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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering av ny
gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen – Plan ID 201704, bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering av ny
gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen – Plan ID 201704, bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.

Innstilling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering av
ny gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen – Plan ID 201704,
bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket
som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Multiconsult AS har på vegne av Søgne kommune utarbeidet et forslag til detaljregulering av
ny gang- og sykkelvei langs deler av Salemsveien og Fåmyråsen. Formålet med planen er å
sikre ferdselen for myke trafikanter. Gang- sykkelveien skal etableres fra Tangvallveien og
frem til barnehagen i Salemsveien, og fra Salemsveien og frem til turløypa i Fåmyråsen.
Dagens situasjon og planstatus:
Salemsveien har en biltrafikk på anslagsvis 350 ÅDT (2017) og er en viktig ferdselsåre for
myke trafikanter generelt, og for barn til skolene på Lunde og Tangvall. Med utgangspunkt i
antall boliger i Fåmyråsen, anslås trafikkmengden her til å være 200 ÅDT.
Områdene langs Salemsveien er i kommuneplanen avsatt til LNF område, tjenesteyting,
byggeområde for bolig, og veiformål. Deler av strekningen er regulert til jordbruk og
barnehage. I Fåmyråsen er områdene delvis avsatt som LNF område i kommuneplanen, og er
ellers regulert til veiformål, jordbruk, friområde og byggeområde for boliger i regulerings- og
bebyggelsesplaner.

Foto over området.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse med tilhørende vedlegg
(vedlegg 1-3). Planforslaget omhandler etablering av gang- og sykkelvei langs Salemsveien og
Fåmyråsen. Formålet med planen er å sikre ferdselen for myke trafikanter.

Det skal etableres en ensides gang- og sykkevei, og denne skal plasseres vest for Salemsveien,
og nord for veien opp til Fåmyråsen. Det var 2 forhold som var avgjørende for valg av side,
herunder vern av landbruksareal på østsiden av Salemsveien, samt at en ønsket å unngå kryssing av
Salemsveien for benyttelse av gang- sykkelveien i Fåmyråsen.
Salemsveien:
Veibredden er regulert til 6,5 meter, og gang- sykkelveien får bredde 3 meter. Bredde på rabatt
mellom vei og gang- og sykkelvei er redusert til 1 meter på hele strekningen for å redusere
bruk av landbruksarealer.
Fåmyråsen:
Veibredden er regulert til 5 meter. Gang- og sykkelveien foreslås med en bredde på 3,0 meter
og 0,5 meter rekkverksrom samt sideområde/grøft på minimum 1,0 meter iht. kommunens
veinormaler. For å unngå et for stort inngrep i Fåmyråsen 2‐22, er veien sideforskjøvet over en
streking på ca. 100 meter.
Tekniske justeringer av plankartet:
Plankartet er justert noe etter høringen. Årsaken til dette, er enten at planforslaget ikke grenset
inn mot gjeldende reguleringsplaner i område, og at man med dette får mindre restarealer
mellom planene, eller at enkelte arealer ville blitt liggende igjen med uhensiktsmessig formål.
Endringene utløser ikke krav om nye høringer ettersom de er innenfor de varslede
planavgrensningene, og heller ikke får konsekvenser for berørte parter eller omgivelsene
forøvrig.
Følgende er endret:
Fåmyråsen:
I gjeldende plan er deler av GB 28/463, Fåmyråsen 3A og 3B regulert til vegareal. I
planforslaget som var på høring var arealet opprettholdt, men da som annen veggrunn. Vegen
er imidlertid plassert lenger mot nord, og arealet er i dag opparbeidet som en del av
uteoppholdsarealet til boligen. Vi har med bakgrunn i dette funnet det hensiktsmessig å
regulere arealet til boligformål.

Gjeldende plankart

Høringsforslaget

Revidert plankart

Ved innkjøringen til Fåmyråsen er arealet på sydsiden av veien regulert til jordbruk.
Planforslaget som var på høring var begrenset til selve vegen, og jordbruksarealet ble med
dette liggende igjen i en eldre plan som ellers, med unntak av friområde/ hoppbakke, er
erstattet av nye planer. For å unngå slike mindre gjenværende restarealer, har vi funnet det
hensiktsmessig å innlemme arealet i denne planen. Arealformålet er beholdt som
landbruksareal.

