foreslås oppholdt i
forhold til kryss på Kjelland. Ordningen fungerer slik at det betales anleggsbidrag gjennom
utbyggingsavtale før byggetillatelse gis (det gis derfor ikke dispensasjoner).
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Rundkjøring/kryss på Kjelland faller utenfor denne planens rettsvirkning. Det vil være en
egen prosess som avklarer et eventuelt nytt kryss på nåværende E39.
Rune Røsstad, e-post datert 22.6.2015
Planen inneholder en svært kortfatta og overflatisk behandling av biologisk mangfold i
området. Lovstridig.
Ber om at det kreves foretatt kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold i området, slik
at dette kan inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for de prioriteringer som blir gjort i
planen.
Administrasjonens kommentar:
Med bakgrunn i flere naturmangfold innspill under offentlig ettersyn er det blitt utarbeidet en
naturmangfoldvurdering av prosjektgruppen AS.
Merknadene vurderes derfor å være delvis ivaretatt.
Norsk zoologisk forening, Agder botaniske forening, norsk ornitologisk forening, Agder
botaniske forening, udatert brev
Kjellandsheia er typisk sørlandsk hei-område med nær beliggenhet til kystlinja som gjør
område spesielt både naturmessig og artsmessig.
80 % av reguleringsområdet er ikke foretatt noe registeringer av biologisk mangfold og
naturtyper. Feil i planbeskrivelsen Kap. 7.6 at arealet ikke har noe verdi.
Blokkerer for vilttrekk fra Lone/Lunde til Kjellandsheia.
Randsoner mot vann og dyrket mark er oftest rikest for viltet.
Uforståelig at naturmangfoldloven ikke skal gjelde ved regulering av Kjellandsheia. Mener
naturmangfoldsloven §§ 6, 8, 9 10 må legges til grunn ved områderegulering for
Kjellandsheia syd.
Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentar under Rune Røsstad. For øvrig vil vurdering etter
naturmangfoldloven fremkomme av saksutredningen.
Naturvernforbundet i Søgne, udatert brev
Planen griper over store arealer der 75-80 % av arealet ikke er kartlagt med hensyn til
naturmangfold.
Planen burde ikke vært sendt ut på offentlig ettersyn før det har vært foretatt en
konsekvensutredning.
Naturvernforbundet forventet at det blir gjort tilstrekkelige undersøkelser hvor
Naturmangfoldlovens §§ 6 og 8 blir ivaretatt.
Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentar under Rune Røsstad. Vurdering etter naturmangfoldloven vil
fremkomme av saksutredningen.
Fiskeridirektoratet brev datert 3.7.2015
Viser til tidligere innspill om båthavner for å begrense mulig negativ miljøpåvirkning
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Båthavner med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområder utstyres med
innretninger for oppsamling og håndtering (rensing) av avløps- og overvann. Dette vil
redusere forurensingen fra land til sjø vesentlig.
Det tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavner, og at miljøfarlig avfall
(batterier, olje, lakk, maling og andre kjemiske produkter) blir tatt hånd om på en
forsvarlig måte.
Bryggeanlegg og bølgebrytere bør utformes og plasseres med tanke på å
opprettholde tilstrekkelig vanngjennomstrømning og unngå bakevjer for å
opprettholde god vannkvalitet.

Ber om at bestemmelsene tas inn for småbåthavnene SH301 og SH302.
Administrasjonens kommentar:
Den ene båthavnen er allerede bygd på dispensasjon og administrasjonen ser da ikke
poenget med å knytte den her type bestemmelser til område (planen har kun virkning for
fremtidige tiltak).
Intensjonen i forslag til bestemmelser sikres dessuten av andre lover. Det vil eksempelvis
ikke kunne slippes forurenset avløps- og overvann i sjøen uten tillatelse etter
forurensingsloven. Det samme i forhold til avfall og kildesortering.
Den siste bestemmelsen om vanngjennomstrømning er noe som må vurderes konkret i en
detaljregulering. Det gjøres oppmerksom som på at det er plankrav på den avsatte
båthavnen som ikke er bygd.
Kystverket brev datert 16.6.2015
- Ber om at arealformålet farled utgår og alt settes til ferdselsområde.
- Ber om endring i bestemmelsene § 8.1 til at «tiltak i sjø krever tillatelse fra kommunal
havnemyndighet»
- Viser til planbeskrivelsen side 27 om at det skal settes ut badebøyer i
ferdselsområde. Viktig at planen ikke legger opp til tiltak som kan påvirke sikkerhet og
fremkommelighet for sjøvertsferdsel i forbindelse med ferdsel og fra båthavn.
Administrasjonens kommentar:
I revidert forslag er farled tatt ut. Hele område er avsatt til ferdselsområde.
Påminnelsesbestemmelser med henvisning til andre lover skal normalt ikke inngå i
reguleringsbestemmelsene og er derfor ikke tatt med.
Planbeskrivelsen er endret i revidert planforslag. Badebøyer skal plasseres innenfor det
avsatte badeområdet og ikke i selve ferdselsområdet.
NVE, brev datert 9.6.1015
- Ber om at elver, bekker og innsjøer i planområdet identifiseres og merkes av på
plankartet.
- Ber om at det tas inn bestemmelse med forbud mot bygge- og anleggsvirksomhet i et
belte som strekker seg minimum 50 meter ut fra vassdragene jf. kommuneplanens
arealdel § 13.
- Områdereguleringen kan med fordel angi bestemmelser om åpne vassdrag og lokal
overvannshåndtering/fordrøyning.
- Ved detaljregulering av byggeområder på løsmasser under marin grense må det
dokumenteres at områdestabiliteten er tilstrekkelig i henhold til TEK10. Ber om at det
tas inn en bestemmelse som sikrer dette.
Administrasjonens kommentar:
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I revidert forslag er deler av bekken til Uffortjønna regulert med eget formål i tråd med NVEs
innspill. De deler av bekken som ligger nord for Leireveien planlegges omlagt og er derfor
ikke satt med formålet bruk og vern av sjø og vassdrag.
Det er ikke ønskelig med byggeforbud i 50 metersbelte vassdrag da det gir for store
begrensninger på arealbruken i et planlagt byggeområde.
Planen åpner for øvrig opp for lokal overvannshåndtering med fordrøyningsanlegg. Deler av
anlegget vil kunne lukkes etter nærmere vurderinger. Det er stilt krav til teknisk plan før tiltak
kan iverksettes i bekken. Administrasjonen legger til grunn at bruk av kulverter, og eventuell
lukking av bekkeløp vil avklares som en del av den tekniske planen.
Det er tatt inn bestemmelser om at det skal dokumenteres områdestabilitet på løsmasser
under marin grense.
Fylkesmannens miljøvernavdeling, brev datert 28.5.1015
- Byggeområdene BF305, BF304 og deler av BF302, samt BFR 301 bør reguleres til
LNF-formål i samsvar med kommunedelplanen. Eksisterende bebyggelse kan
vurderes å inngå i planen.
- Reguleringsbestemmelsene sikrer at planlagt vanngjennomstrømskanal SKF301
mellom båthavn SH301 og offentlig badeplass o_BAD anlegges slik at forurensing fra
båthavna ikke kommer inn på badeplassen.
- Reguleringsbestemmelsene for barnehagetoma f_BHG301 sikrer at bebyggelsen blir
godt naturtilpasset omgivelsene til Uffortjønna.
- Før planen tas opp til sluttbehandling bør alle tiltakene i vassdrag fra Uffortjønn og ut
til sjøen (Oftensbekken) være avklart etter både forbudene mot fysiske tiltak i
vassdrag (forskrift FOR 2004-11-15 nr. 1468) og etter egen detaljplan forelagt
Fylkesmannen mht. vannressursloven § 11. Alternativt kan dette tas inn i
reguleringsbestemmelsene.
- Reguleringsbestemmelsene bør sikre at nye masser som tilføres planområdet skal
være rene, også med hensyn til innhold av frø og/eller plantedeler fra uønskede
fremmede plantearter.
Administrasjonens kommentar:
I revidert forslag er deler av BF302 avsatt til landbruksformål etter en nærmere vurdering av
eiendommene. For resterende områder er eksisterende bebyggelse avsatt
bebyggelsesformål i samsvar med den faktiske situasjonen.
Vanngjennomstrømningskanal og båthavn er allerede etablert som en dispensasjon. Det er
ikke ønskelig med ytterligere bestemmelser som vanskeliggjør gjennomføring av
badeområdet. Eventuelle problemer med forurensing kan følges opp med forurensingsloven.
Utbygger ønsker ikke å bevare kollen hvor barnehagetomta er innregulert. Planen legger
ingen begrensninger på bebyggelsen ikke kan bli «naturtilpasset». I hvor stor grad
vegetasjon skal bevares må vurderes konkret når tomta skal bebygges.
Administrasjonen deler Fylkesmannens og NVE innspill om at tiltakene langs vassdrag fra
Uffortjønn behøver en nærmere avklaring. I revidert forslag er det knyttet bestemmelser om
krav til teknisk plan for omlegging av bekken fra Uffortjønna.
Reguleringsbestemmelser som sikrer at nye masser skal være «rene» fra uønskede
fremmede plantearter er allerede fanget opp i naturmangfoldloven § 28 andre ledd som
angir:
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«Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller utslipp
av levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal
i rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre dette».
Bruk av masser som medfører spredning av svartelistede arter vil etter administrasjonens
syn fanges opp av denne lovbestemmelsen. Ytterligere reguleringsbestemmelser om dette er
derfor overflødig.
Vest-Agder fylkeskommune brev datert 17.6.2015 og 4.9.2015
Fremmer innsigelse i brev av 17.6.2015 vedrørende rekkefølgekrav til kryss og utbedring av
leireveien. Innsigelsen frafalles i brev av 49.2015 under forutsetning at det presiseres i
bestemmelsene at utbedring av veien skal skje iht. dimensjoneringsklasse U-Hø2 Øvrige
hovedveger (7,5 m vegbredde) i håndbok N100.
Fylkeskommunen mener det vil være en styrke for planen med hensyn til bokvalitet og
forhold for friluftsliv dersom det legges inn krav om grønt korridorer i bestemmelsene til
områdereguleringen, spesielt for delfeltene B303, B304 og B308.
Fylkeskommunen mener det kan knyttes bestemmelser om mer variasjon av
boligbebyggelse for ulike typer familier (store og små).
Fylkeskommunen er positiv plassering på barnehagetomt, men er negative til å sprenge ned
eksisterende kolle. Toppen av kolle er regulert til friområde i overordnet plan. Råd om å
bevare kollen og heller tilpasse nytt bygg til eksisterende landskap.
Fylkeskonservator melder at det må søkes dispensasjon for kulturminner som er avsatt til
boligformål når planen er vedtatt.
Administrasjonens kommentar:
I revidert forslag er rekkefølgekravet endret i tråd med fylkeskommunens anbefaling.
Grønt korridorer forutsettes løst gjennom detaljreguleringene.
Administrasjonen mener planen i tilstrekkelig grad tar hensyn til variasjon boligtyper.
Småhusbebyggelse innebefatter eksempel firemannsboliger og rekkehus som kan være
mindre boenheter.
Hva gjelder barnehagetomta vises det til kommentar under Fylkesmannen.
Statens vegvesen brev datert 18.6.2015 og 21.8.2015
Rammene for antall boenheter er overskredet fra kommunedelplanen fra 634 mot 437 nye
boenheter. Mener rekkefølgekrav om utbedring av fylkesveien ( § 2.1) og rekkefølgekrav om
utbedring av kryss E39 (§2.2) må samordnes.
Mener begrepet «utbedres» i rekkefølgekrav § 2.1 er uklart.
Statens vegvesen anbefalte derfor fylkeskommunen å fremme innsigelse. Statens vegvesen
ga senere i brev datert 21.8.2015 anbefalinger om at innsigelsen bør trekkes. Statens
vegvesen og fylkeskommunen aksepterer at det kan bygges 300 boenheter før fylkesveien
(leireveien) utbedres.
Dersom det er behov for utbedring av busslommer langs fylkesveien før de 300 boenhetene
er etablert kan det ikke påregnes fylkeskommunale midler.

Områderegulering for Kjellandsheia syd– av ViaNova Kristiansand AS

Side 52

Det må etableres rundkjøring mellom fylkesveien og kommunal vei inn til Ausviga. Etablering
av midlertidig x-kryss kan vi ikke gi vår tilslutning til.
De deler av fylkesveien som ligger inne områdereguleringen bør reguleres med 6,5 meter
bredde.
KTA301 bør trekkes lengre vekk fra kjørevei og utenfor sikkerhetssone.
Administrasjonens kommentar:
Det vises til kommentarer under fylkeskommunen hvor innsigelsen er imøtekommet med
endring av bestemmelsene.
Planen legger opp til etablering av rundkjøring og merknaden vurderes som ivaretatt.
I revidert forslag er fylkesveien utvidet til 6,5 meters bredde i tråd med Statens vegvesen råd.
KTA301 er en planlagt kommunal pumpestasjon som blir liggende på det som mest
sannsynlig blir en kommunal veg. Det er ikke ønskelig å flytte plasseringen.

8.3 Innkomne innspill – begrenset høring
Med bakgrunn i offentlig ettersyn og høring har det foretatt mindre justeringer av planen.
Endringene er forelagt berørte parter og myndigheter for uttalelse.
Under følger en oppsummering av uttalelsene og administrasjonens vurdering.
Naturvernforbundet i Søgne, brev datert 14.10.2015
Ikke foretatt noe konsekvensutredning og kunnskapsgrunnlaget vurderes fortsatt som
mangelfullt. Det mangler fortsatt registeringer.
Poenget med § 8 (naturmangfoldloven) er at det skal foreligge et vitenskapelig
kunnskapsgrunnlag. Kan ikke se at det foreligger og da skal § 9 (føre-var-prinsippet) komme
til anvendelse.
Vi mener også at samlet belastning på det regulerte området er svært stort og at derfor også
§ 10 må komme til anvendelse.
I forbindelse med § 11 vil vi si at utbygger bør foreta og bekoste en grundig undersøkelse og
kartlegging for å få oversikt og kontroll på eventuelle miljøskader. Prosjekt gruppen AS
rapport et mangelfull.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. Det vises for øvrig til
saksutredningen.
Fylkesmannens miljøvernavdeling, brev datert 30.9.2015
Naturmangfoldvurderingen konkluderer med at det i boligfeltene B308 og B310 bør legges
inn en liten grønn randsone mot landbruksområdet L304. Selv om dette kan gjøres i
forbindelse med detaljregulering av feltene gis det faglig råd om at randsonen ivaretas i
områdereguleringsplanen, eks. vis ved utvidelse av L304 eller at det legges inn en
hensynssone i byggefeltene.
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Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener de kommende detaljreguleringene vil være bedre egnet til å angi
dette beltet enn områdereguleringen.
Kystverket sørøst, brev datert 15.10.2015
I forslag til bestemmelser om ferdsel står det at «Områdene o_FE301 og o_FE302 omfatter
offentlig ferdsel». Ut fra telefonsamtale med saksbehandler er bestemmelsen formulert slik da
eierformen er satt til offentlig. Eierform er en egenskap som sier noe om hvilke arealer det
offentlige må sikre seg gjennom eiendoms- eller bruksrett til for å få gjennomført planen, jf.
Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister del 1. Etter Kystverket
sørøst sin oppfatning er ikke dette tilfellet i denne konkrete planen. Av den grunn anbefales
det at bestemmelsen tas ut.
Viser ellers til tidligere uttalelse av 16.6.2015 vedrørende tiltak i sjø og behandling av tiltak
etter havne- og farvannsloven.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen ser ikke hvordan eierform berører Kystverkets interesser.
Det foreligger ingen bestemmelser som innskrenker bruken av arealet, og administrasjonen
ser da nødvendigheten av å overprøve konsulenten og utbyggers vurderinger knyttet til om
arealet skal være offentlig og ikke. Største delen av arealet strekker seg dessuten etter land
som er avsatt til offentlige friområder. Mao er det ikke unaturlig at arealene i sjøen blir
offentlig.
NVE, brev datert 19.102015
Planforslaget åpner for etablering av nytt bekkeløp med lukking innenfor o_FO307, LKH301
og LKH302, jamfør bestemmelsenes § 6.3c og § 7.1. I område o_FO311 åpner
bestemmelsenes § 6.3d for omlegging av bekkeløp.
Bakgrunnen for og omfanget av omlegging og lukking av vassdrag fremkom ikke tydelig i
planforslaget som ble sendt på høring 30.4.2015. NVE har sin uttalelse 9.6.2015 frarådet at
planen skal åpne for lukking av vassdrag. Denne frarådingen begrunnes blant annet med fare
for tette kulverter og påfølgendeoversvømmelser. Det er også mer kostnadskrevende å
vedlikeholde lukkede bekkefar.
Ettersom planens åpning for omlegging og lukking av vassdrag var angitt i ulike kapitler av
bestemmelsene, kun delvis vist på plankartet og kun implisitt omtalt i planbeskrivelsen, mener
NVE at saken var dårlig opplyst ved offentlig ettersyn. NVE kan ikke se at det er redegjort for
motivasjonen bak bekkelukking/omlegging av bekkeløp. NVE fraråder kommunen å vedta
områdereguleringen før saken er bedre belyst når det gjelder vassdragsmiljø og
flomfare.
Dersom områdereguleringen vedtas på tross av vår fraråding, ber vi om at:
a. nytt bekkeløp markeres på plankartet og reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag,
jamfør Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 6.
b. det legges inn byggegrense mot nytt bekkeløp – for å redusere konsekvensene når kulverten
må skiftes.
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c. flomvei ved 200-årsflom og tett kulvert angis som hensynssone med tilhørende
bestemmelser som forhindrer bebyggelse her. Vi anbefaler at det legges inn et klimapåslag på
20 % for å ta høyde for økt vannføring ved tilsvarende hendelse i år 2100, jamfør
klimaframskrivninger.
Vi vil også gjenta at NVE i sin uttalelse 9.6.2015 med henvisning til §13 i kommuneplanens
arealdel, ba om forbud mot bygge- og anleggsvirksomhet i et belte som strekker seg minimum
50 meter ut fra vassdragene. Dette er ikke fulgt opp i det reviderte planforslaget. NVE ber
kommunen vurdere dette på nytt. Som et minimum bør det angis en bestemmelse som sikrer
at flomfare utredes og ivaretas i detaljregulering, i henhold til § 7-2 i TEK10. NVE forutsetter
at bestemmelsenes § 3.1a med krav om detaljregulering ikke endres.
Bestemmelsenes § 3.4 angir at teknisk plan for bekken skal forelegges NVE. NVE har ikke
kontrollfunksjon for tekniske planer. Vi ber derfor om at bestemmelsen endres.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen mener planen i tilstrekkelig grad ivaretar flomfare.
Statens vegvesen, brev datert 15.10.2015
Rekkefølgebestemmelsene § 2.1 angir krav til utbedring av fv. 204. Vi forutsetter at utbedring
av gang- og sykkelveg og kollektivanlegg langs fylkesvegen gjennomføres samtidig med
utbedring av fylkesvegen (jf. uttalelse til områderegulering for Ausviga).
Punkt 6.7 trafikkløsning i planbeskrivelsen må endres i samsvar med endring i
bestemmelsene.
Administrasjonens kommentar:
Det er kun i tilknytting til planlagt rundkjøring ved Ausviga det blir omlegging av gang- og
sykkelveien. Administrasjonen forutsetter at denne omleggingen blir gjennomført når ny
rundkjøring blir etablert. Busstopp inngår i rekkefølgekravet om utbedring av Leireveien.
Punkt 6.7 omhandler kun den nye fylkesveien. Det er derfor ikke nødvendig å endre
planbeskrivelsen på dette punktet.
Helge Nygård, brev datert 14.10.2015
Ønsker å bygge 1-2 boliger på landbruksareal under gnr. 31 bnr. 1. Mister også areal pga.
endring av bekkeløp i området.
Området er verdiløst til jordbruk og det vil være mer hensiktsmessig å etablere boliger.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen opprettholder tidligere vurdering av eiendommens status.

9 Endringer av plan etter offentlig ettersyn og høring
Det er foretatt retting av skrivefeil i bestemmelser og plankart. Det gjort enkelte endringer
justeringer i planen for å imøtekomme innspill og forbedre planen. Disse endringene ble i
brev 22.9.2015 sendt på en begrenset høring.