Gjeldende plankart

Høringsforslaget

Revidert plankart

Salemsveien:
Rabatt mellom vei og gang- og sykkelvei er som nevnt redusert til bredde 1 meter på hele
strekningen. Tilstøtende arealer, slik som midlertidige anleggsområder og siktlinjer, er justert
tilsvarende.
Krysset til Rinneveien er i gjeldende plan regulert med større bredde enn hva som er
opparbeidet i dag. I planforslaget som ble sendt på høring var avkjørselen markert med bredde
tilsvarende dagens bredde. For å unngå et lite regulert restareal i selve krysset, er arealet tatt
inn i planen, regulert til annen veigrunn. Ny plan erstatter nå i sin helhet den gamle planen på
stedet.

Gjeldende plankart

Høringsforslaget

Revidert plankart

Veien legges om forbi barnehagen. Arealene på vestsiden av veien er i dag regulert til
jordbruk. I høringsforslaget fulgte avgrensningen ny vei, med de følger at den gamle regulerte
veien ble liggende igjen i gammel plan. Det er lite hensiktsmessig med slike restarealer, og vi
har av den grunn utvidet planområdet som vist under. Arealet som tidligere var regulert til
veiformål er nå regulert til landbruksareal.

Gjeldende plankart

Høringsforslaget

Revidert plankart

Prosess:
Oppstart av planarbeid ble varslet i mai 2017. Det ble holdt oppstartsmøte med konsulent, og
varslet om utvidet planområde i november 2017. Forslagsstiller har kommentert innspillene til
oppstartsvarselet i planbeskrivelsen.
Forslag til plan ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 26. april til 15. juni 2018.

Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder hadde innsigelse til planforslaget da de mente forslaget
var i strid med nasjonale føringer for ivaretakelse av dyrket mark, og på grunn av manglende
involvering av barn og unge i prosessen. Innsigelsen ble imidlertid trukket på grunn av
følgende justeringer/ avklaringer:
 Det ble inngått enighet med Statens vegvesen om å redusere rabatten mellom vei og
gang- sykkelvei til 1 meter på hele strekningen, fremfor 2 meter som angitt i deres
kravspesifikasjoner. En slik justering gir noe reduksjon i bruk av landbruksarealer.
 Salemsveien er i dag regulert/ avsatt til veiformål i reguleringsplanen for Eik Sangvik
og kommuneplanen. Plangrensen mot øst sammenfaller med ny plan, og planforslaget
legger av den grunn ikke opp til ytterligere bruk av landbruksarealer mot øst, med
unntak av i området ved barnehagen. Bruken av landbruksarealer kan aksepteres
ettersom tiltaket anses for å ha stor samfunns-nytte.
I forbindelse med høringen har det kommet inn 8 innspill som oppsummeres og kommenteres
av administrasjonen under.
Fagleder miljø og landbruk, Søgne kommune, 22.05.2018:
Vurderinger etter naturmangfoldloven samt bruk av avgravd jord synes ivaretatt i planen.
Ingen merknader.
Barne- og unges representant, Søgne Kommune, 29.05.2018:
Rinneveien blir i dag blant annet benyttet som skolevei for barn som går/sykler til Nygård
skole samt foreldre som skal lever barn i barnehage. Krysningen over til gang- og sykkelvei i
sving over til Salemsveien, er etter min vurdering å anse som risikofylt og jeg ber derfor at det
vurderes risikodempende tiltak.
Jeg stiller spørsmål til at gang- og sykkelvei er tiltenkt å stoppe like før ut/inn kjøring til
garasjeanlegg i barnehage. Garasjeanlegget brukes av ansatte og foreldre både i levering og
henting av barn. Etter min vurdering er dette en allerede utfordrende utkjøring både i forhold til
helling på bakken samt begrenset siktsone. Og ber derfor at det vurderes risikodempende tiltak
Dagens veistandard er ikke å anse av bedre kvalitet etter tiltenkt stopp-punkt ved barnehage.
Jeg oppfordrer derfor til at gang- og sykkelsti forlenges frem til krysningspunkt ved
Sangvikveien.
Administrasjonens vurdering:
Det reguleres ikke inn løsning for sikker krysning av Salemsveien ved Rinneveien. Ved
utbedring av Salemsveien, og etablering av gang- sykkelvei strekningen, vil løsninger for
kryssing av veien bli vurdert av Statens vegvesen i byggeprosessen. Det er etter vår vurdering
sannsynlig at det blir lagt opp til en form for tilrettelagt kryssing.
Veien legges om forbi barnehagen, og trekkes lenger mot vest. Det reguleres inn ny avkjørsel
til barnehagen, slik at man ikke lenger kjører rett ut i veien når man kommer opp fra
parkeringskjelleren. Det reguleres inn en kryssløsning, i samme høyde som Salemsveien, med
god oversikt over trafikken begge veier (sikt 4x45m).

Ettersom gang- sykkelveien reguleres inn på samme side som barnehagen, vil kryssing av
veien ned til parkeringskjelleren være uunngåelig. Når veien flyttes, vil det imidlertid kun være
de gående og syklende man må ta hensyn til i forbindelse med selve ut- og innkjøringen, og
man må ikke forholde seg til trafikken på Salemsveien. Vi mener derfor at trafikksikkerheten
forbedres betraktelig. Videre knyttes gang- og sykkelveien sammen med snarveien over
Vestrus Kjerkevei, som gjør at man får en helhetlig løsning for gående og syklende på
strekningen.
Da planarbeidet startet opp, var det i første omgang snakk om regulering av gang- og sykkelvei
fra Tangvallveien, langs Salemsveien, og opp til turveien i Fåmyråsen. Det ble i prosessen
vurdert som hensiktsmessig å regulere den frem til barnehagen. En videreføring, frem til
Sangvikveien, må vurderes i en egen planprosess. Vi er for øvrig enig i at gang- og sykkelvei
bør etableres på hele strekningen.
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, 05.06.2018:
Fylkesmannen mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for ivaretakelse av
dyrket mark, samt for involvering av barn og unge i planprosessen. Det ble rettet innsigelse til
planforslaget, og følgende ble påpekt:
 Fylkesmannen har ved oppstart av planarbeidet hatt særlig fokus på at planen må
minimalisere tapet av høyproduktiv dyrka mark. I denne forbindelse ser vi negativt på
at planen benytter veinormalene fra Statens veivesen over den dyrka marka, men kan
foreta noe reduksjon andre steder.
 Dessuten er det foretatt en uanmeldt utvidelse av selve kjøreveien som fører til
omdisponering av ytterligere arealer med dyrka mark. Denne utvidelsen er gjort etter
oppfordring fra vegvesenet med tanke på bruk av Salemsveien som mulig
avlastningsvei for Hølleveien en gang i framtiden. Med dette vil planforslaget føre til at
den totale bredden på Salemsveien med gang- og sykkelvei vil utgjøre 14,5 meter.
Dette betyr nærmere en dobling av dagens bredde. I tillegg flyttes kjøreveien ved
avkjøring til barnehagen i sin helhet ut på eksisterende jorde.
 Fylkesmannen minner om høringsuttalelse av 26.03.2015 til kommunedelplanen for
sykkel. For å minimalisere tapet av dyrket mark gav vi råd om at det ikke skulle være et
krav om at gang- og sykkelveier på dyrket mark skulle bygges iht. gjeldende normaler
og retningslinjer. Gang- og sykkelveien bør vurderes planlagt inntil kjøreveien med kun
et fysisk skille, jf. kommunestyrets enstemmige tilleggsvedtak av 24.09.2015 til
kommunedelplan for sykkel.
 Fylkesmannen gir faglig råd om at uttalelsen fra barnerepresentanten følges opp.
Administrasjonens vurdering:
Det vises til administrasjonens brev til Fylkesmannen datert 15. november 2018. I korte trekk
ble det gjort oppmerksom på følgende:
 Vegvesenet har sagt seg villige til å godkjenne rabatt med bredde 1 meter på hele
strekningen. Det er ikke ønskelig med fysisk skille på grunn av antall avkjørsler.
Ettersom et fysisk skille bygger ca. 1 meter, kan vi ikke se at et fysisk skille vil føre til
mindre tap av arealer.



Salemsveien er regulert til veiformål i dag, med unntak av strekningen fra
Tangvallveien til Fåmyråsen som er avsatt til veiformål i kommuneplanen. Ved å legge
det nye planforslaget over den gamle planen, så ser vi at ny vei i hovedsak følger
dagens regulerte veiareal. Plangrensen følger eiendomsgrensene mot øst. Den dyrka
marka grenser også inntil eiendomsgrensen, hvilket betyr at det ikke åpnes opp for
ytterligere bruk av dyrket mark på denne siden. Unntaket er omleggingen av vei v/
barnehagen. Denne opprettholdes med hensyn til trafikksikkerhet.