9.1 Endringer - begrenset høring
Endringene blir gjennomgått under:
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Utvidelse av Fylkesvei og justering av ordlyd i rekkefølgekrav:
Statens vegvesen ga innspill om at fv. 204 (i planområdet) bør utvides til 6,5 meter. I revidert
plankart er fylkesveien utvidet til 6,5 meter i sydlig retning.
Fylkeskommunen melder at opprinnelig innsigelse trekkes under forutsetning at det presiseres
i bestemmelsene at veien skal utbedres med standardklasse U-Hø2 øvrige hovedveger iht.
håndbok N100. I reviderte bestemmelser er det tatt med en ordlyd standardklasse.
Siktsone overgang Fylkesvei ved Samfundets skole:
Menigheten samfundet ga innspill om at den planlagte fotgjengerovergang fylkesvei 204 er
uoversiktlig, og at den bør vurderes flyttet østover mot bussholdeplassen. Administrasjonen
og konsulenten (Vianova) har vurdert det, men har kommet til at det mest hensiktsmessige er
å utvide siktsonen ved foreslått overgang.
I revidert plankart er siktsonen utvidet nord for Leireveien.
Opprettelse av avkjørsler flerbrukshall Samfundets skole:
Menigheten samfundet ga innspill om at innkjøringsmuligheter for varelevering og transport
til flerbrukshallen (Leireveien 316) må opprettholdes.
I revidert plankart er to av dagens avkjørsler tatt med. Den nordligste avkjørselen forutsettes
samkjørt med innregulert avkjørsel.
Fjerne farled som formål:
Kystverket ga innspill om at farled som formål kan utgå, da formålet ferdsel innebefatter
farled.
I revidert plankart er farled som formål fjernet og arealene satt til ferdelsområde. Kystverkets
merknader at badebøyer ikke bør plasseres i område avsatt for ferdsel tas tilfølge og
planbeskrivelsen endres.
Omgjøre deler av boligområde BF302 til landbruksformål:
Fylkesmannen ga innspill om at flere av de eksisterende boligområdene i planen bør settes til
LNFR i samsvar gjeldende kommunedelplan.
Administrasjonen mener det grunnlag for å omgjøre deler av område under BF302 til
landbruksformål etter en vurdering av eiendommenes egnethet. Arealet som foreslås avsatt til
landbruk inngår i en større landbrukseiendom (gnr/bnr 31/1).
I revidert plankart foreslås derfor deler av BF302 – gnr/bnr 31/1 – avsatt til landbruk.
Vassdrag:
Både NVE og Fylkesmannen påpeker viktigheten av å ha kontroll på tiltak i tilknytning til
vassdrag. Både i forhold til naturmangfold, vannressursloven § 11 med forskrifter, samt flom
og erosjon.
Planen legger opp til omlegging av eksisterende bekkeløp. Administrasjonen foreslår derfor at
det opprettes en bestemmelse om at det må utarbeides en teknisk plan for omlegging av
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bekken som skal ivareta de nevnte hensyn. Planen skal forelegges både Fylkesmannen og
NVE før det kan gis igangsettingstillatelse.
NVE ga også innspill om at vassdrag bør reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag jf. pbl §
12-6.
I revidert plankart er eksisterende bekkeløp tegnet med formålet bruk og vern av sjø og
vassdrag. Der bekken skal legges om må det avklares nøyaktig plassering og utforming
gjennom teknisk plan.
Kvikkleire under marin grense:
NVE ga innspill om at ved detaljregulering av byggeområder under maringrense (på
løsmasser) må dokumenteres at områdestabiliteten er tilstrekkelig iht. TEK10. Det foreslås
løst gjennom en bestemmelse.
Administrasjonen er enig med NVE om at en slik bestemmelse kan være hensiktsmessig. I
reviderte forslaget er det tatt inn en slik bestemmelse.

Endring av holme fra friområde til naturområde:
Eier av fritidsbolig under byggeområde BFR 301 (gnr/bnr 30/65) har gitt innspill om det blant
annet hekker makrellterne på Holmen øst for tomta. Holmen var foreslått til friområde.
Hytteieren ønsker å bevare holmen som et hekkeområde. I revidert plankart foreslås holmen
avsatt til naturområde.
Utvidelse av boligtomt under gnr/bnr 31/54 (Leireveien 312):
Hjemmelshaver av boligeiendom 31/54 har gjort kommunen oppmerksom på at han eier et
mindre areal (ca. 500 m2) nord for eiendommen under gnr 31/2. Arealet var foreslått avsatt til
annen veggrunn og felles vei. I revidert plankart foreslås arealet regulert til bolig og
sammenføyd med 31/54.

9.2 Endringer før vedtak av planen
Administrasjonen har sett behovet for å gjøre to mindre justeringer i forhold til det som var
ute på begrenset høring. Det ene gjelder å sikre sammenhengende grønn korridor forbi
område B305-2.
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Kartutsnitt: Viser til høyre siste forslag hvor friområde er forlenget helt frem til veiformålet.
Den andre endringen er holmen som ligger øst for BFR301. I forslag som var på begrenset
høring var holmen/skjæret foreslått avsatt til naturområde jf. pbl § 12-5 andre ledd nr. 3.
Med hensyn til at det makrellterner (naturverdien) som er grunnlaget for avsettelsen av
formålet, mener administrasjonen etter en nærmere vurdering at naturformål under pbl § 12-5
andre ledd nr. 5 er riktig angivelse.
I siste forslag er derfor arealformålet endret fra naturområde til naturformål. Tilsvarende er
bestemmelser flyttet inn under LNFR som hovedformål.

10 Avsluttende kommentar
Områdereguleringsplan for Kjellandsheia Syd har videreført føringene som er gitt i
kommunedelplan Kjellandsheia. Det er gjennomført god kartlegging og befaring i
planområdet som gir grunnlag for videre god planlegging av boligområder, skole og
barnehage, infrastruktur og grønnstruktur.
Det er avduket få konfliktområder. Risikoområder er kartlagt og tatt hensyn til i
planleggingen. Støyrapport er utarbeidet. Mindre høyspentledninger som berøres av nye
boligområder skal fjernes, og legges som kabel i bakken. Automatiske fredete fornminner er
kartlagt. De er tatt hensyn til, og noen av disse skal søkes frigitt.
Grønnstrukturen er kartlagt og det er utarbeidet en veileder. Det er utarbeidet en estetisk
veileder for å gi noen føringer for estetiske løsninger med en helhetlig utforming og best
mulig landskapstilpasning.
Hovedformålet med områdeplanen er tilrettelegging for nye boligområder, som vil gi gode
oppvekst og bokvaliteter. Området har nærhet til sjø og skog, samt kort avstand til E39 som
ligger rett nord for planområdet. Korte avstander internt i området gir muligheter til egen
forflytning for gående og syklende. Det er også tilrettelagt for busskommunikasjon.
Universell atkomst er nøkkelord ved prosjektering av nye veger og områder for bebyggelse.
Det er en god balanse mellom boligformål og rekreasjonsområder, samt nødvendig
infrastruktur. De store rekreasjonsområdene tilknyttet Kjellandsvannet og Uffortjønna
opprettholdes, og tilgjengeligheten forbedres med turveger.
I tillegg er det tatt hensyn til landbruksinteresser, allmennhetens tilgang i strandsonen og
rekreasjon på sjøen.
Kjellandsheia Syd vil gi Søgne kommune gode, attraktive og kvalitetsrike boligområder i
mange år fremover, og som inneholder store, attraktive rekreasjonsområder.
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OMÅRDEPLANPLAN FOR KJELLANDSHEIA SYD,
SØGNE KOMMUNE.
RISIKO OG SÅRBARHETSUNDERSØKELSE
Risiko knyttes til uønskede hendelser, begivenheter eller tilstander som i utgangspunktet ikke
skal inntreffe. Risiko er et sammensatt begrep der man vurderer muligheten (sannsynlighet)
for at en hendelse skal inntreffe, og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den likevel
skulle inntreffe.
Med sårbarhet menes her hvor robust en virksomhet er overfor uønskede ytre påvirkninger.

Denne forenklede undersøkelsen er basert på utkast til områdeplan slik den foreligger oktober
2014. Det er foretatt befaring i terrenget.
I den etterfølgende sjekklisten er det gjort merknader ved følgende emner:
1. I en oversikt på skrednett fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), viser kartutsnitt
med aktsomhetsområder for snøskred. I områdeplanen er det ikke formål med
bebyggelse der hvor det er registrert terreng der snøskred kan utløses, eller terreng
nedenfor utløsningsområdene som kan nås av snøskred. Det er åpnet for turveg vest
for Kjellandsvannet, men den er ikke egnet som skiløype om vinteren, pga terrengets
beskaffenhet. Konsekvensen av snøskred kan være stor, dersom tiltak etableres under
eller nær opp til området som er utsatt. Sannsynlighet for snøskred antas å være liten.
2. Terrenget i planområdet består av små landbruksflater, varierende dalsøkk og små
åsrygger, samt to vann i nordre del av området. Søndre del grenser til sjøen. I h.h.t.
NGU sitt løsmassekart, består planområdet består i hovedsak av bart fjell med stedvis
tynt dekke (NGU). Noen steder er det torv og myr, samt noe tynn hav/-strandavsetning
nordvest på Ofteneshalvøyen. I Leiredalen og jordbruksområdene er det tykk
havavsetning. Det er utført geotekniske undersøkelser av terrenget. Tiltak som er
beskrevet i rapporten må følges opp i byggeplanfasen.
3. Radon skyldes naturlig radioaktivitet i grunnen. I en oversikt hos Statens strålevern, er
det utført bolig-målinger i Søgne kommune. Snittverdien er på 102 ved 157 målte
boliger. Statens strålevern anbefaler at radonnivåer alltid skal være lavere enn
maksimumsgrensen på 200 Bq/m3 for bolighus, og at tiltak bør utføres når radonnivået
i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. I h.h.t. NGU sitt berggrunnskart
består bergarten i planområdet av Amfibolitt, hornblendegneis, glimmergneis, stedvis
migmatittisk, som er mindre utsatt for radon. Vest for Kjellandsvannet er det
Øyegneis, granitt og foliert granitt. Det er generelt tynne løsmasser i planområdet.
Løsmassene i Leiredalen og jordbruksområdene er det tykk havavsetning, i.h.h.t. NGU
sitt løsmassekart. Nye boligområder er i hovedsak der hvor det er bart fjell med
stedvis tynt dekke av løsmasser. Ved eventuell påvisning av radon må bygningsdeler
under jorden sikres/tettes, og om nødvendig må bygningene utstyres med
ekstraordinær ventilasjon. Eventuelle tiltak mot radon utføres i forbindelse med
byggeprosessen.
4. I artsdatabanken (nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold) er det registrert
noen planter eller dyr på rødlista (sårbare/truede arter). I Kjellandsvannet er det
registrert ål som CR (kritisk truet), Strandsnipe som NT (nær truet). Nord for
Kjellandsvannet er det registrert Ask som NT (nær truet), Barlind som VU (sårbar),
Bergalm som NT (nær truet), Hvitpestrot som NT (nær truet). Sørøst for Uffortjønna
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er det registrert ål som CR (kritisk truet). Av arter som er uønskede (svartelista), er det
kun registrert eple som SE (svært høy risiko). Ingen av registreringen blir spesielt
berørt i planområdet, og sannsynligheten for uønskede hendelser anses som liten.
I retning vestøst gjennom planområdet ved Uffortjønna går en høyspentlinje. Etter
uttalelse fra Agder Energi nett AS, er det total byggeforbudsbelte på 22 meter. Det
skal ikke etableres bebyggelse i dette området. En mindre høyspentlinje går sørover i
Leiredalen og utover Ofteneset, med en total byggeforbudsbelte på 15 meter. Denne
linjen skal fjernes og legges i bakken eller med nytt luftspenn som ikke berører
boligområdene.
Materialtype og oppbygging av høyspentmastene i planområdet, vanskeliggjør
klatring. Klatring i høyspentmast kan få store konsekvenser, som i verste fall kan
medføre død. Sannsynlighet for klatreuhell anses som liten.
Hele planområdet prosjekteres med nye veger, og atkomst for utrykkningskjøretøy
(brannbil) er bra. I områdeplanen er det ny hovedatkomst som går gjennom området i
fra nord til sør. I detaljplanen skal det prosjekteres forgreining av nye veger i de
enkelte boligfelt. Planområdet får atkomst i fra E39 i nord og i fra fylkesvegen i vest
og nordøst. Det er i tillegg private atkomstveger på Oftenes som kan benyttes.
I databasen for kulturminner Askeladden er det registrert fornminner i planområdet.
Fylkesarkeolog har gjennomført en arkeologisk registrering i planområdet november
2013. Det vises til rapport. Det er i hovedsak ingen konflikt. Fornminne som er i
konflikt må avklares videre i prosessen. Det er ikke registrert at området er påvirket
eller forurenset av tidligere bruk.
I naturbasen til Miljøverndirektoratet, er det registrert naturtype «liggende død ved»
ved Uffortjønna, og «trekkvei for elg» som krysser Leiredalen nordøst Uffortjønna.
Uønsket hendelse kan medføre tap av det biologiske mangfold i bekkefaret.
Registrerte områder er ikke i konflikt med planområdet, og sannsynligheten for
uønsket hendelse er dermed liten.

ViaNova Kristiansand A/S
08.10.2014
Even Fallan Lorentsen
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SJEKKLISTE ROS, OMRÅDEPLAN FOR KJELLANDSHEIA SYD,
SØGNE KOMMUNE.
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Naturgitte forhold

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

Vurdering
Nei
Merknad
Se tekst 1
Se tekst 2
X
X
Se tekst 3
Se tekst 4
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Se tekst 5
Se tekst 6

X
X
X
X
X
X

Se tekst 7

X
X
X
Se tekst 8
X
X
Se tekst 9
X
X

08.10.2014
Even Fallan Lorentsen
ViaNova Kristiansand AS
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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
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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

18 (19)

GRØNNSTRUKTURPLAN FOR KJELLANDSHEIA SYD, KJELLANDSHEIA NORD, LEIREHEIA OG AUSVIGA

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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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

19 (22)

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

Illustrasjonen viser prinsipp for utforming av fylling
med avrundet topp og fot. Det gir en mer naturlig
avslutning enn det tekniske profilet øverst viser
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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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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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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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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.
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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.
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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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Geotekniske bilag
Feltundersøkelser

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.

Utgave: 04.01.2012
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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

Utgave: 04.01.2012

www.multiconsult.no

Side 2 av 2

Områder som
er undersøkt

Rev.

Beskrivelse

OVERSIKTSKART

Rigedalen 15 – 4626 Kristiansand
Tlf. 37 40 20 00 - Fax: 37 40 20 99

Tegn.
Fag

A4

Geoteknikk

Tegningens filnavn
313164-RIG-TEG-000_rev00.docx
Målestokk

AUSVIGA EIENDOM AS
FV 204 LEIREVEIEN, SØGNE
GEOTEKNIKK

MULTICONSULT

Dato
Original format

Dato

Konstr./Tegnet

Kontrollert

Godkjent

5. desember 2013

jaa

tdr

jaa

Oppdrag nr.

Tegning nr.

313164

RIG-TEG-000

M:\O313\313164\313164-03 ARBEIDSOMRÅDE\313164-01 RIG\313164-04 TEGNINGER\313164-RIG-TEG-000_rev00.docx

Rev.

Kontr.

Godkj.

30

40

50

LEIRE, siltig sorte flekker, mye skjellrester
forvitret, rothår

Organisk
innhold (%)

20

Porøsitet (%)

10

3
(g/cm )

Prøve

Test

Dybde (m)

Beskrivelse

Vanninnhold (%)
og konsistensgrenser

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

2,0

ORG.MATERIALE
trerester, leirklumper, mørk brun

65

>3

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

10

15

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

11

2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand:
0,4 m
Borbok:
BW 007
Lab-bok:
3155

30

40

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

50

0,8
0.0

planterester, siltlommer
noe humus i toppen

K

67

6
125
200

68 1.65 65
71

K

5
siltlag i nedre del

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

>3,0

LEIRE
KVIKKLEIRE

Organisk
innhold (%)

20

Porøsitet (%)

10

3
(g/cm )

Test

Prøve

Dybde (m)

Beskrivelse

Vanninnhold (%)
og konsistensgrenser

70
59 1.67 62

130
130

1.77 57

120
120

1.85 53

38
30

10

15

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

12

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

Vanninnhold
Plastisitetsindeks, Ip

Omrørt konus
Uomrørt konus

= Densitet
St = Sensitivitet

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering

AUSVIGA EIENDOM AS
FV 204 Leireveien, Søgne - Geoteknikk

13

2.75 g/cm3
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2.75 g/cm3
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2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand:
0,6 m
Borbok:
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Lab-bok:
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2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand:
0,4 m
Borbok:
BW 008
Lab-bok:
3155
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K
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K
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76 1.61 67
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Lab-bok:
3155
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2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand:
0,5 m
Borbok:
BW 008
Lab-bok:
3155
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2.75 g/cm3
s:
Grunnvannstand:
0,5 m
Borbok:
BW 008
Lab-bok:
3155
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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 v1.xlsx

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

CPTU v1

Dato:
06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-034

4405
Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
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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 v1.xlsx

Aktiv udrenert skjærfasthet suA, korrelert mot Bq.
CPTUid.:

CPTU v1

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-035

4405
Kontrollert:
knuf
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
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Sensitivitetsvalg:

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

Oppdragsgiver:

AUSVIGA EIENDOM AS
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valgt:

0.25

Referansemetode: Karlsrud et al (2005)
Tegningens filnavn:

Fv 204 Leireveien, Søgne

cptu v1.xlsx

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

CPTU v1

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-036

4405
Kontrollert:
knuf
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
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Oppdragsgiver:

Oppdrag:

AUSVIGA EIENDOM AS

Fv 204 Leireveien, Søgne

Tegningens filnavn:
cptu v32.xlsx

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

CPTU v32

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-037
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Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
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Oppdragsgiver:

Oppdrag:

AUSVIGA EIENDOM AS

Fv 204 Leireveien, Søgne

Tegningens filnavn:
cptu v32.xlsx

Netto spissmotstand qn og poreovertrykk u2.
CPTU id.:

CPTU v32

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-038

4405
Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
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Oppdragsgiver:

Oppdrag:

AUSVIGA EIENDOM AS

Fv 204 Leireveien, Søgne

Tegningens filnavn:
cptu v32.xlsx

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

CPTU v32

Dato:
MULTICONSULT AS

06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-039

4405
Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
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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 v32.xlsx

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

CPTU v32

Dato:
06.12.2013
Oppdrag nr.:

313164

Sonde:
Tegnet:
jaa
Tegning nr.:
RIG-TEG-040

4405
Kontrollert:
tdr
Versjon:

02.01.2013

Godkjent:
jaa
Revisjon:
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Siltig sand - sandig silt
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Grusig sand - sand
Meget fast, finkornig materiale
Sand - leirig sand
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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 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:
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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:
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St > 15
Nkt = (8.5+2.5logOCR+0Ip)
NDu = (9.8-4.5logOCR+0Ip)
Nke = (12.5-11Bq)
Oppdrag:

Sensitivitetsvalg:

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
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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:
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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
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Kontrollert:
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Versjon:

02.01.2013

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

Sensitivitetsvalg:

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:
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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):
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Forsøknr.:

8.35
Tegnet av:

2
Oppdrag nr.:

313164

Borpunkt nr.:

PR. v/1
Kontrollert:

EVL
Tegning nr.:

RIG-TEG-075.1
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Prosedyre:

CRS

Godkjent:

JAA
Programrevisjon:

22.11.2012
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7132 Lei rev. Innm. boreh. kof
58° 05' 34. 36860", 7° 46' 13. 45380", 47. 400m
6439710. 530 427503. 950
2. 484
6439593. 150 427551. 660
2. 964
6439532. 984 427594. 300
2. 769
6439441. 320 427634. 960
3. 082
6439343. 160 427634. 310
4. 738
6439587. 916 427494. 530
2. 694
6439512. 380 427502. 820
3. 059
6439418. 311 427523. 610
3. 996
6439317. 354 427510. 650
5. 581
6439220. 417 427514. 830
4. 847
6439143. 514 427511. 510
5. 311
6438953. 795 427447. 450
10. 861
6438905. 244 427427. 810
8. 444
6438861. 255 427411. 650
8. 338
6438812. 718 427397. 070
8. 222
6438765. 656 427379. 950
8. 465
6438519. 629 427337. 330
6. 100
6438471. 317 427326. 850
5. 728
6438423. 170 427313. 390
4. 929
6438370. 742 427313. 140
4. 757
6438318. 601 427310. 030
4. 402
6438320. 662 427335. 530
4. 262
6438271. 390 427302. 350
3. 924
6438222. 955 427289. 840
3. 745
6438177. 033 427270. 200
3. 461
6438131. 613 427249. 210
3. 371
6438076. 671 427274. 900
3. 273
6438035. 260 427274. 890
3. 221
6438066. 681 427234. 840
3. 399
6438080. 527 427191. 710
4. 814
6438051. 142 427141. 706
4. 116
6438053. 442 427091. 590
4. 058
6438059. 985 427041. 700
4. 388
6438049. 319 426991. 870
4. 517
6438065. 048 426938. 490
4. 000
6438042. 761 426942. 180
4. 156
6438036. 101 426892. 540
4. 489
6438028. 841 426843. 200
5. 391
6438013. 954 426805. 230
5. 965
6438104. 758 426841. 690
5. 454
6438065. 850 426843. 320
5. 263
6438067. 220 426874. 090
4. 516
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Sammendrag

I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Kjellandsheia Syd, Søgne kommune, er det foretatt
beregning av støy fra vegtrafikk. Beregningen er utført etter T-1442.
Det er forutsatt omfang av utbygging som gitt i områdeplanen og tatt hensyn til forventet trafikk fra
Leireheia syd. Det er forutsatt at fv 204 syd for kryss Ausvigheia legges om mot vest fra nevnte kryss.
Ingen planlagt støyfølsom utbygging vil bli liggende i rød sone.
Det er generelt god overensstemmelse mellom planlagt støyfølsom utbygging i forhold gul sone. Men
enkelte steder vil gul sone strekke seg inn i slike områder, noe det må tas hensyn til i senere
planfaser.
En del forhold er på dette stadium ikke avklart. Det gjelder tidspunkt for utbygging av Kjellandsheia
nord, forlengelse av samlevegen nordover og tilknytning av denne til E39, eventuelt videre til Lunde.
Tidspunkt for omlegging av fv 204 vil også endre støyutbredelsen, spesielt for dagens fv fra kryss
Ausvigheia og sydover.
Støyberegningen er utført mot eksisterende terreng og i høyde 4 m. Beregning i oppholdshøyde 2 m
over bakken kan gi et annet resultat. Også terrengarbeider, tomteplaneringer, bygninger og murer vil
endre situasjonen. I forbindelse med senere detaljregulering må det derfor utføres supplerende
støyberegninger der slike forhold vil ha betydning for støyutbredelsen.
Kristiansand 28.02.2014
ViaNova Kristiansand AS

Prosjektleder

Kontrollert

Kjellandsheia Syd, områdeplan – Støy fra vegtrafikk
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1

INNLEDNING

I forbindelse med utarbeidelse av område plan for Kjellandsheia Syd, Søgne kommune, er det foretatt
beregning av støy fra vegtrafikk.
Støyberegningene er utført av ViaNova Kristiansand AS.

2

PLANGRUNNLAG

Beregningene er basert på foreliggende digitalt kart. Kartet gir plansituasjonen for eksisterende
bebyggelse og veg samt kotehøyder for terreng.
Kartet danner grunnlag for den digitale beregningsmodellen.
Eventuelle eksisterende bygg og skjermer av betydning for støyen er lagt inn i beregningsmodellen.
Nye samleveier er lagt inn i beregningsmodellen og trafikkstøy fra disse og eksisterende veger er
beregnet.
Områdeplanen er basert på kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia. I forbindelse
med utarbeidelse av områdeplanen, er det prosjektert nye samleveger gjennom området. Det gjelder
veg syd mot nord gjennom Kjellandsheia og veg øst mot vest fra dagens kryss på fv 204 Leireveien
(mot vei til Ausvigheia). Veg mot Ausvigheia vil også bli adkomst fra syd til ny bebyggelse i Leireheia.
Ny samleveg øst mot vest er på sikt tenkt videreført som en omlegging av fv 204. Vi har i beregningen
forutsatt dette og i den forbindelse er kommunedelplanens foreslåtte boligområde B9 mellom
Oftenestjønna og Stølekilen også tilsluttes ny omlagt fv 204.
Trafikkmengden er i henhold til metoden framskrevet 10-20 år til beregningstidspunktet år 2029 og
svarer til full utbygging av området i henhold til områdeplanen for Kjellandsheia Syd.
Kommunedelplanen legger til rette for større utbygging lenger nord både for Kjellandsheia og
Leireheia. For Kjellandsheia er det da tenkt at samleveg mot nord videreføres med tilknytning til
dagens E39 og videre mot Lunde skole og Vedderheia. En slik utvikling kan tenkes å trekke mer av
trafikken direkte nordover i forhold til nåværende planstadium.
Det kan alternativt tenkes at det åpnes for noe videre utbygging nordover i Kjellandsheia, men med
tilførsel fra syd slik det legges til rette for i områdeplanen.

3

BEREGNINGSMETODE

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

Det foreligger trafikktall fra Statens vegvesen for fv 204 Leirevegen med ÅDT 500 for år 2013 for hele
strekningen Lunde – Valand. Vi har antatt, og lagt inn i beregningen, noe mer differensiert
trafikkmengde. Det er antatt 700 kjøretøyer nord for Ausvigheia og 300 på sydsiden.
For planlagt bebyggelse er det brukt tall for normal trafikkgenerering. Det er regnet med en
turproduksjonsfaktor på 5 pr boenhet.
Kjellandsheia Syd, områdeplan – Støy fra vegtrafikk
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I Kjellandsheia syd er det planlagt ca 280 boliger nord for ny fv 204, ca 160 syd for ny fv 204 og ca
120 på Oftenes syd for dagens fv 204.
Fra Leireheia syd og eksisterende bebyggelse i Ausviga er det regnet med trafikk fra ca 510 boliger.
Det er brukt tall fra kommunedelplanen. Disse kan bli noe justert i forbindelse med områdeplan, men
mindre avvik vil ikke ha betydning for støynivået.
Tungtrafikkandelen er ukjent og det er brukt en andel på 10% ihht metoden. Dette er mer enn det som
vil gjelde i en normal boligbebyggelse.
Døgnfordeling av trafikken er gjort ihht TA-2115, veileder til T-1442.
Beregningstidspunkt er satt til ferdig utbygd planområde år 2029.
Veg
Fv 204, nord for Ausvigheia.
Leirevn. syd for Ausvigheia. Tidl. Fv 204
Leireheia/Ausvigheia
Fv 204 NY, østre del
Fv 204 NY, vestre del
Kjellandsheia, nord - syd

5

ÅDT
5780
600/450/50
2600
2580
650/250
1500/600

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

Natt (%)
8
8
8
8
8
8

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

Tunge
%
10
10
10
10
10
10

TILTAKSKRITERIER

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

Det er beregnet støy i et rutenett av beregningspunkter i høyde 4 m over bakken. Rutenettet er
fortettet med beregningspunkter der dette anses nødvendig. Støynivået i beregningspunktene danner
grunnlag for støykotekart.

Kjellandsheia Syd, områdeplan – Støy fra vegtrafikk
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BEREGNINGSRESULTATER

Tegning X001 viser kartlegging av støysoner 4 m over bakkenging etter T-1442. Trafikkmengden er
framskrevet til beregningsåret 2029.
I beregningsgrunnlaget er det forutsatt at fv 204 legges om og videreføres mot vest fra rundkjøring
nær UND301. Beregningsresultatet for prosjektert veg er vist, men vegen er ikke vist på tegningen.
Tegningen viser støykoter for dagens terreng med nye veger. Men i tillegg til at geometri for nye
samleveger er lagt inn i beregningsmodellen, er det regnet med 2 terrengtilpasninger:
-Ved UND301 og P303 er det forutsatt noe oppfylling. I beregningen er området antatt oppfyllt til nivå
med ny fv 204 helt inn mot heia i nord. For NM301 er det regnet for dagens terreng.
-Ved B305 er detaljregulering kommet så langt at ny adkomstveg er lagt inn. Tomter er ikke lagt inn.
Ingen planlagt støyfølsom utbygging vil bli liggende i rød sone.
Det er generelt god overensstemmelse mellom planlagt støyfølsom utbygging i forhold gul sone. Men
enkelte steder vil gul sone strekke seg inn i slike områder, noe det må tas hensyn til i senere
planfaser.
-For område BHG301 ligger kun en smal stripe langs byggegrensen i gul sone mens resten av
område er utenfor. Adkomstveg til område B302 er planlagt vis-a-vis barnehagen og dette er det
nordligste området som er planlagt utbygd.
Her må man være oppmerksom på støy hvis det åpnes for mer utbygging mot nord med adkomst fra
syd. Tilsvarende hvis samlevegen åpnes mot nord (E39). Da kan dette medføre at trafikken snur og at
flere kjøretøyer vil passere dette området.
-For område UND301 vil støyutbredelsen være avhengig av graden av oppfylling og plassering av
relativt store bygg. Den antatte oppfyllingen kan bli endret i senere planfase.
-For eksisterende Leirevegen syd for Ausviga, blir dagens trafikk redusert ved at fv 204 legges om.
Den får imidlertid i tillegg ny trafikk fra utbyggingen på Oftenes. For område B305-1 vil områder langs
dagens fylkesveg bli liggende i gul sone.
Langs denne vegstrekningen må en være klar over at hvis fv 204 ikke legges om, vil dagens trafikk
øke både med utbyggingen på Oftenes og i kommunedelplanens område B9. Gul sone vil da bli mye
større.
-Andre utbyggingsområder som ikke er nevnt over, vil til dels ligge i gul sone. Her må det tas hensyn til
trafikkstøyen som beskrevet under.
Støyberegningen er som nevnt utført 4 m over eksisterende terreng. Beregning i oppholdshøyde 2 m
over bakken kan gi et annet resultat. Også terrengarbeider, tomteplaneringer, bygninger og murer vil
endre situasjonen. I forbindelse med senere detaljregulering må det derfor utføres supplerende
støyberegninger der slike forhold vil ha betydning for støyutbredelsen.

Kjellandsheia Syd, områdeplan – Støy fra vegtrafikk
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KONKLUSJON

I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Kjellandsheia Syd, Søgne kommune, er det foretatt
beregning av støy fra vegtrafikk. Beregningen er utført etter T-1442.
Det er forutsatt omfang av utbygging som gitt i områdeplanen og tatt hensyn til forventet trafikk fra
Leireheia syd. Det er forutsatt at fv 204 syd for kryss Ausvigheia legges om mot vest fra nevnte kryss.
Ingen planlagt støyfølsom utbygging vil bli liggende i rød sone.
Det er generelt god overensstemmelse mellom planlagt støyfølsom utbygging i forhold gul sone. Men
enkelte steder vil gul sone strekke seg inn i slike områder, noe det må tas hensyn til i senere
planfaser.
En del forhold er på dette stadium ikke avklart. Det gjelder tidspunkt for utbygging av Kjellandsheia
nord, forlengelse av samlevegen nordover og tilknytning av denne til E39, eventuelt videre til Lunde.
Tidspunkt for omlegging av fv 204 vil også endre støyutbredelsen, spesielt for dagens fylkesveg fra
kryss Ausvigheia og sydover.
Støyberegningen er utført for eksisterende terreng og i høyde 4 m. Det må i forbindelse med
detaljregulering utføres supplerende støyberegninger for aktuell plansituasjon.

Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS
Asbjørn Eide

Vedlegg:

- Støykotekart tegning 3356-X001
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INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Kjellandsheia og Leireheia har lenge ligget i kommuneplanens arealdel som framtidig boligområde.
Reguleringsplanleggingen er nå i gang, med flere aktører. I denne forbindelse er Aprova AS engasjert for
å utarbeide en innledende vurdering av vannforsyningsnettet til utbyggingsområdet. Hensikten er å finne
fram til en nettstruktur som er hensiktsmessig for området totalt, og å vurdere i hvilken grad eksisterende
nett har kapasitet.

1.2 Premisser for vannforsyning i utbyggingsområdet
Det er ulike kriterier som legges til grunn for den videre prosjekteringen av vannforsyningen:


Vanntrykk til abonnent bør ligge mellom 30 og 60 mVS.



Brudd på ledninger skal ikke gi avbrudd i forsyningen for større boligområder (mer enn 2000
personer). Det samme kravet stilles for områder hvor utfall av vann medfører stor ulempe for
abonnentene.



Vannforsyningen til utbyggingsområdet legges opp med brannvannskapasitet 50 l/s i hovednettet, for
å ta høyde for brannvann til leilighetsbygg og konsentrert bebyggelse hvor 20 l/s ikke er tilstrekkelig.

Standard ledningsdimensjoner som bør legges til grunn er følgende:


Hovedledning som skal gi brannvann med kapasitet 50 l/s: Innvendig diameter minimum 200 mm.



Ledninger som skal gi brannvann 20 l/s: Innvendig diameter minimum 150 mm.
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UTBYGGINGSOMRÅDET

Utbyggingsområdet består av flere delområder lokalisert på Kjellandsheia og Leireheia på henholdsvis
vest- og østsiden av Leire dale. Tidligere estimater for utbygging har ligget rundt 1 500 boliger i løpet av
de neste 20 årene. Dette innebærer 3 000 – 4 000 personer.
Det er utarbeidet en kommunedelplan hvor området inngår, se figur under.

Figur 1 Kommunedelplan Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia, ikrafttredelsesdato 16.06.2011
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Figuren under viser foreløpige utkast til veistruktur i utbyggingsområdet, hvor samleveier er vist med svart
tykk strek, og atkomstveier med grå tykk strek.

Kjellandsheia
nord

Leireheia

Kjellandsheia
sør

Ausviga

Figur 2 Utbyggingsområdet med foreløpig veistruktur (pr 1. oktober 2013)
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VANNFORSYNINGSNETTET I DAG

Søgne kommune får vann fra Tronstadvann interkommunale vannverk (TIV). Vannet går via
fordelingsstasjon på Tangvall og ut på det kommunale nettet med totaltrykk ca kote 70. Bassengene på
Stokkelandsveten og Leireheia stabiliserer vanntrykket i nettet, og sørger for reservevolum ved avbrudd.
Nylig er det satt i drift et nytt basseng i Vedderheia, dette fører til at vannføring fra Tangvall mot Lunde og
Leire dale blir jevnere. Kapasiteten vestover fra Tangvall øker også noe som følge av det nye bassenget.
Figuren under viser nettet i Søgne. I "Hovedplan vannforsyning 2012 – 2020" ble det foreslått
hovedstammer som innebærer en stor ring fra Tangvall mot Lunde, ned mot Ausviga og tilbake til
Tangvall.

Tangvall

Leireheia HB
Stokkeland HB

Figur 3 Vannforsyningsnettet i Søgne, med hovedstammer uthevet med grønt
Ledningsanlegget i Leire dale ble skiftet ut fra 160 mm PVC til 280 mm PE i 2010 og 2011.
Det er også aktuelt å skifte ut ledningsanlegg fra Tangvall mot Lunde. Dette er imidlertid et omfattende
arbeid som vil pågå over lang tid. Framdrift på oppgradering av denne traseen må sees i sammenheng
med utbyggingstempoet i Leireheia og Kjellandsheia.
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UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR VANNFORSYNINGEN

4.1 Vannbehov til utbyggingsområdet
Det forutsettes utbyggingsvolum 1 500 boliger. Med 2.5 personer i snitt i hver bolig tilsvarer dette 3 750
personer.
Det forutsettes videre følgende variasjonsfaktorer for vannforbruket i henhold til hovedplan vannforsyning:
-

Maks faktor døgnvariasjon: 2.0

-

Maks faktor timevariasjon: 1.65

Basert på disse forutsetningene framkommer følgende tabellen som viser oppsummerte nøkkeltall:
Boliger

Befolkning

Spes
forbruk

Midlere forbruk

Maks døgn
forbruk

Maks time/
maks døgn

stk

p

l/pd

m³/d

l/s

m³/d

l/s

l/s

1 500

3 750

200

750

9

1 500

17

29

4.2 Beregning eksisterende nett – effekt av økt uttak
Søgne kommune har en hydraulisk nettmodell i dataprogrammet Epanet. I modellen kan det blant annet
simuleres effekt av økt vannforbruk og brannvannstapping.
Modellen er benyttet for å se på effekt av den økte belastningen.
Det er kjørt beregning over 8 døgn, for å se om bassengnivået i HB Leireheia opprettholdes ved full
utbygging av området. Figuren under viser vannforbruk som er lagt inn i modellen i tillegg til dagens
forbruk.
Uttak til utbyggingsområde
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
23.0
22.0
21.0

Demand (LPS)

20.0
19.0
18.0
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190
Time (hours)

Figur 4 Vannforbruk i l/s til nytt område. Variasjon over 8 døgn.
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Figuren under viser at bassengnivået i HB Leireheia blir lite påvirket av uttaket, og holdes stabilt på et
høyt nivå.
Nivå basseng Leireheia

5.0

4.9

4.8

4.7

Pressure (m)

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4.0
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190
Time (hours)

Figur 5 Variasjon vannstand over 8 døgn i HB Leireheia ved full utbygging.
Det er gjort en konservativ betraktning ved at alt uttaket til nytt område er tatt ut ved Leireveien ved
Ausviga. I praksis vil uttaket fordeles ut over et stort område og med flere tilførsler for å danne
ringforsyning. Beregningene gir høyere trykkfall enn det som vil oppleves i praksis.
Trykkvariasjon ved full utbygging
70.0

69.0

Pressure (m)

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190
Time (hours)

Figur 6 Trykkvariasjon over 8 døgn ved full utbygging og uttakspunkt i Ausviga.
Trykkvariasjonen vil ligge på maks 6 mVS basert på den forenklede beregningen i Epanet. Normalt vil
trykkvariasjoner innenfor 1.5 bar, dvs 15 mVS, være akseptabelt i et vannledningsnett.
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4.3 Konklusjon kapasitet i eksisterende ledningsnett
Ut fra beregningene som er utført kan det fastslås at dagens nett vil ha kapasitet til å takle utbyggingen.
Planene om å forsterke ringen Tangvall – Lunde – Ausviga må ses i sammenheng med
forsyningssikkerheten i et større perspektiv. Ringen bør bestå av ledninger som gir god nok kapasitet
selv om deler av ringledningen brytes.
For eksempel bør det ved ledningsbrudd på strekningen fra Tangvall mot Lunde være tilstrekkelig
kapasitet fra Ausviga.
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HØYDER OG TRYKKSONEINNDELING

5.1 Høyder
Terrenghøydene i utbyggingsområdet varierer mellom kote 10 og 95, se kartutsnitt under.

Figur 7 Høydelagskart for utbyggingsområdet
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5.2 Trykksoneinndeling
For å gi en tilfredsstillende forsyning bør vanntrykket til abonnent ligge mellom 25 – 60 mVS. Å holde
høyt trykk i nettet fører til større risiko for ledningsbrudd. Lekkasjemengden blir også høyere ved høyt
trykk i nettet. Ved forutsetning om minimum vanntrykk på 25 mVS inn til abonnent anbefales det ved
ordinær eneboligbebyggelse å legge gulv i 1. etasje med vanntrykk 30 mVS.
Dette medfører at bebyggelse over kote 40 må forsynes vann via trykkøkningsstasjon.
Ved leilighetsbygg over flere etasjer må hvert bygg vurderes særskilt med hensyn til vanntrykk og
vannbehov.