Innsigelsen ble trukket, og det ble konkludert med at tap av dyrket mark kan aksepteres da det
er snakk om et tiltak som har stor samfunns-nytte. Når det gjelder merknader fra barn- og
unges representant vises det til punktet over.
Statens Vegvesen, 13.06.2018:
Annen veggrunn bør være gjennomgående på innsiden av gang-sykkelvegen.
Utforming av avkjørsler bør vises på plankartet - ikke kun markering med pilsymbol.
Administrasjonens vurdering:
Avkjørsler er vist på kartet, med unntak av avkjørsel til boligene i Fårmyråsen 3 og 5.
Punktet tas til etterretning.
Vest Agder Fylkeskommune, 15.06.2018:
Etter varslet oppstart av planarbeidet ble bredden på selve kjøreveien utvidet med 1,5 meter
etter innspill fra Statens Vegvesen. Bakgrunnen for innspillet var at Salemsveien kan fungere
som avlastningsvei for Hølleveien i fremtiden. Utvidelsen av veien ble ikke varslet. Endringen
medfører ytterligere beslag på dyrka mark.
Dette er ingen ordinær kollektivtrasé, men det kjører skolebuss i Salemsveien morgen og
ettermiddag. Det kreves ikke tilrettelegging med perronger, men det er behov for et
busstoppskilt i krysset med Fåmyråsen
Til oppstart av planarbeidet varslet fylkeskonservatoren behovet for å foreta en felles befaring
for å avklare forholdet til kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskonservatoren
ble ikke kontaktet for en slik befaring, og vi kan ikke se at det er gjennomført.
Administrasjonens vurdering:
Ved oppstart av planarbeidet var det ikke avklart på hvilken side av veien gang- sykkelveien
skulle etableres. Planavgrensningen ble derfor satt til 25 meter på hver side av veien.

Utsnitt av planavgrensningen.
Gjeldende planforslag er i tråd med varslet avgrensning. Formålet var etablering av gangsykkelvei, og det er riktig at utvidelse av veien ikke ble varslet særskilt. Med bakgrunn i at
vegen i all hovedsak er regulert i gjeldende reguleringsplan for Eik-Sangvik, og at regulert
bredde i denne planen langt på vei samsvarer med gjeldende plan, kan vi ikke se at manglende
varsling av utvidelsen har konsekvenser for planprosessen.

Når det gjelder beslag av dyrket mark, viser vi til vår vurdering av Fylkesmannens innspill.
Plan for skilting er ikke tatt inn som en del av planen.
Det foreligger nå rapport fra arkeologiske registreringer i området, og den faglige konklusjonen
er at planen er ikke i konflikt med kulturminner.
Advokat Wigemyr & Co på vegne av eier av GB 23/227, Ole-Per Nyquist, 13.06.2018:
Planforslaget legger opp til at det vesentligste av det nye areal som kreves for
veiutvidelsen/gang/sykkelveien tas fra denne eiendom som fra før av har et trangstilt
adkomstparti. Etter vår vurdering kan denne ekstraordinære belastning for min klients
eiendom unngås ved å ta et av de to nedenstående valg:
1. Gang/sykkelveien følger Salemsveien frem til østsiden av barnehagetomta og avsluttes
der. Det opparbeides en enkel gangvei langs østsiden av barnehagetomta og frem til
inngangspartiet på baksiden (nordsiden) av barnehagebygget. På den måten får man en
trygg og sikker adkomst for gående/syklende til barnehagen. I planforslaget er det lagt
opp til felles adkomstområde for barnehagen for så vel kjørende, syklende og gående
med de trafikksikkerhetsutfordringer dette innebærer. Alternativt kan gang/sykkelstien
legges rundt barnehagetomta og frem til det punkt den avsluttes i etter planforslaget.
2. Alternativt kan gang/sykkelveien legges inn på noe av barnehagens uteareal på nordvestsiden av Salemsveien, og så erstattes tapt uteareal på vestsiden av barnehagen
Administrasjonens vurdering:
Vi ønsker først å uttrykke forståelse for Nyquist sine innspill til planen, da hans eiendom er en
av de mest berørte eiendommene som følge av planforslaget.
Det er på sikt ønskelig å få etablert en fullverdig gang- og sykkelvei fra Salemsveien og frem
til Sangvikveien. Dette for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og
syklende. Etablering av en enkel gangvei forbi barnehagen er ikke ønskelig da en slik løsning
skaper konflikter mellom gående og syklende. Det anses også for å være uheldig med ulik
standard på gang- sykkelveien, da dette kan skape trafikkfarlige situasjoner.
Det har i prosessen vært vurdert å legge gang- og sykkelveien på nordsiden av barnehagen,
langs Moneveien. Det er en kjent sak at både barn og voksne velger korteste vei, og det anses
som svært sannsynlig at en omlegging vil føre til at veibanen benyttes i stedet for gangsykkelveien. Løsning ble av den grunn valgt bort.
Når det gjelder bruk av barnehagens arealer i nord, og tilrettelegging av nye uteoppholdsarealer
på vestsiden av barnehagen, vil dette kreve ytterligere beslag på dyrket mark. Foreslått løsning
legger også beslag på dyrket mark, men ettersom det ble ansett som påkrevd å legge om veien
med hensyn til å sikre inn- og utkjøringen til barnehagen, er forslått løsning ansett for å være
den beste.
Eier av GB 28/47, Ruben Byberg Olsen, GB 28/542, Berit Myran og GB 28/39, Birger
Karlsen, 11.06.2018.
Etter befaringer på flere eksisterende og sammenlignbare sykkel og gangstier i Søgne har det
gitt oss noen tanker/forslag til hvordan dette kan løses på en mer skånsom måte for oss som bor
langs veien. Vedlagte bilder viser fire forskjellige steder der en opphøyet kantstein med 2,5
meter asfalt utgjør et fint trygt fortau. Alle fire alternativene har 50kmt, Salemsveien har 40
kmt.

2 av eksemplene det vises til.
Forslag:
Breddeutvidelsen av eksisterende vei på 1,5 meter tas/utføres mot øst, utvidelse for
sykkelsti på 2,5 — 3 meter tas mot vest, da blir byrden fordelt litt bedre på berørte beboere.
Veien blir bred og fin samt fortauet for myke trafikanter trykt. Vi ønsker alle sykkel og gangsti
velkommen men føler at planen er litt voldsom og bør kunne forenkles/innsnevres noe, dette er
ikke en motorvei som skal gå her.
Administrasjonens vurdering:
Vi har forståelse for ønske om å flytte tiltaket lenger mot øst, da gang- og sykkelstien kommer
svært nærme boligene på henholdsvis GB 28/542 og GB 28/47. Eiendom med GB 28/39
berøres ikke i samme grad.

GB 28/39. Avstand fra sykkelsti
til bolig blir ca. 40 meter, og
avstand til uthus blir ca. 12
meter

GB 28/542. Avstand fra
sykkelsti til bolig blir ca. 5,5
meter

GB 28/47. Avstand fra
sykkelsti til bolig blir ca. 8
meter, og avstand til uthus
ca. 28 meter.

Flytting av veien mot øst, for på denne måten å utjevne byrden, ble lagt bort i prosessen.
Flytting av veien, krever ikke bare en fylling mot øst og ny asfaltering, men en helt ny