Figur 8 Områder som ligger over kote 40 (vist med grå skravur)
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Med den foreslåtte veistrukturen vil de fleste delfeltene inneholde bebyggelse over kote 40.
For å ta høyde for bebyggelse opp mot kote 95 bør trykknivået i Leireheia settes til ca kote 125, som gir
30 mVS vanntrykk hos øverste abonnent.
I stedet for å sette små trykkøkere med trykk tilpasset hvert enkelt delfelt, vil det være mer
hensiktsmessig å sette større trykkøkere som betjener større deler av nettet.
Tabell 1 Forslag til trykksoneinndeling
Trykksone

Bestemt av

Total
Øverste Nederste
trykkhøyde abonnent abonnent
kote
kote
kote

Hovedtrykksone

Basseng Leireheia

70

40

0

Statisk
trykk i
sonen
mVS
30 - 70

Høytrykksone Kjellandsheia

Trykkøkning

105

75

15

30 - 90

Høytrykksone Leireheia / Ausviga Trykkøkning

125

95

25

30 - 100

For delfelt som ligger lavt må det settes inn trykkreduksjon hos hver abonnent.

ViaNova Kristiansand

Aprova AS

Kjellandsheia

6

14

FORSYNINGSPRINSIPP

6.1 Anbefalt løsning

Figur 9 Anbefalt forsyningsprinsipp
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Løsningen innebærer 4 trykkøkningsstasjoner som forutsettes dimensjonert for 50 l/s.

Figur 10 Anbefalt forsyningsprinsipp. Områder over kote 40 skravert med grått.

ViaNova Kristiansand

Aprova AS

Kjellandsheia

16

Stasjonen ved Leireheia høydebasseng kan settes i eksisterende ventilkammer. Det er tilrettelagt for
dette i bassenget.

Område satt av til
trykkøkning

Figur 11 Ventilkammer i høydebasseng Leireheia. Klargjort for trykkøker
Trykkøker Kjellandsheia Nord kan forbindes til ledningen i Leire dale med borehull, alternativt kan
ledningsanlegg gå nordover og møte ledningsanlegget nord for dagens E39.
Trykkøkerne Kjellandsheia Sør og Ausviga plasseres i forhold til delfeltene slik at abonnenter over kote
40 blir forsynt fra trykkøker. Detaljplassering må avklares i den videre reguleringsprosessen.

6.2 Trinnvis utbygging
Den foreslåtte løsningen vil innebære at delområdene kan bygges ut uavhengig av hverandre, ettersom
det er plassert trykkøkere i første delen av hvert delområde.
For de lavestliggende områdene kan utbygging være mulig uten trykkøkning.
Når delområdene har nådd en viss størrelse, vil det være hensiktsmessig å koble sammen hovedledning
slik at to-sidig forsyning oppnås.
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Ill. 1. Område for planlagt småbåthavn, Oftenes, Søgne kommune. Foto: NMM/ Dag Nævestad

Norsk Maritimt Museum sak 2007331 Oftenes, Søgne Befaringsrapport november 2011

Side 1

Forsidefoto: Oversikt, planområdet for inngrep i sjøarealet. Foto: NMM/Dag Nævestad
Norsk Maritimt Museum, sak 2007331
Sted: Oftenes, Søgne kommune
Sak: Kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia, småbåthavn Oftenes.

Ill. 2. Kommunedelplan for Kjellandsheia, Søgne kommune.
Norsk Maritimt Museum sak 2007331 Oftenes, Søgne Befaringsrapport november 2011

Side 2

Ill. 3. Detaljkart, småbåthavn Oftenes, Søgne kommune.
Norsk Maritimt Museum har befart områdene for planlagt småbåthavn ved Oftenes, Søgne
kommune, med hensyn til eventuelle kulturminner under vann. Befaringen ble foretatt med
svømmedykkere, ved visuell befaring, sonding ned i sedimentene, og prøvetagning og solding av
massene.

Ill. 4. Området sett mot nord. Noe fjell stikker opp.

Foto: NMM/Dag Nævestad

Norsk Maritimt Museum sak 2007331 Oftenes, Søgne Befaringsrapport november 2011
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Ill. Rørledninger kommer inn i området fra sør.

Foto: NMM/Dag Nævestad

Det ble påvist varierende bunnforhold, enkelte steder med fjell i dagen og mindre skjær. Området var
ellers preget av bløte sedimenter. For øvrig var strandlinjene i nord, øst og sør preget av allerede
etablerte utfyllinger, slik at opprinnelig strandsone var overfylt med stein, sand og grusmasser. I
søndre del, under utfylling, går det et drensrør, og to større vannledninger. Disse fortsetter gjennom
det planlagte småbåthavnarealet.

Ill.5. Areal for planlagt småbåthavn, sett mot sør.

Foto:NMM/ Dag Nævestad

Norsk Maritimt Museum sak 2007331 Oftenes, Søgne Befaringsrapport november 2011

Side 4

Det ble sondet med stålsonder etter mulige skipsvrak eller andre farkoster nede i de bløte
sedimentene. Det ble kun registrert noe synketømmer, ingen rester av fartøyer ble funnet
Det ble også tatt prøvestikk i bunnesedimentene, og soldeprøver for om mulig å påvise eventuelle
steinalderlokaliteter. Heller ikke dette ble påvist.
Norsk Maritimt Museum har således ingen merknader til den planlagte småbåthavna ved Oftenes.

Ill. 6. Soldeprøve fra Oftenes. Ingen artefakter ble registrert. Foto:NMM/Dag Nævestad

Norsk Maritimt Museum sak 2007331 Oftenes, Søgne Befaringsrapport november 2011

Side 5

Oftenes, Kjellandsheia,
Søgne kommune.
Befaringsrapport og
uttalelse vedrørende
kulturminner under vann,
i forbindelse med
etablering av to
småbåthavner.
Dag Nævestad

Ill. 1. Områder for planlagt småbåthavner, Oftenes, Søgne kommune.

Foto: Dag Nævestad

Norsk Maritimt Museum sak 2013151 Oftenes, Søgne . 2 småbåthavner. Befaringsrapport april 2013

Side 1

Norsk Maritimt Museum, sak 2013151
Sted: Oftenes, Søgne kommune, Vest-Agder fylke.
Sak: Repstad Eiendom har bestilt befaring/utredning av to posisjoner for småbåthavner ved
Oftenes. Det er allerede befart et område (2012), kalt Oftenes 1. Arealene som nå er befart er
her kalt Oftenes 2 (nordligste område) og Oftenes 3 (sørligste område).

Ill. 2. Bestilte utredningsområder for småbåthavner, Repstad Eiendom, Oftenes, Søgne kommune.
Sammendrag
Norsk Maritimt Museum har befart områdene for planlagte småbåthavn ved Oftenes, Søgne
kommune, med hensyn til eventuelle kulturminner under vann. Befaringen ble foretatt med
svømmedykkere, ved visuell befaring, sonding ned i sedimentene, og prøvetagning og solding av
massene. Det ble ikke påvist kulturhistorisk materiale i sjøen.
Oftenes 2.
Ved arealet Oftenes 2 er det bløte muddermassser, med et vaskelag med sand og skjell i fjæra. Det er
noe oppstikkende fjell midt i arealet. Dybdene i området er ikke mer en to meter, det meste av
arealet er grunt vann. Det er en steinalderlokalitet i nærheten, Askeladden ID 105972, i en dalgang
nordøst for småbåthavna. Fra Askeladden: ”Steinalderlokalitetet påvist med 14 positive prøvestikk.
En del vannrullet flint med noen mindre avslag og fragmenter av flint. Steinalder lokaliteten ligger i
en liten dalgang som går opp fra sjøen. Området har vært dyrket.”

Norsk Maritimt Museum sak 2013151 Oftenes, Søgne . 2 småbåthavner. Befaringsrapport april 2013

Side 2

Ill. 3. Oftenes. Kulturminner registrert i Askeladden

Ill. 4. Oftenes 2. Posisjoner for prøvestikk.

Norsk Maritimt Museum sak 2013151 Oftenes, Søgne . 2 småbåthavner. Befaringsrapport april 2013

Side 3

Ill. 5. Resultat av solding av materiale fra prøvestikk ved Oftenes 2. Mye kvartsfragmenter, men ikke
flint eller andre artefakter. En del organisk materiale nedover i lagene.
Oftenes 2 ble undersøkt med dykkere, med visuell befaring og sonding ned i bunnmassene. Videre
ble det tatt prøvestikk på tre posisjoner, med solding av oppgravde masser, som ble saumfart etter
flint eller andre artefakter. Det ble ikke påvist kulturhistorisk materialet på lokaliteten.
For øvrig går det to større rørledninger gjennom området, ut gjennom fyllinga i nord og sørover
gjennom området.

Norsk Maritimt Museum sak 2013151 Oftenes, Søgne . 2 småbåthavner. Befaringsrapport april 2013
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Oftenes 3.
Oftenes 3 ligger i bukta rett sør for Oftenes 2. Det er større dybder her, ca. 12m ytterst i bukta. Det
renner et lite bekkefar ut i bukta fra øst. Langs sørsiden går det et par brygger langs land.

Ill.6. Oftenes 3. Posisjoner for prøvestikk, rødt, og hellere, blått.
Det ble sondet med stålsonder etter mulige skipsvrak eller andre farkoster nede i de bløte
sedimentene. Det ble kun registrert noe synketømmer, ingen rester av fartøyer ble observert.

Ill. 7. Arbeid med prøvestikkene ved Oftenes 3. Foto: Dag Nævestad
Norsk Maritimt Museum sak 2013151 Oftenes, Søgne . 2 småbåthavner. Befaringsrapport april 2013

Side 5

Det ble også gravet prøvestikk ned i bunnesedimentene på tre posisjoner. Det ble gravet til ca. 50-60
cm ned i bunnen. Prøvene ble soldet. Det ble ikke påvist flintavslag eller andre artefakter i prøvene.
Disse hadde imidlertid et sterkt innslag av organisk materiale, treverk og kvist.

Ill. 8. Prøvestikk ved Oftenes 3. Stein, kvarts og mye organisk materiale, kvist og treverk, men ingen
artefakter, flintavslag eller liknende.
Foto: Dag Nævestad

Undersøkelsene ved ”Oftenes 2 og 3” har ikke avdekket kulturhistorisk materiale i sjøområdene som
omfattes av planene. Det er imidlertid en teoretisk mulighet for at overdekningsgraden av nyere
sedimenter er så stor at en ikke har kommet ned til funnførende lag.

Norsk Maritimt Museum sak 2013151 Oftenes, Søgne . 2 småbåthavner. Befaringsrapport april 2013
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Hellere ved Oftenes 3.
Under ”transportetappen” mellom Oftenes 2 og 3, over neset, ble det observert to hellere, som
høyst sannsynlig har hatt aktivitet i steinalder. De er kartfestet i illustrasjon 6. Den nordligste har
tydeligvis vært benyttet som bålplass/aktivitetsområde i nyere tid. Her er det også en steinsetning i
periferien i nordvest. Det er et tre- fire meters overheng, som har gitt plass til en større gruppe
mennesker.

Ill.9. Heller, nord for Oftenes 3.

Foto: Dag Nævestad
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Ill. 10 Heller, nordøst for vika. Her er det plass til adskillig aktivitet. Det tørre området, utenfor
steinleppa, er på ca. 3 m. bredde og 20 m. lengde. Foto: Dag Nævestad.

Ill. 11. Liggegrop etter rådyr, i helleren nordøst for Oftenes 3.

Foto Dag Nævestad
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Det ble registrert 12 kulturminner/miljø, herunder 5 steinalderlokaliteter, 5 hellere,
dyrkingslag og bosetningsspor og gravfelt fra jernalderen.
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Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
Vest-Agder fylkeskommune ble i brev datert den 4.2.2013 oversendt planer om bygging av boliger fra
ViaNova Kristiansand AS på oppdrag av Kjellandsheia AS med utvidelser av planområdet i brev av
19.2.2013.
Hensikten med reguleringsplanen er bygging av boliger og mulig småbåthavn på vestsiden av
Oftenes.

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 5.11.-20.11.2013
Rapporten ble ferdig skrevet den 16.12.2013
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Natur- og kulturmiljø i området
Naturmiljø
Naturmiljøet består av nedre del av Leiredalen som strekkes langs østsiden av planområdet, et
berglendt terreng med myrområder omkring Kjellandsvann og Uffortjønna og store deler av
Ofteneset i sør. Nordlig del av planområdet består i hovedsak av urørte naturområder og kultiverte
bolig og grårdmiljø på selve Ofteneset.

Figur 1: Oversiktskart for planområdet.

Kulturmiljø
Automatisk fredede kulturminner i planområdet:
Det er ikke tidligere registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men en
steinalderlokalitet og Vikingtid med ID 105972 er registrert like sør for planområdet og en heller med
ID 127180 like nordøst for planområdet.
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Automatisk fredede kulturminner i nærheten av planområdet:
Ved registrering av Skifteråsen/Ausviga ble det i 2013 registrert flere kulturminner i nærområdet
herunder et dyrkingslag - ID 173325, bosetningsspor fra mesolittikum, bronsealder og jernalder i
Ausviga - ID 173326, 2 hellere og en mesolittisk bosetning på Båråker - ID 173315, 173318 og 173320
og 3 hellere i nordre del av Leiredalen - ID 173321, 173322 OG 173323.
Tidligere var det kjent en heller på Kjelland – ID 127180 og en steinalderlokalitet ved Juviga – ID
105972. Ved utgraving av denne lokaliteten ble det funnet grav- og bosetningsfunn fra Vikingtiden.
Funnene fra denne utgravingen har fått ID 56299, 56300, 56301, 56302 og 56303.
Fra nyere tid er det kjent flere minnesteiner fra 1. verdenskrig fra nøytralitetsvakten her, herunder ID
156095, 156097 og 156098.

Figure 2: ID 156097. Minnestein om nøytralitetsvakten under 1. verdenskrig.
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Undersøkelsesmetoder

Området ble registrert ved sjakting, prøvestikking og visuell overflateregistrering.
Sjaktingen ble konsentrert om en dyrkingsterrasse og omkring gårdstunet på Gnr. 31/4 Oftenes.
I sjakt 1 og 2 ble det registrert bosetningsspor i form av stolpehull og et gravfelt og i sjakt 9 ble det
registrert et dyrkingslag. Øvrige sjakter var funntomme med hensyn til automatisk fredete kulturminner.
Prøvestikkingen ble konsentrert om hellere, tørre terrasser i Leiredalen og mindre bukter og viker
lang Oftenes.
Visuell overflateregistrering resulterte i funn av hellerene 1-5, hvorav heller 3 ble verifisert ved
positivt prøvestikk.

Dokumentasjon
Alle prøvestikk, sjakter, strukturer og funn ble innmålt med en Althus C-pos. og digitalisert i ArcGIS.
Sjaktene, prøvestikk (PS), funn (F), naturvitenskaplige prøver (NVP) og hellere ble nummerert
fortløpende.
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Resultat av registreringen
Sammendrag

Figur 3: Omtalte kulturmiljøer i rapporten.

Registrerte kulturminner var konsentrert om 7 områder, som er markert inn på oversiktskartet over:
-

1: ID 173457, 173458, 173460 og 173461 - heller 1-4.
2: ID 173466 - steinalderlokalitet 1.
3: ID 173468 - steinalderlokalitet 2.
4: ID 173470 - steinalderlokalitet 3.
5: ID 173475 - bosetningsspor og gravfelt fra jernalderen, samt heller 5 (ID 173473).
6: ID 173471 og 173472 - steinalderlokalitet 4 og 5.
7: ID 173474 - dyrkingslag
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Overflateregistrering
Synlige kulturminner var i hovedsak knyttet til nyere tids virksomheter, som varder, tømmerveier fra
1800 og 1900-tallet og grensegjerder.
Det ble i tillegg registrert 5 hellere vist som funnområde 1 og 5 på oversiktskartet under
sammendraget. Det ble her satt prøvestikk i heller 2, 3, 4 og 5, hvorav kun prøvestikk 6 i heller 3 var
positivt (Funn 1 og NVP 5).

Figur 4: Oversiktskart - hellere.
ID 173457
Heller 1 ligger nord for Juviga på
Oftenes.
Bunnen var for steinete til å
kunne sette prøvestikk i denne.
Undersøkt og dokumentert av
Ghattas Sayej.
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ID 173458
Heller 2 ligger, som heller 1 og 3, i
en erodert bergvegg med flere
sprekkdannelser nord for Juviga
på Oftenes. Et prøvestikk ble satt
i gulvet uten funn av trekull, funn
eller kulturlag.
Prøvestikk 3-5:
Satt i midten av heller i et mulig
ildsted med 6 stein synlig i
overflaten. Prøvestikket ble gravd
ned til 20 cm dybde. Ingen funn
av trekull, funn eller kulturlag.
Undersøkt og dokumentert av
Ghattas Sayej.

ID173460
Heller 3. Åpningen mot sørøst er
på ca. 25 meter i lengde og i
midte er det 3 meter fra fjellvegg
til dråpefall.
Prøvestikk 6 viste et 30 cm tykt
kulturlag mellom 20-50 cm fra
markoverflaten, med funn av
trekull, brent bein og flintfunn.
Prøvestikk 6:
0-5 torv 5-20 brun jord 20-50
mørkebrun jord med mye kull
(NVP 5). Funn av flintavslag (F 1).
Bunn av stein.
Undersøkt og dokumentert av
Ghattas Sayej.
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Bilde til venstre; Heller 4 mot øst.
ID 173461
Heller 4. Helleren har en mindre flate på 4-5 meter bredde og
1,25 meter fra berg til dråpefallet. I helleren ble det funnet et
ildsted, som ser ut til å være av nyere dato (bildet over).
Det ble satt et prøvestikk i helleren (PS 47) uten funn av hverken
trekullag, steinalderfunn eller kulturlag.

ID 173473.
Heller 5. På en fjellhylle ved
gårdstunet pågGnr. 31/3 ble det
funnet en hule med malte
nazisymboler ved inngangen og
inne i hulen. Gulvflaten i hulen er
ca. 3 x 3 meter og har et oppmurt
ildsted i senter. Funn av søppel
viser bruk i nyere tid.
To prøvestikk satt inne i hulen og
ved inngangen ga ingen funn eller
kulturlag utover de siste to
hundre år. PS 55 og 56.
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Figur 5: Oversiktskart - heller 5 (ID 173473).
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Sjakting med gravemaskin
Det ble til sammen satt 9 sjakter på prosjektet; sjakt 1-8 omkring gårdstunet på Gnr. 31/4 Oftenes
(kulturmiljø 5 på oversiktskartet under sammendraget) og sjakt 9 (kulturmiljø 7 på oversiktskartet
under sammendraget).
Sjakt 1-3 ble satt på øvre del av et smalt jorde. Det ble gjort funn av stolpehull og graver i sjakt 1 og 2,
mens sjakt 3 med siltundergrunn avgrenser lokaliteten.

Figur 6: Oversiktskart – sjaktene 1-8.
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ID 173475
Jernalderlokalitet bestående av 6 graveminner/flatmarksgraver med ID 1_1, 1_6, 1_7, 1_8, 1_9 og
2_1, samt 5 stolpehull med ID 1_2, 1_3, 1_4, 1_5 og 2_2. Det ble i tillegg registrert ardspor i den
nordlige halvdel av sjakt 1.

Sjakt 1: 15 x 3 meter og utvidet med 4 meter lengst
nord. Ardspor i rødbrent sandundergrunn med funn
av 5 graver (1_1, 1_6, 1_7, 1_8 og 1_9) og 4
stolpehull (1_2-5). Bildet viser ardsporene og
strukturene 1_2 til 1_9.

1_1 eksempel på grav. Alle strukturer er utførlig
beskrevet og avbildet i vedleggene.

Figur 7: Detaljkart – sjaktene 1-3 med strukturer tilhørende ID 173475.
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Sjakt 2: 27,5 x 3 meter. I sjakten ble det avdekket en
nedgraving med trekull og brent bein i, som ble sett i
sammenheng med gravfeltet i sjakt 1 (struktur 2_1)
og et stolpehull (2_2). En trekullprøve ble tatt ut fra
senter av 2_1 (NVP 3).

Vest-Agder fylkeskommune.

2_1: Detaljbilde av struktur 2_1.

Sjakt 3: 13,5 x 3,5 meter. Siltundergrunn uten funn.

Sjaktene 4, 5 og 6 ble satt på gårdstunet til Gnr. 31/4. Sjaktene 4 og 5 ble satt i et skar vest for gården
hvor det var tydelige spor etter sprengingsarbeid på bergene, med blant annet hauger av
sprengingsstein og utplanerte områder. Noe som også ble påvist i sjaktene. Sjakt 6 ble satt på selve
gårdstunet, hvor undergrunnen var ødelagt av flere grøfter.

Sjakt 6: 18 x 3 m. Satt over gårdstun.
Siltundergrunnen ødelagt av flere
grøfter. Ingen indikatorer på
bosetningsspor etc.

Sjakt 4: 11 x 3 meter. Omrotet undergrunn med nyere tids
sprengningsstein og tydelige spor etter masseuttak/påfyll.

Sjakt 5: 6 x 3 m. Avsluttet tidlig fordi
denne, som sjakt 4, viste masseuttak/
påfylling.

15

Våreheia - Oftenes i Søgne kommune – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune.

Sjakt 7 ble satt på en liten tørr terrasse med mer vanntrukket areal mot øst.
Sjakt 7:
7,5 x 3 meter.
Denne ble satt over en liten
forhøyning i Leiredalen.
Det ble kun avdekket et 1 meter
tykt jordblandet myrjordlag over
grå siltundergrunn.

Sjakt 8:
13 x 3 m. Satt gjennom en frukthage ved gårdstun.
Søkesjakten ga kun flere grøfter av nyere tid på gul
silt- og sandundergrunn.
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Figur 8: Oversiktskart – sjakt 9 med ID 173474. Vest for Ausvigheia krysset.

Ardspor markert i undergrunnen.

Sjakt 9. Satt over en liten terrasse på en tørr
forhøyning over øvrig vanntrukket dyrkingsareal i
Leiredalen. I sjakten ble det avdekket et
dyrkingslag etter svedjebruk/svibruk.

Dyrkingslag med markert trekullag i bunnen. 0-70
cm: matjord med noe trekull i. 70-75 cm: trekullholdig lag hvor NVP 4 ble tatt ut.
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Prøvestikking
Det ble satt 56 prøvestikk under registreringen. Disse ble konsentrert om hellere med prøvestikk 3, 4,
6, 7, 47, 55 og 56 og områder med potensiale for steinalderloaliteter langs Leiredalen og viker/bukter
langs Ofteneset.
Kun prøvestikk 6 i heller 3 var positive ved hellerprøvestikkingen, mens det ble påvist 5 steinalderlokaliteter ved prøvestikk 15, 16, 17 og 18 (lok.1), prøvestikk 30 (lok. 3), prøvestikk 34 (lok. 4),
prøvestikk 41 og 42 (lok. 2) og prøvestikk 51 (lok. 5).

Figur 9: Oversiktskart – steinalderlok. 1 og 2 med ID 173466 ID 173466.
Steinalderlok. 1:
Påvist ved de positive prøvestikkene 15, 16, 17 og 18. Og
avgrenset ved de negative
prøvestikkene 19, 20 og 24 mot
nordvest og topografisk mot
sørøst.
Lokaliteten er 50 x 25 meter,
orientert nord-sør. Denne har
ligget i en liten bukt den gang
Leiredalen har vært sjø.
Undersøkt og dokumentert av
Ghattas Sayej.

18

Våreheia - Oftenes i Søgne kommune – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune.

Steinalderlok. 2:
Denne ble påvist ved de positive
prøvestikkene 41 og 42, som lå i
et sandlag etter gammel strand.
Lokaliteten ble dels avgrenset av
de negative prøvestikkene 39 og
40, på en lavereliggende terrasse,
43, 44, 45 og 46 på sletten
overfor. Og topografisk ved berg i
øst og vest.
Lokaliteten er 35 x 25 meter og
orientert øst-vest, på hva som
har vært en liten strandbukt.

Figur 10: Oversiktskart - steinalderlokalitet 3 - ID 173470 på Oftenesstranda.
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Steinalderlok. 3:
Denne ble lokalisert ved positivt
prøvestikk 30. Og dels avgrenset
ved de negative prøvestikkene
29, 31, 32, 33 og 34 og
topografisk av berg i nord og sør.
Lokaliteten mæler 18 x 15 meter,
orientert øst-vest i hva som har
vært en liten vik med bergvegger
som ly i nord og sør.
Undersøkt og dokumentert av
Ann Minica Bueklev.

Figur 11: oversiktskart - steinalderlokalitet 4 g 5, med ID 173471 og 174372 vest for Oftenesveien.
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Steinalderlok. 4:
Lokaliteten ble påvist ved positivt
prøvestikk 34 og avgrenset ved
prøvestikkene 27, 35, 37 og 49.
Lokaliteten måler 13 x 15 meter,
orientert øst-vest i hva som har
vært en liten havbukt når
Leiredalen har vært sjø.
Undersøkt og dokumentert av
Ann Monica Bueklev og Ghattas
Sayej.

Steinalderlok. 5:
Denne ble påvist ved positivt
prøvestikk 51 og avgrenset
topografisk. Denne ble satt i
senter av en liten slette på 7,5 x
15 meter med omkransende
berg.
Lokaliteten er avgrenset til 14 x
25 meter og har ligget på
nordenden av et nes, den gang
Leiredalen har vært sjø.
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Figur 12: Oversiktskart - prøvestikk nr. 52-54.
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Konklusjon
Det ble under registreringen lokalisert 5 hellere - ID 173457, 173458, 173460, 173461 og 173473. I
heller 3 ble det funnet ett flintfunn (F 1) og ett kulturlag (NVP 5).
Ved prøvestikking ble det registrert 5 steinalderlokaliteter – ID 173466, 173468, 173470, 173471 og
173472. Av disse ser lokalitet 2 - ID 173468 spennende ut fra funnmengde, mesolittisk
mikroflekketeknologi og funnkontekst – med en godt bevart strand fra steinalderen. Øvrige funn ble
gjort i matjordlaget og steinalderkonteksten er svært forstyrret - ID 173466, 173470 og 173471 eller
har begrenset med funn ID 173472.
Jernalderfunnene ble registrert ved sjakting. ID 173475 er her svært spennende med hensyn til at
den inneholder både godt bevarte graver (ID 1_1, 1_6, 1_7, 1_8, 1_9 og 2_1), stolpehull (ID 1_2-5 og
2_2) og også ardspor som er et sjeldent funn.
Jordbrukssporene med flere funn etter svedjebruk/svibruk på Oftenes og dette området av Søgne.
Ardsporene på ID 173475 og dyrkingslag med ID 173474, utgjør sammen med dyrkingslag i Leiredalen
– ID 173325 og på Eig – ID 173312 og åkerreine på Båråker – ID 173315 godt bevarte dyrkingslag som
kan inneha viktig informasjon om jordbruk og kultiveringsprosesser i jernaldern.

Kristiansand - 16.12.2013
Morten Olsen
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Vedlegg
Prøvestikkbeskrivelse
ID
1

Gård
31/4 Oftenes

Kontekst

2

31/4 Oftenes

Myr V heller 1

3

31/4 Oftenes

Heller 2

4

31/4 Oftenes

Heller 2

5

31/4 Oftenes

6

31/4 Oftenes

Heller 3

7

31/4 Oftenes

Heller 3

8

31/4 Oftenes

9

31/4 Oftenes

10

31/4 Oftenes

11

31/4 Oftenes

12

31/4 Oftenes

13

31/4 Oftenes

14

31/4 Oftenes

15

31/4 Oftenes

Lok. 1

16

31/4 Oftenes

Lok. 1

17

31/4 Oftenes

Lok. 1

18

31/4 Oftenes

Lok. 1

19

31/4 Oftenes

20

31/4 Oftenes

21

31/4 Oftenes

Beskrivelse
40 x 40 x 20-40 cm
0-10 torv 10-30 mørk jord 20-40 stein
40 x 40 x 50 cm
Dette ble tatt i myra som er vest for heller 1.
0-10 torv 10-40 brun jord 40-50 lysgrå sand
40 x 40 x 20 cm
0-20 lysbrun sand. I ildsted/6 stein i sirkel.
40 x 40 x 20 cm
0-20 lys brun jord. Like utenfor ildsted/PS 3
40 x 40 x 20 cm
0-20 lys brun jord. Like utenfor ildsted/PS 3
40 x 40 x 50 cm
0-5 torv 5-20 brun jord 20-50 mørkebrun jord med mye kull
(NVP 5). Funn av flintavslag (F 1). Bunn av stein.
40 x 40 x 20 cm
0-5 torv 5-10 cm brun jord 10-20 mørk jord med kull. Bunn
av stein. Satt 7 m fra PS 6.
40 x 40 x 30 cm
0-10 torv 10-20 brun jord 20-30 lys sand
40 x 40 x 40 cm
0-10 torv 10-40 mørk jord/røtter 40 steinlag
10: 40 x 40 x 30 cm
0-10 torv 10-20 grå sandjord med naturkvarts 20-30 lys sand
og naturkvarts 40 stor stein/sand.
40 x 40 x 25 cm
0-5 torv 5-25 brun jord.
40 x 40 x 25 cm
0-10 torv 10-25 cm oransje jord.
40 x 40 x 30 cm
0-30 cm brun jord 30 leire.
40 x 40 x 30 cm
0-5 torv 5-25 lys brun jord 25-30 leire.
40 x 40 x 30 cm
0-5 torv 5-25 brun jord 25-30 leire. Funn av 13 vannrullet
flint i matjordlaget og et in situ i leirelaget (F 2).
45 x 45 x 30 cm
0-5 torv 5-25 lys brun jord 25-30 leire. Funn av 10 vannrullet
flint (F 3).
40 x 40 x 30 cm
0-5 torv 5-25 lys brun jord 25-30 cm leire. Funn av 5
vannrullet flint (F 4).
40 x 40 x 30 cm
0-5 torv 5-20 lys brun jord 20-30 leire. Funn av 9 vannrullet
flint (F 5).
40 x 40 x 20 cm
0-5 torv 5-20 lys brun jord
40 x 40 x 30 cm
0-5 torv 5-30 cm lys brun jord 30 leire med mye røtter.
40 x 40 x 30 cm
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22

31/4 Oftenes

23

31/4 Oftenes

24

31/4 Oftenes

25

31/4 Oftenes

26

31/4 Oftenes

27

31/4 Oftenes

28

31/4 Oftenes

29

30/5 Ausviga

30

30/5 Ausviga

31

30/5 Ausviga

32

30/5 Ausviga

33

30/5 Ausviga

34

31/4 Oftenes

35

31/4 Oftenes

36

31/4 Oftenes

37

31/4 Oftenes

38

31/4 Oftenes

39

31/4 Oftenes

40

31/4 Oftenes

41

31/4 Oftenes

Lok. 2

42

31/4 Oftenes

Lok. 2

43

31/4 Oftenes

44

31/4 Oftenes

45

31/4 Oftenes

46

31/4 Oftenes

Lok. 3

Lok. 4

Vest-Agder fylkeskommune.

0-5 torv 5-30 lys brun jord 30 leire med mye røtter.
40 x 40 x 40 cm
0-10 torv 10-40 lys brun jord 40 leire.
40 x 40 x 25 cm
0-10 brun jord/røtter 10-25 brun jord 25 lys brun jord med
leire.
40 x 40 x 40 cm
0-10 torv 10-40 lys brun jord 40 leire.
40 x 40 x 40 cm
0-10 torv 10-40 lys brun jord 40 leire.
40 x 40 x 30 cm
0-10 torv 10-30 lys brun jord 40 leire.
40 x 40 x 30 cm
0-10 torv 10-30 brun jord 30 leire.
40 x 40 x 40 cm
0-10 torv 10-30 brun jord 30-40 lys brun jord 40 leire.
30 x 30 x 24 cm
0-18 matjord med tegl, glass osv. 18-24 leire med stor stein
30 x 30 x 28
0-19 matjord med tegl, porselen osv. med funn av 3 flint og
2 cortexholdig kvarts i bøttelag 2 og 3 (10-20 cm dybde) –
Funn 6 19-28 leire med stor stein
30 x 30 x 13 cm
0-3 cm matjord 3-13 leire
30 x 30 x 30 cm
0-30 mørk humusholdig masse 30 røtter
30 x 30 x 19 cm
0-9 matjord 9-19 leire
30 x 30 x 40 cm
0-35 matjord med mye singel 35-40 rødbrun sand. Funn av 2
vannrullet flint i bøttelag 1 (F 7).
30 x 30 x 12 cm
0-12 matjord
30 x 30 x 16 cm
0-16 matjord
30 x 30 x 22 cm
0-10 matjord 0-22 leire
30 x 30 x 50 cm
0-45 matjord med skjell, krittpipe, trekull osv. 45-50 gul silt.
30 x 30 x 28 cm
0-12 torvjord 12-28 rød skogsbunn med stein.
30 x 30 x 35 cm
0-10 torvjord 10-35 rød skogsbunn med stein.
30 x 30 x 50 cm
0-17 torv 17-35/40 sandgrus/gammel strand 35/40-50 grå
silt. Funn i hele sandgruslaget (F 8).
30 x 30 x 35 cm
0-17 torv 17-35 sandgrus/gammel strand 35 berg/stor stein.
Funn i hele sandgruslaget (F 9).
30 x 30 x 12 cm
0-12 torvjord 12 kompakt steinlag og forvitret stein.
30 x 30 x 14 cm
0-14 torvjord 12 kompakt steinlag og forvitret stein.
30 x 30 x 40 cm
0-5 torvjord 5-40 sand iblandet mye stein.
30 x 30 x 25 cm

26

Våreheia - Oftenes i Søgne kommune – arkeologisk rapport

47

31/4 Oftenes

Heller 4

48

31/4 Oftenes

49

31/4 Oftenes

50

31/4 Oftenes

51

31/4 Oftenes

52

31/51 Oftenes

53

31/51 Oftenes

54

31/51 Oftenes

55

31/4 Oftenes

Heller 5

56

31/4 Oftenes

Heller 5

Lok. 5

Vest-Agder fylkeskommune.

0-5 torvjord 5-25 sand med mye stein.
30 x 30 x 21 cm
0-5 jord 5-16 gul sand med store steiner 16-21 rød sand.
30 x 30 x 30 cm
0-15 torvjord 15-30 grå silt.
30 x 30 x 25 cm
0-5 torvjord 5-25 sand og stein.
30 x 30 x 15 cm
0-5 torvjord 5-15 sandjord 15 kompakt steinlag.
30 x 30 x 25 cm.
0-5 torvjord 5-15 gul sand 15-25 rød sand. Funn i det gule
laget mellom 5-15 cm fra markoverflaten.
30 x 30 x 35 cm
0-25 matjordlag 25-35 gul silt.
30 x 30 x 32 cm
0-25 matjordlag 25-32 gul silt.
30 x 30 x 37 cm
0-25 matjordlag 25-37 gul silt.
25 x 25 x 5/10 cm
0-5/10 jord med nyere tids søppel 5/10 hellende bergflate.
30 x 30 x 30 cm
0-30 sandjord med store mengder nyere tids søppel;
porselen, glass osv. 30 kompakt steinlag/erodert berg.

Funnliste
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gård
31/4 Oftenes
31/4 Oftenes
31/4 Oftenes
31/4 Oftenes
31/4 Oftenes
30/5 Ausviga
31/5 Oftenes
31/3 Oftenes
31/3 Oftenes

Lokalitet-kontekst
PS 6 – Heller 3
PS 15 – Lok. 1
PS 16 – Lok. 1
PS 17 – Lok. 1
PS 18 – Lok. 1
PS 30 – Lok. 3
PS 34 – Lok. 4
PS 41 – Lok. 2
PS 42 – Lok. 2

10
11

31/5 Oftenes
31/4 Oftenes

PS 51 – Lok. 5
Løsfunn, sjakt 1

Funnbeskrivelse
1 Flint, avslag
13 Flint, vannrullet
10 Flint, vannrullet
5 Flint, vannrullet
9 Flint, vannrullet
3 Flint og 2 kvarts med cortex
2 Flint
8 Flint, avslag
8 Flekkefragment i Flint, 1 mikroflekkekjernefragment i
flint og 46 flintavslag
1 Flintavslag og 1 kvartsavslag
2 Vannrullet flint og 2 kvarts

Naturvitenskaplige prøver
ID
1
2
3
4
5

Gård
31/4 Oftenes
31/4 Oftenes
31/4 Oftenes
31/51 Oftenes
31/4 Oftenes

Prøvetype
C
14
Brent bein
C
14
C
14
C
14

Kontekst
1_7 Gravminne
1_7 Gravminne
2_1 Gravminne
Dyrkingslag
Kullag i PS 6 – Heller 3
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Vest-Agder fylkeskommune.

Strukturliste
ID
1_1

Gård
31/4 Oftenes

Tolkning
Grav

Beskrivelse
Oval på 110 x 90 cm, orientert nord-sør. Masse av
brun trekullholdig sandjord med kantsteiner i øst,
vest og sør.

1_2

31/4 Oftenes

Stolpehull

Sirkulær, 33 cm i diameter. Masse av trekullholdig
leirjord. Skoningsstein i øst.

1_3

31/4 Oftenes

Stolpehull

Sirkulær, 38 cm i diameter. Masse av trekullholdig
leirjord.

1_4

31/4 Oftenes

Stolpehull

Sirkulær, 33 cm i diameter. Masse av trekullholdig
leirjord.
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1_5

31/4 Oftenes

Stolpehull

Sirkulær, 33 cm i diameter. Masse av trekullholdig
leirjord med skoningsstein i nordvest.

1_6

31/4 Oftenes

Grav

Sirkulær, 85 cm i diameter. Masse av trekullholdig
sandjord og med to store steiner med flate topper i
sentrum.

1_7

31/4 Oftenes

Grav

Sirkulær/oval, 90 x 70 cm avdekket. Masse av
trekullholdig sandjord og med steiner langs
ytterkanten i østlig avdekket halvdel. To
naturvitenskaplige prøver tatt inn; NVP 1: trekull og
NVP 2: brent bein.

1_8

31/4 Oftenes

Grav

Oval nedgraving på 105 x 90 cm, orientert NNØ-SSV.
Masse av trekullholdig sandjord, enkelte mindre
stein og mulig kantstein i SØ.
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1_9

31/4 Oftenes

Grav

Oval steinpakning med 90 x 90 cm stor steinhelle i
øst og kompakt steinpakning i vest, som gir en oval
nedgraving på 140 x 105 cm. Massen mellom
steinene består av trekullholdig sandjord.

2_1

31/4 Oftenes

Grav

Oval nedgraving på 150 x 70 cm, orientert nord-sør.
Masse av trekullholdig sandjord og mindre brente
beinbiter. Trekullprøve tatt ut (NVP 3).

2_2

31/4 Oftenes

Stolpehull

Sirkulær, 22 cm i diameter. Masse av trekullholdig
humusmasse og med skjørbrent stein i sør.
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Naturmangfoldvurderingfor Kjellandsheiasyd
Områderegulering,Søgnekommune
I henholdtil naturmangfoldloven§ 7 vurderesplanområdet
etter prinsippenei § 8-12.Naturmangfoldomfatter:
• Landskap
• Geologi
• Økosystem
• Naturtyper
• Arter og genetiskevariasjonerinnenfor artene

Bakgrunn
Det planleggesen størreutbyggingav boligområderi dennedelenav Søgnekommune.I den
forbindelseer det utarbeidetet forslagtil områderegulering,kalt Kjellandsheiasyd.Prosjektgruppen
AShar fått i oppdragå gjøreen vurderingetter naturmangfoldlovenav foreliggendeforslagtil
områderegulering.
Naturmangfoldet
Landskapsmessig
er hovedtrekketat grunnfjelletpreger området.Det danneret kupert bildemed
relativt tynt jordsmonnbortsett fra i dalsøkkene.Det er skogpå høydedrageneog landbruksarealer
på de flate arealeneinnimellom.Det er ogsåto vann i planområdet.
Landskapetbærerstedvisogsåpregav å havært bebodd i langtid vedat det er resterav steingjerder
og dyrkedearealer.Dette er jevnt over i ferd medå forsvinnefordi landbruksdriftenhar endret seg
og avtatt, og flere områdenehar groddigjen.Det er ikkeregistrertlandskapsformersom
naturmangfoldlovener satt til å ivareta.
Geologisksett er områdetpregetav at grunnfjellet
stikkerfrem i knauserog skrenter,mensdet er
avsetningeri forsenkningene.I de lavereliggende
partieneer det marineavsetningernår mankommer
under jordlaget.Delavestbeliggendepartieneav
L304har stedviset tykt lagmed skjellsandforekoms
t
kun ca30 cm underdenøverstejorda.Det er ikke
registrertgeologiskeforekomstersom
naturmangfoldlovener satt til å ivareta.
Det kanargumenteresfor at det er flere
økosystemerinnenforplanområdet.Det er skoghvor
Figur1. Bildetvisertykt lag medskjellsandunder
randsonenetil kulturlandskapetkaninkluderessom
jordlageti L304
en viktig biotop. Viderekanvannenemed strandsone
regnessomegneøkosystemer.Det er ikkeregistrertøkosystemersomnaturmangfoldlovener satt til
å ivareta.

Naturtyperi områdetknytter segtil
lokaleforekomster,og det i
hovedsaklangsOftenesbekkensom
rennerut i sjøeni sørøst,samttil
noenrandsoneri kulturlandskapet.
Partietder Oftenesbekkenrenner
gjennomL303og ut i sjøenkan
vurderestil å væreen lokalt viktig
naturtype,eller sammensetningav
naturtyper med variert miljø fra
lindeforekomsterog en grovalm til
mere svartorsumpskogder bekken
enderut i sjøen.Det er ikke
registrert viktigeeller sværtviktige
naturtyper i området.Det kanvære
lokalt viktigeforekomster.
Figur2. Bildetvisernedredel av Oftenesbekkenomgit av en svartorsump.
Det er registrertål i Oftenesbekken.Ut over dette er det ikkespesielleforekomsterav arter registrert
i området.Det aller mesteav områdeter forholdsvis fattig med yngreskogdominert av furu og eik,
eller mer intensivtdrevet landbruksarealer.Randsonenerundt L304kanleggetil rette for mere
næringsrikeog uvanligebiotoper. Dette vil i såfall sannsynligvisværeforekomsterav lokalkarakteri
og med at områdeneer såpasssmå.Ål er en rødlistet art somnaturmangfoldlovener satt til å
ivareta.Det er ikkeregistrertandrearter somnaturmangfoldlovener satt til å ivareta.
Naturmangfoldvurdering
Betydningenav registrertnaturmangfoldi planområdet vurderesetter naturmangfoldloven.
Områdeneregulerttil skogbrukog turveier er begrensetbefart i forbindelsemeddennerapporten
fordi de heller ikkeer foreslått utbygd.Dette vil forbli skogsområder.Områdenei sørligehalvdelav
planområdeter befart. Det er her ikkeforekomsterav naturmangfoldsomvedforeliggende
planforslagkommeri konflikt med de hensynnaturmangfoldlovener satt til å ivareta.Ålenvil ved
foreliggendeplanforslagikkefå sitt livsmiljøendret på en negativmåte,men det er viktig å påseat
det ikkegjørestiltak i Oftenesbekkenmellomsjøenog vannenesomvil værevandringshemmende.
Det er noennaturmangfoldelementeri randsonenerundt
L304somved detaljreguleringav omkringliggendeområder
bør vurderesom skalregulerespå en slikmåte at de ivaretas.
Videreer bekkeutløpetvurdert til et lokalt viktig
naturmangfoldelement.Dette områdeter heller ikke
foreslått utbygdpå noevis,men er foreslått regulert til
landbrukog friområde.
Kunnskapsgrunnlaget
etter § 8 vurderessomtilstrekkeligog
står i et rimeligforhold til sakenskarakter.Føre-varprinsippetetter § 9 kommerderfor ikketil anvendelse.
Foreslåttereguleringvil ikkeværei konflikt med intensjonen
til naturmangfoldlovens§ 10, men det anbefalesved
detaljreguleringav det enkelteområdeat det vurderesom
det er lokalt viktigenaturmangfoldselementersomkan
bevares.Samletbelastningved foreliggendeplanforslager
akseptabel.Etter § 11 skalkostnadenevedmiljøforringelsen
bæresav tiltakshaver,dersomdet ikkeer urimeligut fra
Figur3. Ensværtgrovalm vedOftenesbekkens
tiltakets og skadenskarakter.Det er ikkeen urimelig kostnad
utløp
å bevareevt. lokalt viktigerandsonerrundt L304ved

gjennomføringav detaljreguleringer.§ 12 kommeri utgangspunktetikketil anvendelseut over at
evt. vurderingeretter § 11 ogsåvil gjeldeetter § 12.

Konklusjon
Foreliggendeområdereguleringer ikkei konflikt med de interessernaturmangfoldlovener satt til å
ivareta.Det er storeområderlagt ut til skogbrukog turområder.Rundtmangeav områdenefor
detaljreguleringtil boligbebyggelseer det lagt inn grønnerandsonermot sjøenog mot innmark.Det
bør vurderesvedgjennomføringav detaljreguleringav områdeneB308og B310om det skallegges
inn en liten grønnrandsonemot L304.Det er viktig at bekkenbeholdesslikat ålenfortsatt kan
vanderoppovertil vannenelengeroppei vassdraget
. Viderebør utløpet til sjøenbevares.

17.09.2015

SveinHaugen

Sørøst
ViaNova Kristiansand AS
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even.lorentsen@vianova.no

Deres ref:
3356

Vår ref:
2013/493-3

Arkiv nr:

Saksbehandler:
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Vedrørende varsel om igangsetting av områderegulering og detaljregulering Våreheia-Oftenes - Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Det vises til brev av 4. februar 2013 vedrørende varsel om oppstart av regulering for
området Våreheia – Oftenes i Søgne kommune. Det vises også til brev av 19. februar 2013
vedrørende utvidelse av planområdet.
Kystverket Sørøst har ingen merknader i forbindelse med varsel om oppstart av
planarbeidet eller til varsel om utvidelse av planområdet.

Med hilsen

Cecilie Gunnufsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Vest-Agder fylkeskommune
Vianova

Deres ref:

Vår ref: 2013085

Dato: 11. mars 2013

VEDRØRENDE VARSEL OM IGANGSETTING AV OMRÅDEREGULERING OG DETALJREGULERING
VÅRHEIA – OFTENES I SØGNE KOMMUNE, SAMT UTVIDET PLANOMRÅDE

Norsk Maritimt Museum har i brev fra Vianova av 4.2.2013 og 19.2.2013 mottatt ovennevnte sak til
uttalelse.
Dersom planen åpner for inngrep i sjø i form av mudring eller annen graving, utfylling, moringer,
pæling eller annet kan det påregnes at Norsk Maritimt Museum vil gjennomføre en arkeologisk
registrering under vann, jamfør Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 9.
Hensikten med en slik registrering er å avklare hvorvidt nevnte inngrep kan skade fredede eller
vernede kulturminner. Kostnadene i forbindelse med slike befaringer må i henhold til kml. § 10
bæres av tiltakshaver.
Det er hensiktsmessig å gjennomføre en slik registrering på et tidligst mulig tidspunkt i planarbeidet,
men likevel ikke før det er klarlagt hvilke inngrep planen vil åpne for.
Vi ber derfor om å få oversendt 1. utkast av reguleringsplanen til uttalelse når denne foreligger.

Med vennlig hilsen
Norsk Maritimt Museum

(Sign)
Dag Nævestad
Regionansvarlig

Post- og besøksadresse
Bygdøynesveien 37
NO-0286 OSLO

(Sign)
Jørgen Johannessen
Arkeolog/Saksbehandler

Telefon
+47 24 11 41 50
Telefaks
+ 47 24 11 41 51

E-postadresse
fellespost@marmuseum.no

Bankgiro
6038 05 42040
Postgiro
0540 04 84262

Foretaksregisteret
NO 981 518 284

Skred-og vassdragsavdelingen
RegionSør
Norgesvassdrags-og energidirektorat (NVE)
Telefon:09575eller direkte:22959775
epost:nve@nve.noeller direkte:frei@nve.no
web:www.nve.no
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2. Videre er det ønskeligmed fradelt areal med strandlinje sørfor hovedhuset, beregnetpå oppføringav
hytte .
3. Eksisterendesjøbod bør få endret status, slikat den kananvendestil sommerhus/hytte
4. Det foreligger avtaleom erhvervav grunnfra naboeiendommen, Jeghar for øyeblikketikkedokumentasjon
på dette, men vil ettersendedette når det foreliggerog eventuelt rekvireredelingsforretning.

Med vennlighilsen
EinarHanssen
GamleLundevei5
4640SØGN
E
Telefon
38075274
47263546
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Lohne, Gunnar <Gunnar.Lohne@ae.no>
7. februar 2013 08:48
EvenF.Lorentsen
Aasen,Terje; Salvesen,Øyvind
SV:Varsel om igangsetting av områderegulering og detaljregulering
Våreheia - Oftenes i Søgne

Agder Energi Nett AS (AEN) har noen nettstasjoner i det regulerte området.
Disse kan være forsynt med 22 kV jordkabel (rød stiplet linje i kartet) eller 22 kV linjer (rød heltrukken linje i
kartet)
Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt
horisontalt.
Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kV linjen til nærmeste
bygningsdel.
Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.
Umiddelbart nord for reguleringsområdet (Rød strek som krysser Uffortjønna): 110 kV Linje Mikkelsmyr Leire
Dennelinja er en del av AENshovedringpå 110kVnettet. Skjerka– Kulia– Leire– Mandal– Lyngdal– Øie(Kvinesdal)
– Skjerka.Altsåei viktig linje.
Linjahar et byggeforbudsbeltepå totalt 22 meter, 11 meter til hver sidefra sentermålt horisontalt.INGENdel av
bygningmå kommeinnforbi denneavstanden.
Det er ikketillatt å etablerelekeplassereller lignendei dette byggeforbudsbelte.
Terrengetmå ikkeforandres(heves)uten etter avtalemed AEN.
Linjaleggesikke i kabeleller flyttes.
Angående elektromagnetiske felt, se hjemmesiden til Statens strålevern:
www.nrpa.no
Ellers er det etablert noe lavspent 230/400V blandet nett i området. Blå og lilla heltrukne linjer i kartet
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger må påregnes.
Dette til orientering.

1

Med vennlighilsen
2

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
Godkraft. Godt klima.
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2012/3271
Vår ref.:
2013/833

Vår dato: 30.09.2015
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Kjellandsheia syd - uttalelse til begrenset høring av områdereguleringsplan
Vi viser til kommunens skriv av 22.09.2015.
Miljøvernavdelingen har den 28.05.2015 avgitt uttalelse til områdereguleringsplanen.
Etter foretatt høring har kommunen foretatt noen endringer i planforslaget. Vi har ikke
vesentlige merknader til disse. Samtidig er det blitt utført en naturmangfoldvurdering. Denne
konkluderer med at det i boligfeltene B308 og B310 bør legges inn en liten grønn randsone
mot landbruksområdet L304. Selv om dette kan gjøres i forbindelse med detaljregulering av
feltene, gir vi faglig råd om at randsonen ivaretas i områdereguleringsplanen, eks. vis ved
utvidelse av L304 eller at det legges inn en hensynssone i byggefeltene.
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

Besøksadr.

Tordenskjoldsgate 65

Postboks 517 Lund

4605

E-post

Kristiansand S

fmvapostmottak@fylkesmannen.no

Søgne 14.10.15

Innspill til områderegulering for Kjellandsheia syd
Ser at en gul teig i BF302 nå er avsatt til landbruksformål. Det er meget uheldig for min del da jeg ønsker å
bygge 1-2 boliger på teigen. Det er også slik at jeg "mister" areal pga endring av bekkeløp i området.
Jeg får et område som blir verdiløst sett med hensyn på jorbruk. Det er en liten teig som i dag blir brukt som
plen, Under plen er der kun fjell og fyllmasser. Aldri vært brukt til jorbruk og kommer nok heller aldri til å
være egnet som det. Der er allerede eksisterende boliger i området og det ville være mer hensiktsmessig å
få enda litt flere boliger .
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Saksbehandler:

Alfred Omdal
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Seksjon:
Region Sør forvaltningsseksjon
Vår referanse:
15/6037
Deres referanse: 2012/3271-17408/2015
Vår dato:
03.07.2015
Deres dato:
30.04.2015
Telefon:

Att: Daniel Holm

SØGNE KOMMUNE VEST-AGDER - HØRING - OMRÅDEREGULERING FOR
KJELLANDSHEIA SYD - INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET REGION
SØR
Det vises til oversendelse av 30.04.2015 fra Søgne kommune med høring av
områdereguleringsplan for Kjellandsheia syd i Søgne kommune. Vi kan ikke se at vi
har mottatt oppstartsmelding til planen, jf PBL § 12-8. Vi viser videre til innspill fra
Fiskeridirektoratet Region Sør til kommunedelplan for Kjellandsheia Oftenes av
09.09.2009.
Formål og planstatus
Formålet med planen er å legge til rette for boligutbygging, barnehage, skole,
nærmiljøanlegg, lekeplass, teknisk infraskruktur, småbåthavner og grønne områder.
Området er delvis tidligere regulert. Områdereguleringen vil oppheve flere eldre
reguleringsplaner. Reguleringsformål er i hovedsak i samsvar med kommunedelplan
for Kjellandsheia.
Innspill fra Fiskeridirektoratet Region Sør
Fiskeridirektoratet Region Sør viser til vår ovennevnte uttalelse til Kommunedelplan
for Kjellandsheia, der vi skrev:
«Innenfor planområdet finnes flere mindre registreringer av ålegress, samt en større nord for
Støleholmen. Fiskeridirektoratet Region Sør er tilfreds med at man har funnet å ikke ville
utvikle området mellom Støleholmen og fastlandet til småbåthavn, da dette ville vært svært
negativt for en viktig ålegresslokalitet.
Fiskeridirektoratet Region Sør har ingen merknader til småbåthavnene i planen for øvrig. Som
en generell kommentar anbefales det ved anlegging av småbåthavner og slipper/ramper for
båter, at følgende tiltak for å begrense mulig negativ miljøpåvirkning, treffes:

Postadresse:
Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

Besøksadresse: Strandgaten 56
E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no

Telefon:
Internett:

03495
Telefaks: 51491689
www.fiskeridir.no

•

•

•

Båthavner med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområder utstyres med
innretninger for oppsamling og håndtering (rensing) av avløps- og overvann. Dette
vil redusere forurensingen fra land til sjø vesentlig.
Det tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavner, og at miljøfarlig avfall
(batterier, olje, lakk, maling og andre kjemiske produkter) blir tatt hånd om på en
forsvarlig måte.
Bryggeanlegg og bølgebrytere bør utformes og plasseres med tanke på å opprettholde
tilstrekkelig vanngjennomstrømning og unngå bakevjer for å opprettholde god
vannkvalitet.»

Det er avsatt 2 områder til småbåthavn i planen med tilhørende bestemmelser §8.1
Småbåthavn, SH301 og §8.2 Småbåthavn, SH302. Vi ber igjen om at det tas med
bestemmelser knyttet til anlegging av småbåthavner og slipper/ramper for båter for å
begrense mulig negativ miljøvirkning i sjøen.
Fiskeridirektoratet Region Sør ber om at ovennevnte innspill tas hensyn til i det
videre planarbeid, og at saken eventuelt sendes ut på ny høring etter at innspillene er
behandlet. Eventuelle henvendelser på bakgrunn av innspillet bes rettet til
saksbehandler.
Det bes om kopi av vedtatt plan.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Alfred Omdal
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-Johan Eik
Tlf.: 38 17 62 07

Deres ref.: 2012/3271
Vår ref.:
2013/833

Vår dato: 28.05.2015
Arkivkode: 421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Kjellandsheia syd - uttalelse til områdereguleringsplan, planID 201219
________________________________________________________________________
Miljøvernavdelingen ser positivt på planforslaget, men har følgende faglige råd:


Byggeområdene BF305, BF304 og deler av BF302, samt BFR301 bør reguleres til
LNF-formål i samsvar med kommunedelplanen. Eksisterende bebyggelse kan
vurderes å inngå i planen.



Reguleringsbestemmelsene sikrer at planlagt vanngjennomstrømskanal SKF301
mellom båthavn SH301 og offentlig badeplass o_BAD anlegges slik at
forurensning fra båthavna ikke kommer inn på badeplassen.



Reguleringsbestemmelsene for barnehagetomta f_BHG301 sikrer at bebyggelsen
blir godt naturtilpasset omgivelsene til Uffortjønna.



Før planen tas opp til sluttbehandling bør alle tiltakene i vassdraget fra
Uffortjønn og ut til sjøen (Oftenesbekken) være avklart etter både forbudene mot
fysiske tiltak i vassdrag (forskrift FOR 2004-11-15 nr 1468) og etter egen
detaljplan forelagt Fylkesmannen mht vannressursloven § 11. Alternativt kan
dette tas inn i reguleringsbestemmelsene.



Reguleringsbestemmelsene bør sikre at nye masser som tilføres planområdet skal
være rene, også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede
fremmede plantearter.

_________________________________________________________________________
Vi viser til kommunens forsendelse av 30.04.2015.
For området gjelder kommunedelplan for Kjellandsheia, vedtatt 16.06.2011. Foreliggende
områdeplan for Kjellandsheia syd utgjør en av 3 områdereguleringsprosesser innenfor
kommunedelplanområdet. De 2 øvrige gjelder henholdsvis Ausvigheia og Leireheia nord.
Kommunen har valgt å fremme foreliggende områdereguleringsplan for Kjellandsheia syd
først. Planområdet strekker seg fra E39 i nord til Oftenes i sør. Største delen utgjør utmark
eller landbruksarealer. Både Kjellandsvannet og Uffortjønna inngår i planområdet.
Miljøvernavdelingen har den 13.03.2013 kommet med innspill til planarbeidet. Her framgår
blant annet at planarbeidet forutsettes å skje i samsvar med kommunedelplanen, samt
Besøksadr.
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gjeldende nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved Kgl. res.
av 24. juni 2011.
Kommunen anfører at områdereguleringsplanen i hovedsak følger opp intensjonene i
kommunedelplanen for Kjellandsheia. Det er likevel gjort endringer innenfor formålene
skole, barnehage og friområder. Miljøvernavdelingen har i denne sammenheng ikke
vesentlige merknader til at deler av LNF-områdene rundt Uffortjønna og Kjellandsvannet i
kommunedelplanen nå vises som friområde. Vi vektlegger i denne sammenheng at nevnte
arealer vil være viktige rekreasjonsområder for den store befolkningsmengden som
utbyggingen legger opp til.
Vi har heller ikke vesentlige merknader til at
områdereguleringsplanen foreslår flere nye boenheter enn i kommunedelplanen (634 mot
437).
Ut fra friluftslivsinteressene mener vi det er uheldig at det åpnes for småhusbebyggelse med
inntil 40% utnyttelse av tomtene innenfor BF305, BF304 og deler av BF302. Dette gjelder
LNF-områder med byggeforbud i kommunedelplanen. I tillegg gjelder forbudet mot tiltak i
100-metersbeltelt langs sjøen etter pbl § 1-8. Tilsvarende gjelder også for frittliggende
fritidsbebyggelse, BFR301. Vi gir derfor faglig råd om at disse byggeområdene tas ut, men
at eksisterende bebyggelse kan vurderes å inngå i planen. Spesielt uheldig mener vi at
BF305, som i dag er en fritidseiendom, gjøres om til boligtomt med mulighet for utbygging
inntil 40% av tomta. Dette skyldes at områdereguleringsplanens eneste avsatte off. badeplass
(o_BAD) ligger inntil den samme odden med felles atkomst til denne, samt at det på
tilstøtende landarealer skal være offentlige friområder med bl.a. kvartalslekeplass.
Når det gjelder badeplassen o_BAD, viser planforslaget at det planlegges en
vanngjennomstrømningskanal (SKF301) mellom småbåthavn SH301 og badeplassen. Vi kan
ikke se at det er gitt noen bestemmelser for denne kanalen. Vi gir faglig råd om at
reguleringsbestemmelsene sikrer at kanalen anlegges slik at spesielt overflateforurensning fra
båthavna ikke kommer ut i badeområdet.
Barnehagetomten f_BHG301 er vist lokalisert på en kolle svært nær Uffortjønna. Dette bryter
med kommunedelplanen som forutsetter at det meste av kollen skal bevares.
Reguleringsbestemmelsene sier at maksimalt tillatt mønehøyde for bebyggelsen på
barnehagen vil være kote 37,0. Øverste del av kollen ligger på kote 45. Overflaten på
Uffortjønna ligger på kote 27,5. Det framgår i beskrivelsen at kollen vil bli fjernet i form av
masseuttak før bygging skal finne sted. Likevel vil bebyggelsen rage ca. 10 m høyere i
terrenget enn tjønna. Vi gir derfor faglig råd om at det gis bestemmelser som sikrer at
bebyggelsen blir godt naturtilpasset naturen omkring tjønna, samt at mest mulig av vegetasjon
blir spart.
Planforslaget legger opp til at det planlegges inngrep i vassdraget nedstrøms Uffortjønna
(Oftenesbekken). Her har Artsdatabanken registreringer om ål vurdert som kritisk truet art.
Øverst i området, o_FO307, tillates etablering og vedlikehold av lukket bekkeløp. Eventuelle
inngrep skal revegeteres. Videre nedstrøms vil det i område o_AGH301 tillates etablert
fordrøyningsbasseng og friområde. Deretter vil det i område o_FO311 tillates omlegging av
bekkeløp. (Vi forstår det da slik at bekkeløpet gjennom skoletomta o_UND301 skal flyttes til
dette området utenfor tomta.) Videre nedstrøms framgår at det innenfor LKH301 og LKH302
tillates etablert nytt bekkeløp ut til sjøen der bekken blir lukket over et lengre strekk.
Miljøvernavdelingen kan ikke se at inngrepene er godkjent med hensyn til forbudene mot
fysiske tiltak i vassdrag, se forskrift FOR 2004-11-15 nr 1468. Tillatelse etter denne
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forskriften kan gis av Fylkesmannen når det gjelder tiltak på strekninger som fører anadrome
laksefisk eller kreps. For øvrige vassdrag er det fylkeskommunen som kan gi tillatelse. For
øvrig skal inngrepene avklares gjennom en egen detaljplan forelagt Fylkesmannen, jfr.
Vannressursloven § 11. For å sikre at foreslåtte tiltak i Oftenesbekken kan gjennomføres, gir
vi faglig råd om at slik avklaring skjer før planen tas opp til sluttbehandling. Hvis ikke kan
det gis en egen bestemmelse som sikrer slik avklaring, men dette kan bety at det må gjøres
endringer i planen etter at den er vedtatt.
Planforslaget vil ved gjennomføring kunne medføre omfattende transport av masser. I denne
forbindelse minner vi om at spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot
stedegne arter og økosystem. Områdereguleringsplanen bør derfor ta høyde for å begrense
risiko for spredning av fremmede arter i forbindelse med massetransport i anleggsfasen. Vi gir
derfor faglig råd om at reguleringsbestemmelsene sikrer at nye masser som tilføres
planområdet skal være rene, også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra
uønskede fremmede plantearter.
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
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Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:
2012/3271

Vår ref.:
2013/493-5

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

Dato:
16.06.2015

Vedrørende offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Kjellandsheia syd
- Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 30.4.2015 vedrørende offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for
Kjellandheia syd i Søgne kommune.
Formålet med planen er å legge til rette for bl.a. etablering av småbåthavn.
Kystverket Sørøst registrerer at det i plankartet er avsatt et område til arealformål ”farled”
ved siden område for ”ferdsel”. Kystverket Sørøst ber om at arealformålet ”farled” endres til
”ferdsel”, da ”ferdsel” omfatter alle typer ferdsel på sjø, jf. reguleringsplanveilederen T1490. Forslag til bestemmelser pkt 8.4 må da endres og evt. innlemmes i bestemmelsenes
pkt 8.3. om ferdsel.
I forslag til bestemmelser pkt 8.1 om småbåthavn står det at det tillates etablering av
utriggere/båtoppstillingsplasser i sjøen, samt samt mudring dersom det foreligger godkjent
tillatelse etter forurensningsloven. Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at tiltak som kan
påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av
kommunal havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27 første ledd. Eksempler på
slike tiltak er mudring og etablering av flytebrygger. Av den grunn ber vi om at forslag til
bestemmelser pkt 8.1 rettes opp til følgende: ”Tiltak i sjø krever tillatelse fra kommunal
havnemyndighet”.
I planbeskrivelsen side 27 står det at ”i ferdselsformål skal det settes ut badebøyer for å
sikre badeaktiviteter”. Kystverket gjør oppmerksom på at det er viktig at det i planarbeidet
ikke legges opp til aktiviteter i sjø som kan påvirke sikkerhet og fremkommelighet for
sjøverts ferdsel i forbindelse med ferdsel til og fra båthavn. I planen er det avsatt et område
til bading. Dersom det i denne sammenheng menes offentlige badeplasser og en ønsker å
beskytte de badende mot ferdsel av fartøy, kan det etableres spesialbøyer (såkalte
”badebøyer”). Utlegging av spesialbøyer vil medføre at det er forbudt å ferdes med
maskindrevne fartøy og seilfartøy innenfor merkebøyene, jf. forskrift 15.12.2009 nr 1546
om fartsbegrensinger i sjø, elv og innsjø § 3 annet ledd. Kystverket Sørøst gjør
oppmerksom på at spesialbøyer er sjømerker som følger internasjonal standard (IALA), og
at utlegging av spesialbøyer krever tillatelse fra Kystverket, jf. havne- og farvannsloven §
19 annet ledd og forskrift 19. desember 2012 nr 1329 om farvannskilt og
navigasjonsinstallasjoner. Dersom kommunen ønsker å ta med dette i bestemmelsene, må

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

det tydelig fremgå av bestemmelsene at utlegging av spesialbøyer krever tillatelse fra
Kystverket etter havne- og farvannsloven.
Vi har ellers ingen merknader til offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen.
Med hilsen

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Kristiansand

Innspill til områderegulering

for Kjellansheia

29.05.2015

syd

- ref. 12/3271
Vi ønsker å komme med følgende kommentarer:
a)

b)

Det er viktig for oss at trafikksikkerheten
blir ivaretatt for barna som går på Samfundets
skole, Oftenes. Det er også viktig for oss at områdene som berøres, sikres på en trygg måte.
Evt. skrenter og skjæringer i nærheten av skolen bør sikres med gjerde.
Vi ønsker å beholde den tilgjengelighet til flerbrukshallen (Leireveien 316) som vi har i dag.
Det betyr at de innkjøringsmuligheter
som skal ivareta varelevering, transport av
funksjonshemmede osv. blir opprettholdt.

1 - Krysningspunkt

for sykkel/gangvei

ved kryss - Samfundets

skole, Oftenes

Vi mener at forslaget til sammenbinding av sykkel/gangvei fra området (A) ved siden av
flerbrukshallen (se kartet nedenfor), over fylkesveien og inn i eksisterende sykkelstier bør ses på på
nytt.

En kryssing av fylkesveien slik den er i dag, på dette stedet, vil være uansvarlig. Det eri dag 50 kmsone og veien er av kommunen definert som trafikkfarlig for skolebarn. Krysningspunktet gir dårlig
sikt mot øst. Ved en evt. gjennomføring
en vurdere
Samfundets
skolebarn.

fartsdempende

tiltak

av dette slik det er beskrevet på kartet (Planid 201219) bør

og i tillegg

tiltak

skole får hver dag busser og taxíer
Den løsningen

som kan bedre

som kjører

som reguleringsplanen

sikten

mot Øst.

inn i skolegården

legger opp til, vil etter

for å slippe

vår mening

av og hente

gjøre dette

noe

vanskeligere og mer trafikkfarlig. En evt. flytte av krysningspunktet mot øst (mot bussholdeplassen)
vil kanskje gjøre løsningen tryggere. I alle tilfeller ber vi kommunen vurdere dette.
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2 - Kryssing av stikkvei

rett før Samfundets

skole, Oftenes

(B)

I dag følger de fleste skolebarna sykkelstien som kommer østfra og peker inn i skolegården. Ved en
utbygging (B307, B308 og B310) vil trafikkmengden på den stikkveien som går inn like før skolen øke.
Det vil gjøre krysning

av veien

(B) mer utrygg

for barna,

både i en anleggsperiode,

men også etter

en

endelig utbygging.
Vi ber kommunen

vurdere

3 - Utbyggingen

tiltak

som kan ivareta

sikkerheten

for skolebarna.

generelt

Vi har ellers ingen innsigelser mot utbyggingen generelt, men vil understreke viktigheten

av at det i

hele utbyggingsperioden blir lagt vekt på å sikre en trygg skolevei for de barna som går på
Samfundets skole og ellers andre som bruker våre arealer på ettermiddags-, kveldstid og i helgene.
Med skolevei mener vi alle tilstøtende gang- og sykkelstier helt fra begynnelsen av Leireveien og ut til
Samfundets

skole, Oftenes.

Det er viktig at skolen og menigheten

Vennlig

hilsen

for Samfundets

'-,.';.1.,k_/

Tobias

Andersen

rektor

Nils I. Andersen
driftsleder

skole, Oftenes

/

f

'_

AS

holdes orientert

om det som kan ha betydning for oss.

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato: 09.06.2015
Vår ref.: 201502885-2
Arkiv: 323
Deres dato: 30.04.2015
Deres ref.: 2012/3271 - 17408/2015

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

Uttalelse ved offentlig ettersyn - Områderegulering for Kjellandsheia
syd - Søgne kommune
Vi viser til offentlig ettersyn av ovenfornevnte plan, datert 30.04.2015. NVE er forvaltningsmyndighet
for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE skal som høringspart bistå
kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes
og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.
Det er positivt at områdeplanens bestemmelse 3.1 angir krav om detaljregulering for områdene B301312 og o_UND301. Tema knyttet til sikker byggegrunn og vassdragsmiljø må behandles ytterligere i
detaljregulering.
Det går vassdrag gjennom planens byggeområder. NVE ber om at alle elver, bekker og innsjøer i
planområdet identifiseres og merkes av på plankartet. Vi anbefaler at vassdrag reguleres til bruk og
vern av sjø og vassdrag, jamfør Plan- og bygningslovens §12-5 nr. 6.
Flom og erosjon langs vassdrag er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging langs
vassdrag ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. Randsoner langs vassdrag er blant
de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg
er vassdragsnaturen viktig i friluftslivsammenheng. Styring av arealbruken bort fra vassdragene er det
beste virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og begrense vassdragsrelatert fare. NVE ber om at
det tas inn en bestemmelse med forbud mot bygge- og anleggsvirksomhet i et belte som strekker
seg minimum 50 meter ut fra vassdragene. Dette vil være i henhold til bestemmelse §13 i
kommuneplanens arealdel 2012-2020. Ved detaljregulering av byggeområdene må det gjøres vurdering
av om tiltak kan være utsatt for vassdragsrelatert fare. Det må dokumenteres at tiltakets sikkerhet mot
vassdragsrelatert fare er tilstrekkelig i henhold til TEK10. NVE ber om at det tas inn en bestemmelse
som sikrer dette.
NVE fraråder lukking av vassdrag. Ved stor vannføring kan vannmengde og tette rør medføre
oversvømmelser. Av samme grunn bør kulverter unngås. Ny bebyggelse bør ikke medføre økt avrenning
av overvann til vassdragene ved store nedbørsmengder. Områdereguleringen kan med fordel angi
bestemmelser om åpne vassdrag og lokal overvannshåndtering/fordrøyning.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

Deler av planområdet ligger under marin grense. Geoteknisk rapport for fv 204 Leirveien fra
Mulitconsult angir funn av kvikkleire. Ved detaljregulering av byggeområder på løsmasser under marin
grense må det dokumenteres at områdestabiliteten er tilstrekkelig i henhold til TEK10. NVE ber om at
det tas inn en bestemmelse som sikrer dette.
Vi viser for øvrig til NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar. Ta kontakt dersom
det er uklarheter eller dersom kommunen ønsker råd om hvordan disse temaene bør håndteres i
planarbeidet.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:

Kopi til:
Fylkesmannen i Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune
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Behandlende
Region

enhet:

sør

Høring

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Steinar Ånesland

2015/053923-002

2012/3271

18.06.2015

av områderegulering

for

Vi viser til brev fra dere av 30.4.20l

Oversendelsen

- 38121525

- 17408/2015

syd - uttalelse

Kjellandsheia

5.

gjelder høring av områdereguleringsplan

for Kjellandsheia

syd.

I hovedtrekk følger områdereguleringsplanen
de overordnede føringer/ intensjoner i
kommunedelplan
for Kjellandsheia.
Antall boenheter avsatt i områdeplanen
er imidlertid
betydelig overskredet i forhold til rammene i kommunedelplanen
(hhv. 634 mot 437 nye
boenheter) og vil på sikt kunne gi økt trafikkbelastning
på fv. 204.
Statens vegvesen

har følgende

merknader

til planforslaget:

I følge saksframlegg
til Plan- og miljøutvalget
25.3.15 er rekkefølgekravene
et forslag
fra utbygger utarbeidet i dialog med administrasjonen
i kommunen.
Innslagspunkt
for
oppgradering
av fylkesvegen er satt til 300 boenheter (100 boenheter for hver av
områdeplanene).
Konkret for denne planen åpner bestemmelsene
opp for at område B305 (95
boenheter) kan bygges ut før rekkefølgekrav
om utbedring av fv. 204 slår inn. Statens
vegvesen mener dette rekkefølgekravet
(§ 2.1) må samordnes med rekkefølgekrav
om
etablering av kryss med E39 (§ 2.2) og gjelde fra første enhet, jf. bestemmelser
i
overordnet plan.
Rekkefølgekrav
om utbedring av fylkesvegen er utfonnet slik: Før
utbyggíngsområdene
B301-B304, B306-B312, 0_UND301, f_BHG30I
kan utbygges,
skal Leireveien (fv.20-1) utbedresfra
planens grense ved Uflortjannbekken
og fram til
E39. Hva som menes

med utbedres,

den ikke kan misforstås
fylkesvegen.

og den må knyttes

Dersom reguleringsbestemmelsene
overfor Vest-Agder fylkeskommune

Telefon:

Statens

vegvesen

Telefaks:

Region

sør

firmapost-sor@vegvesen.no

4808

723

Arendal

Bestemmelsen

opp mot fremtidig

ikke endres i samsvar
anbefale innsigelse.

Posta d res se

Postboks

er uklart.

02030
37 01 98 01

må formuleres

reguleringsplan

med kulepunktene

slik at

for

over vil vi

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen

Statens

4626

5

KRISTIANSAND S

vegvesen

Landsdekkende

Stoa

Org.nr:

971032081

981 S Vadsø
Telefon:
Telefaks:

regnskap

2
0

Utbygging av områder med atkomst via fremtidig nytt kryss på fv. 204 (i dagens kryss
mellom fylkesveg og kommunal veg til Ausviga), må baseres på en løsning med
rundkjøring.
Etableringer med grunnlag i et midlertidig x-kryss kan vi ikke gi vår
tilslutning til.

0

For områdene B306-B308 og B3l0 åpnes det opp for bygging av 120 - 130 boenheter
med atkomst fra fv. 204. Denne delen av fylkesvegen er ikke omfattet av
rekkefølgekravet
i § 2.1, men det vil likevel kunne være behov for utbedringstiltak.
Det er i dag en bred deler mellom fylkesveg og gang-/ sykkelveg og forholdene ligger
i så måte godt til rette for en fremtidig utvidelse av fylkesvegen.
Det bør reguleres inn
kjøreveg på min. 6,5 meter på den delen av fylkesvegen som er omfattet av
ornrådeplanen.

0

Det antydes at ny regulert veg mot vest i fremtiden skal bli fylkesveg. Dette er
usikkert, eventuelt langt frem i tid og uansett ikke aktuelt før vegen føres frem til
dagens fv. 204 lengre vest.
Statens vegvesen har av den grunn ikke sett på detaljene for planlagt ny veg. Vi vil
likevel bemerke at KTA30l bør trekkes lengre vekk fra kj øreveg og utenfor
sikkerhetssone.

Vegavdeling
Med hilsen

Vest-Agder

.7Wf Johan Mjaaland
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Avdelingsdirektør

Steinar Ånesland

Kopi:

Vest-Agder

fylkeskommune,

regionalavdelingen

V:i

Statens

vegvesen

Søgne kommune
Daniel

Holm

Postboks

1051

4682 SØGNE

Behandlende
Region

enhet:

sør

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Steinar

2015/053923-003

2012/3271

21.08.2015

Områdereguleringsplan

Ånesland

for

- 38121525

syd - rekkefølgekrav

Kjellandsheia

Vi viser til møte mellom Søgne kommune,
14.8.2015 og til vårt brev av l8.6.20l5.

Vest-Agder

- 17408/2015

fylkeskommune

og Statens vegvesen

I forslag til bestemmelser
i områdereguleringsplan
for Kjellandsheia
er innslagspunkt
for utbedring av
fv. 204 satt til 300 boenheter (100 boenheter for hver av de tre ornrådeplanene).
Statens vegvesen
anbefalte i brev av 18.6.15 Vest-Agder fylkeskommune
å fremme innsigelse til bestemmelsen
og at
rekkefølgekrav
om utbedring av fylkesvegen måtte samordnes med rekkefølgekrav
om etablering av
kryss med E39.
Statens vegvesen har sett nærmere på saken og er i samarbeid med fylkeskommunen
kommet til at det
innenfor kommunedelplan
for Kjellandsheia
kan bygges inntil 300 boenheter før fv. 204 må utbedres.
Dette begrunnes bl.a. med at vi vurderer fylkesvegen til fortsatt å ha noe kapasitetsreserve
og at det er
gjennomført tiltak for myke trafikanter på strekningen fra Lunde (fv. 114) til kryss med E39. Ideelt
sett burde det vært gjennomført trafikkberegninger
for bedre å kunne vurdert kapasitet for fylkesveg
og kryss.
Søgne kommune mener Statens vegvesen må definere hva som i reguleringsbestemmelsene
menes
med at Leireveien må <<utbedres>>,jf. e-post av 23.6.2015. Vi har tidligere antydet at
dimensjoneringsklasse
H2 bør legges til grunn for fylkesvegen i områdereguleringsplanene.
Det er her
snakk om utbedring av eksisterende veg og dimensjoneringsklasse
U-Hø2 Øvrige hovedveger (7,5
meter vegbredde) i Håndbok Nl00 kan legges til grunn.
Det åpnes opp for betydelig boligbygging før fylkesveg med tilhørende kollektivanlegg
må utbedres.
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 ormådereguleringsplanen.
Fylkeskommunale
midler kan ikke påregnes.

Vegavdeling
Med hilsen

Vest-Agder

- seksjon for plan og forvaltning
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Vest-Agder

fylkeskommune,

Postadresse

Telefon:

Statens
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Ånesland

regionalavdelingen

02030
37 01 98 01

firmapost-sor@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen

Statens

4626

5

KRISTIANSAND S

vegvesen

Landsdekkende

723 Stoa

4808 Arendal

0rg.nr:

f'

*-/
Steinar

Kopi:

/

971032081

9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

regnskap

Til
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Offentlig ettersyn –Høring:

Områderegulering for

Kjellandsheia syd

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

Norsk Zoologisk
Forening
Sørlandsavdelingen
Teglverksveien 30, 4632
Kristiansand

Agder Botaniske
Forening
Postboks 1887
Gimlemoen,
4686 Kristiansand

Om Norsk Botanisk Forening / Agder Botaniske Forening (ABF)
Norsk Botanisk forening er foreningen for planteinteresserte i Norge Den
samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfot botanikere og andre
med interesse for norsk flora. Foreningen ble startet i 1935, og har i dag ca
1500 medlemmer over hele landet. Lokalavdelingen på Sørlandet heter
Agder Botaniske Forening.
God naturforvaltning krever kunnskap og engasjement. Norsk Botanisk
Forening bidrar til dette viktige arbeidet. Medlemmer i lokalforeningene besitter svært mye
kunnskap om forekomst av plantearter, og det utføres florakartlegging i stor stil.
Om Norsk Ornitologisk Forening ved Kristiansand
Norsk Ornitologisk Forening - populært kalt NOF eller fugleforeningen - er en
landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte, med fylkeslag alle fylker og mer enn
50 lokalforeninger rundt omkring i landet. Foreningen har på landsbasis rundt 6000
medlemmer. NOF Kristiansand og omegn lokallag er lokalforeningen for kommunene
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Fugleforeningen er møtested for alle som
liker å se på fugl, uansett kjønn, alder og kunnskapsnivå. Kulturlandskapet i Søgne er et
yndet og populært område for våre medlemmer hvor vi studerer fugletrekket, spesielt
Søgnejordene. Våre medlemmer har en unik kunnskap om arter og trekkforhold i nevnte
områder.

Biologisk mangfold
Norsk Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen- Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand
og omegn lokallag og Agder Botaniske Forening er opptatt av å ta vare på det sørlandske
naturmiljøet.
Kjellandsheia er et typisk sørlandsk hei-område med nær beliggenhet til kystlinja, dette gjør
området spesielt både naturmessig og artsmessig.
Slike områder bygges i dag ned i økende tempo og det blir helt feil å konkludere med at
dette ikke har noen verdi slik det skrives i kapitel 7.6.
Vi har sjekket artskart i artsdatbanken, det viser at det i ca 80% av reguleringområdet ikke er
fortatt noen som helst registreringer av biologisk mangfold og naturtyper.
At artsdatabanken ikke inneholder informasjon bekrefter bare at dette er et område som
virkelig trenger en utførlig registrering.
Data i artsdatabanken utføres for det meste av naturinteresserte amatører, det blir direkte
feil å konkludere med at det ikke fins verdifulle naturverdier i området Kjellandsheia.
Artsdatabanken gjenspeiler kun det som er utført av biologiske registreringer og i området
som omfattes av områdereguleringen er det heller tynt. Søgne kommune ligger dessverre
langt etter de fleste kommuner i registrering av biologisk mangfold og naturtyper. Viser til
Biologisk mangfold i Søgne 2001.
Det er helt klart at utbyggingen vil medføre konsekvenser for natur og miljø. Området som
skal bygges ned strekker seg fra Lunde til kysten og blokkere for vilttrekk.
Etter min erfaring er det vilttrekk fra Lone/ Lunde til nettopp Kjellandsheia.
Det er viktig å ta vare på randsoner mot vann og dyrket mark, dette er ofte de rikeste
områder for viltet.
Det er uforståelig at ” Lov om forvaltning av naturens mangfold” naturmangfoldloven ikke
skal gjelde ved regulering av Kjellandsheia.
Vi mener at § 6 (generell aktsomhetsplikt) - §8 (kunnskapsgrunnlaget) § 9 (føre-varprinsippet) og § 10 (samlet belastning) må legges til grunn ved områderegulering av
Kjellandsheia.
Med vennlig hilsen

Norsk Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen

Agder Botaniske Forening.

Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokkallag

Kopi
Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen. Serviceboks 513 4605 Kristiansand

postmottak@sogne.kommune.no
INNSPILL TIL OMRÅDEPLAN FOR KJELLANDSHEIA SYD / OFTENES
REF: 12/3271

I følge kommunedelplanen er området som vi har merket RØDT på kart under
avsatt til bygge område kalt B20. I dette området har Nils Andersen og Stig
Trydal (juviga 21 og 23) eierinteresser, viser til tidligere innspill i forbindelse
med utarbeidelse av kommunedelplan.
Vi er de eneste i eksisterende området som ikke har hatt mulighet for sjøbod, og
ser dette som vår mulighet til å få dette oppfylt.
V ønsker å legge til rette for sjøboder i det avmerkede området (RØDT)

Vi ser nå ut fra områdeplan som er på høring at området er endret og blitt
vesentlig smalere en i kommunedelplan B20 (merket RØDT under). Vi har fått
forståelsen at grunnen til dette var en ”heller” som medførte automatisk
fredning, og at dette kanskje har hatt innvirkning på størrelsen av det ”gule”
området i forhold Kommunedelplan.

Det viser seg imidlertid i følge arkeologisk rapport at det ikke ble funnet noe av
interesse i området , og dernest ikke skulle være noen grunn til å båndlegg
området.
Det er også en stor høydeforskjell fra området hvor det var sannsynlig med funn
og området hvor det er ønskelig med bebyggelse. Området er også lite egnet for
andre formål.

Ønsker derfor at området vi i dag besitter på Helge Nygårds eiendom blir endret
i henhold til kommunedelplan, og avsatt til sjøboder og tilhørende bryggeanlegg.
Formulering i områdeplan er at dette området skal detaljreguleres før bygging.
Vårt innspill i denne forbindelse er at det er ønskelig at den sydlige delen
tilhørende Helge Nygård (oss), kan utnyttes uavhengig av reguleringsplan.
Vi mener dette ikke er til hinder for den videre reguleringen av området SH302,
og at det derfor legges til rette for utbygging uavhengig av en regulering som
kan ligge langt frem i tid.
Forslaget vårt er at det brukes samme formulering som småbåthavn SH301.
Forslag til tekst:
Innenfor sydlig del av området SH302, tillates det etablert mindre
bygg/sjøboder med maksimalt BYA = 20m2 . Byggene kan ha maksimal
gesimshøyde 3m og maksimal møne høyde 5m. I området tillates
fortøynings innretninger og utriggere.
Det kan nevnes at den andre boligen (juviga 34) i området har en eksisterende
sjøbod på ca 50m2 og 6.5m høyde i grensen til området vi foreslår utbygd med
flere små bygninger.

Viser også til tidligere innspill angående tursti og badestrand som ble sent inn i
forbindelse med kommunedels planen. Vi oppfordrer fortsatt til at det tenkes
forslag til en helhetlig sti gjennom området langs sjøen, i planområde o_FO312.
Det kan også vurderes om friområdet 0_FO312 kan knyttes sammen med veiene
i området. I Sydlig del av o_FE301 kan det vurderes mulighet for badestrand.
Her kan det med rimelig enkelthet fylles på sand og skape en flott liten strand.
Se lilla ring på kartet over.
Nils Andersen og Stig Trydal
Juviga 23 og 21

Søgne Kommune

v/arealenheten

Pb 1051

4682 Søgne
Arild Tønnesen
Rosshaven
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4639 Kristiansand

Kristiansand
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Ref 12/3271

Innspill

til områderegulering

for Kjellandsheia

syd

Innspillene gjelder område betegnet som BFR 301 og o_FO 320 i reguleringsplanens
Undertegnede

er fester av tomten for fritidsbebyggelse,

og eiendommen

kart.

har vært i familien siden

1961.

I reguleringsplanen
friområde

er det tegnet inn at hele holmen (kalt Tjellingsskjæret)

o_FO 320. Fritidseiendommen

fortøyningspunkt

strekker seg ut på Skjæret, og er i bruk både ved

til båt, og ved at badebukten strekker deg ut dit. Dette er områder som har vært i

bruk siden 60-tallet. Tomtegrensen
fritidsbebyggelsen

går et stykke ut på Tjellingsskjæret,

og vi ber om at grensen for

dermed blir satt på samme sted som tomtegrensen.

Området ytterst på Tjellingsskjæret

er i følge planen tenkt regulert til friområde.

skjæret er i dag urørt, og benyttes som hekkeområde

for makrellterne

kjent en truet fugleart, og er rødlistet. Navnet Tjellingsskjæret
som hekkeplass.

øst for BFR 301 skal være

I hekkeperioden

og tjeld. Makrellterna

er som

er kommet av at tjelden har hatt dette

lar vi holmen som helhet være i fred, og Iar fuglene være for seg

selv. Vi frykter at fuglene vil bli forstyrret
regulert til friområde,

Denne delen av

så mye at de slutter å hekke der dersom området blir

og båter kan legge til der. Ytterste del av holmen bør være forbeholdt

fuglene i

hekketiden.
Legger ved foto fra holmen som dokumentasjon
hekkeplass for både tjeld og makrellterna.
en makrellterne

på at holmen også i år har vært brukt som

Foto er tatt 4.juni 2015, og viser både et par med tjeld og

liggende på reir ute på Tjellingsskjæret.

'\

Vi ber om at innspillene våre tas til følge.

7‘l7~4

22/0
Med hilsen
Arild Tønnesen
Tlf 90910303
rosshave@online.no
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Søgne kommune
v/ Arealenheten

pb.1051
4682 Søgne

Deres

Merknad,

Som

innspill

nærmeste

og protest

nabo

og mest

ref:12/3271

Søgne

til omráderegulering

berørte

for Kjellandsheia

til reguleringsområdet

KV1, PP2,

19.6.2015

syd

GAR 2 og B11

protesterer
vi på det sterkeste på det fremlagte reguleringsplanforslag.
Våre to hus/ eiendommer
blir berørt på en slik måte av reguleringen
at den vil ødelegge
vanskeliggjøre
dagens gode boforhold i et eldre og etablert boområde på Oftenes.
Det synes som om utbygger med denne regulering
ikke har tatt hensyn
eksisterende
boliger og fremtidig boforhold
i planarbeidet!
Dette

gjelder

for to etablerte

hus/eiendommene

til disse

og

to

på GB 31/34 og 31/8.

Ut av plankartet
fremkommer
det at bolighusene/
eiendommene
mot Samfunnet
skole og
kirke har fått innregulert
et bredt friarealbelte
mellom sine eksisterende
hus med store tomter
til ny planlagt bebyggelse.
Det synes som om utbygger har vært i kontakt med disse tidlig i plan og utbyggingsproessen,
og har ivaretatt disse interesser.
Jfr. bl.a. innregulert
friareal og fristilt tomteareal
B14.
Vi, -som bor i GB 31/8 og 31/34 med de minste tomtene
nærmest
trafikkert fylkesvei
blitt kontaktet
i planprosessen
av utbygger,
noe som kan føre til store skader og
forskjellsbehandling.

er ikke

Vei KV1 er i dag privat vei til tre bolighus,
og er ikke egnet til utvidelse til kommunal
trafikkert
veistandard,
og vil komme ca. 3 meter fra inngangspartiet
til GB 31/34.
Veien vil ikk kunne ivareta byggegrenser,
støy, stigningsforhold,
trafikksikkerhet
og
avkjørsel
forhold til eksisterende
bolig/bebyggelse,
regulert så nær opp til husets
inngangsparti.
Stigningsforhold
gjør at hele heia inntil eksisterende
tomt, garasje og hus blir sprengt
forslag til regulering
av vei opp til felles parkeringsareal
og garasjeanlegg
for B11.
Reguleringsforslaget
blir et overgrep
mot eksisterende
to boliger, ved at støyforhold,

forurensing,

trafikksikkerhet,

byggegrenser

med mer ikke ivaretas

bort i

for den etablerte

bebyggelsen.

Veiløsningen
inngripen

synes

således

i eksisterende

urealistisk

og etablerte

å gjennomføre

uten betydelig

ødeleggelse

og

boforhold.

innregulert PP2 (parkering) og GAR 2(garasje) er ikke egnet til bebyggelse.
Tiltaket vil medføre betydelig sprenging og ødeleggelse
og rasering av hele
bakenforliggende
hei med store fjellskjeringer.
Heia bak husene
er i dag skjerm i bo og uteareal,
og fungerer
oppholdsrom
til husenes
til dagens
sterkt trafikkerte
fylkesvei.
Reguleringsforslaget
parkering
løsning

som en buffer og frisone

legger opp til at disse to eksisterende
hus får en uakseptabel
på opptil tre tomtesider,
med vei og parkeringsareal
helt inntil.

og

vei og

Våre etablerte tomter vil da ikke kunne opprettholde
trafikkareal/
støysoner på alle sider.

Det er helt unødvendig og uakseptabelt

dagens

Ievelig uteareal,

med nye

å ødelegge så mye for to etablerte og fungerende

bolighus som er oppført for lang tid tilbake,
andre løsninger.

ved denne regulering

og utbygging,

da det finns

Reguleringsutgangspunkt
er et meget stort og jomfruelig areal som er tatt opp til regulering
ny boligutbygging,
der planen bør kunne ivareta og tilpasses også disse to eksisterende
bolighus.
Det må her kunne finnes en bedre reguleringsløsning

Ut fra ovennevnte

foreslår

vi planendring

i forhold

til eksisterende

og nye boliger.

til:

KV1, PP2 og GAR 2 utgår som bygeområde.
Område

reguleres

til friområde

(3040),

i likhet som for alle andre eksisterende

Samfunnet skole og kirke.
Adkomst til boligområde, utbyggingsområde

boliger

MV,
beboere

i etablerte

GB 31/34 - Anna Kjellaug
“Jk/if

bolighus

på Oftenes

og
Geir Øgreid,
i- fl*

v

Leireveien
V,

U/4,n<7v'7’”*—'°""/

GB 31/8 - ArneWChristian

Andersen

mot

B11 utgår eller reguleres fra ny adkomst KV2.

Ber om at det tas befaring.

Etablerte

278

/

og Bente Sorkås

K/K. Afrfikjféeflmfi

, .

.f

Larsen,

f

Leireveien

276

til

,

Side 1 av 1

Fra: Rune Røsstad[rune.rosstad@uia.no]
Dato: 22.06.2015 11:38:03
Til: Postmottak
Tittel: Innspill til områderegulering for Kjellandsheia syd
Innspill til områderegulering for Kjellandsheia syd
Planen inneholder en svært kortfatta og overflatisk beskrivelse av biologisk mangfold i området. Dette
foreligger i planbeskrivelsen kap. 7.6, og kan i beste fall beskrives som mangelfullt, da en viser til et fåtall,
tilfeldige registreringer som er gjort innenfor området. Dermed konkluderer en med at verdifulle naturforhold
ikke er registrert, noe som følger naturlig av at dette ikke er forsøkt. Jeg kan ikke forstå annet enn at dette
strider mot lovverket.
Jeg viser til fylkesmannens innspill av 13.03.2013, som understreker nettopp dette kravet.
Jeg ber om at det kreves foretatt en kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold i området, slik at dette
kan inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for de prioriteringer som blir gjort i planen.
Med hilsen
Rune Røsstad
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Bjame Borøy
Oftenesveien
47
4640 Søgne
gnr.30 bnr.5.

Søgne kommune

Q‘:

:bål 7-I

v/Arealenheten,
pb1051,

4682

Søgne

ref. 12/3271.

Viser til mottatt
områderegulering

brev datert den 30.04.2015 fra Søgne kommune. Offentlig ettersyn
(reguleringsplan)
for Kjellandsheia
syd Søgne kommune.

Ser at et område(H730-6)

på Gnr.30 bnr.5 er båndlagt

-

etter lov om kulturminner.

Litt om området H730-6.
Gnr.30 bnr 5 og 28 var fram til 1982 en eiendom. Det gamle huset på bnr.28 ble bygget i cirka
1862 og bebodd av fiskere og sjøfolk, med den aktiviteten
det har før til i området ned mot sjøen i
150 år.
Litt inn på bnr.28 og ned mot sjøen,var det et søkk i terrenget. Dette søkket er for en del år siden
blitt fylt opp, med at det er kjørt på leire. På den øverste delen mot bnr.28 er det siden kjørt på et lag
blandingsjord
fra forskjellige steder.
Bygget som står under heia , hadde tidligere sti langs fjellet frem til huset på bnr.28. Det stod også
et bygg til under heia, som stien gikk nordenfor.
I området er det gravet med handemakt og gravemaskin
flere ganger.
Det ligger en drensledning
og en gammel grovvannsledning
(avløp) fra bnr.28,som går uti sjøen.
Drenslednivgen
har vært oppe til reparasjon,og
det er fylt på passende masse rundt ledningene.
Det er også gravet og anlagt en 25m. lang sandfiltergrøft
(sprede grøft) for bnr.5 i dette området.
Sanden må etter en viss tid fomyes.
Protesterer på at området H730.6 blir båndlagt som kulturminne,
da funnet på H730.6 (bm.5 ) etter
min oppfatning ikke kan stamme fra dette omrâdet (i tillkjørt masse). Det har foregått mye
gravearbeid her, noe som også i framtiden må kommer til og sje, i forbindelse ved reprasjon og
fomyelse.

Kopi til
Fylkeskonservatoren
Vest Agder Fylkeskommune
Pb. 5 1 7

Lundsiden4605.
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e Borøy
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ADVOKATFIRMAET

KIÆ R

Søgne kommune
Arealenheten
Postboks 1051
4642 SØGNE

Vår ref: l 50297/20217/JB/ldj

SAK 12/3271:

OMRÅDEREGULERING

Dato: 4. juni

FOR KJELLANDSHEIA

2015

SYD

Forslag til områdereguleringsplan
for Kj ellandsheia Syd ligger ute til offentlig
ettersyn. Jeg representerer
Vidar Andersen, som er eier av gnr 31 bnr 48 i denne
sak.
Eiendommen
GB 31/48 er en liten parsell med brygge som ligger inne i området
som er foreslått regulert til offentlig friområde o_FO312. Denne eiendom har
rettighet til båtopplag på naboeiendommen
GB 31/4, og det er fra gammelt av
etablert en slipp i tilknytning til dette. Jeg vedlegger kopi av kartutsnitt som viser
eiendommen
og slippen. Videre vedlegges kopi av skjøte tinglyst 31.5.1972.
Dokumentet
er tinglyst som heftelse/servitutt
på GB 31/4.
Både bryggeparsellen
og opplagsplassen
med slippen har vært i aktiv bruk, og er
holdt godt vedlike. Bryggen og opplagsplassen
med slippen er av svært stor verdi
for Vidar Andersen.
Planforslaget
går ut på at friområdet o_FO3 12 skal opparbeides i samsvar med
Grønnstrukturplan
av 14.11.2014. Det fremgår av denne (side ll) at slippen skal
fjernes. Opparbeidelsen
av friområdet er lagt inn som rekkefølgebestemmelse
- se
forslag til reguleringsbestemmelse
pkt 2.3 a).
Planen forutsetter altså inngrep i private rettigheter som er av verdi for Vidar
Andersen, og han er ikke på noen måte villig til å avstå dette.
Slippen og opplagsplassen
har funksjonell betydning sammen med hans private
brygge på GB 31/48, og det er naturlig at dette innreguleres og beholdes som et
eksisterende
anlegg. Det foreslås derfor at området rundt GB 31/48 med slippen
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ADVOKATFIRMAET

Sidez

KIÆR

reguleres til privat bryggeanlegg
«småbåtanlegg
Strandsone (1588)>>. Området for slik regulering

Med vennlig hilsen
AD
KATFIRMAET

Jakob

i sjø og vassdrag med tilhørende
er illustrert nedenfor.

KJÆR DA

Bakka

advokat
bakka@advkjaer.no

kopi

:

Vidar Andersen,

Oftnesheia

5, 4640 Søgne
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Sogne
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Med forbehold

om feil I kartgrunnlaget
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X 6437500

Kommunedelplan for

KJELLANDSHEIA
Søgne kommune
TEGNFORKLARING PBL. § 20 - 4 (PBL 1985)
Byggeområde (PBL §20-4, 1. ledd nr 1)
Nåværende

Framtidig

Byggeområde (BE/B)

X 6437000

Fritidsbebyggelse (FE)
Offentlig bebyggelse (O)
Bygninger med særskilt angitt almennyttig formål (A)
Kommunalteknisk virksomhet (KV)
Friområde - generelt (F)
Idrettsanlegg (Fr.)
Landbruks-, natur- og friluftsområder LNF (PBL §20-4, 1. ledd nr.2)
LNF utan føresegn (L)
Område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag (PBL §20-4, 1. ledd nr.5)
Småbåthavn
Ferdselsområde
Friluftsområde i sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og vassdrag (N)

X 6436500

Viktige ledd i kommunikasjonssystemet

(PBL § 20-4 1. ledd nr. 6)

Vegareal
Fjernveg (E39)
Hovedvei
Samleveg
Vegkryss
Gangvei
Restriksjoner etter annet lovverk enn PBL
Andre restriksjoner (høyspentlinje)
Utfyllende bestemmelser (PBL § 20-4, 2. ledd)
Byggeforbud stedbunden næring
Retninglinjer

N

LNF-område hvor naturvern er dominerende (N)
X 6436000

Andre kartsymbol:

Planavgrensing
Grense for arealbruk
Grense for restriksjonsområde
Grense for retningslinjeområde

Målestokk:

1:5000

Ekvidistanse: 20 m.
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