oppbygging av veiarealet. Dette vil være en svært kostnadskrevende prosess. Sammenliknet
med størrelsen på arealet man «sparer» på de berørte eiendommene, kan en slik løsning
vanskelig forsvares.
For å bedre på situasjonen ble rabatten mellom veien og gang- og sykkelveien redusert til
1 meter. Tiltaket blir likevel liggende nær boligene, og etableringen vil etter vår vurdering
stille krav til opparbeidelse av arealene.
Eier av GB 23/78, Christoffer Holskog, 25.04.2018
Vil komme med en et sterkt ønske, og det er at denne gang‐ og sykkelveien blir ført helt frem
til Sangvikveien. Det øker stadig på med småbarnsfamilier langs Sangvikveien og vi er flere
som kommer til å ha barn i barnehagen på Salemsveien, og selvfølgelig bruke denne til
Tangvall og Nygård.
Administrasjonens vurdering:
Som nevnt overfor, er det i denne omgang valgt å regulere gang- og sykkelveien fram til
barnehagen. Det er imidlertid også et ønske fra kommunens side at gang- og sykkelveien på
sikt blir bygget langs hele strekningen.
Vurdering av planforslaget:
Planforslaget omfatter gang‐ og sykkelvei på vestsiden av Salemsveien mellom Tangvallveien
og til forbi Søgne barnehage. Planlagt strekning er på ca. 950 meter. G/s‐veien foreslås med en
bredde på 3,0 meter samt sideområde/rabatt på 1meter. I tillegg er kjøreveien utvidet med en
veibredde på 6,5 meter. For å unngå inngrep i Søgne barnehages utomhusareal, er veien lagt
om fra krysset med Rinneveien.
Planforslaget omfatter også gang‐ og sykkelvei på nordsiden av veien opp til Fåmyråsen, frem
til turveien som fortsetter videre vestover mot Eik. Planlagt strekning er på ca. 300 meter.
G/s‐veien foreslås med en bredde på 3,0 meter og 0,5 meter rekkverksrom samt
sideområde/grøft på minimum 1,0 meter. For å unngå et for stort inngrep i Fåmyråsen 2‐22, er
veien sideforskjøvet over en streking på ca. 100 meter.
Salemsveien er i dag opparbeidet med varierende bredde. Enkelte steder er veien svært smal,
og det er problematisk for to kjøretøy og møtes. Veien benyttes delvis som en avlastningsvei
for kjøretøy fra Høllen vest industriområde, og har til tider relativt stor trafikk. Det er ikke
plass til gående og syklende når biler møtes, og disse må da ut av veibanen. Utvidelse av veien,
og etablering av gang- og sykkelvei, gir økt trafikksikkerhet for alle parter.
Kommunen har etablert ny gangvei bak boligene i Fåmyråsen, som sikrer adkomst til etablert
gangvei over mot Eik.

Ny gang- og sykkelvei opp Fåmyråsen, fremt til gangveien legger til rette for økt bruk av
friluftsområdet.
Det ble søkt og innvilget ATP midler for opparbeidelse av gang- og sykkelveien fra
Tangvallveien, og frem til Fåmyråsen (langs Salemsveien), en strekning på 250 meter.

Første etappe er med dette sikret realisering. Pga. et høyt antall myke trafikanter og veiens
standard med lange rettstrekninger, som tilsier et høyt fartsnivå, er det et sterkt ønske fra
kommunen og beboere om prioritering av tiltaket. Planforslaget legger til rette for dette
arbeidet.
Barn og unges interesser:
Det er i dag ikke noe tilbud for myke trafikanter før en kommer frem til g/s‐veien langs
Tangvallveien som fortsetter mot skolene på Lunde og Tangvall. Selv om det ikke er registrert
ulykker langs de to veiene, vurderes de å være lite egnet som skolevei – ikke minst pga.
fartsnivået i veiene. Forholdene for barn- og unge blir ved gjennomføring av tiltaket vesentlig
forbedret.
Støy:
Ingen risiko er identifisert.
Risiko‐ og sårbarhet
Det er utarbeidet en egen ROS‐analyse. Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen
generelt ikke er risikopreget.
Universell utforming:
Salemsveien har liten stigning, ny gang- og sykkelvei vil bli opparbeidet i tråd med kravene til
tilgjengelighet med stigning maksimalt 1:20. Gang- og sykkelveien opp Fåmyråsen, vil følge
eksisterende veitrasé. Terrenget er for bratt og kupert til at det er mulig å oppnå stigning på
maksimum 1:20, og for deler av strekningen blir stigningen på ca. 1:13 (7,25 %).
Vurdering etter naturmangfoldloven:
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut i fra prinsippene i lovens §§ 8‐12.
§ 8: Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i nml § 8, vises det til at
planområdet i hovedsak er å oppfatte som et bebygd område. Selv om planforslaget
arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i naturbasen til
Direktorat for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart, jf. tiltaket berører natur. Det finnes
registreringer av fuglearter innenfor planområdet i Artsdatabanken som er truede eller nær
truede (se kap. 4.5 i planbeskrivelsen). Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og
tilgjengelig kunnskap, er da oppfylt.
§ 9: Basert på kunnskapsgrunnlaget, og allerede foretatte utbygginger i området, er tiltaket
vurdert å ikke gi store/irreversible konsekvenser for naturmangfoldet.
§10: I dette tilfellet vil ikke planforslaget påvirke spesielle økosystemer. Vurdert ut i fra
naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett derfor ikke å gi negative konsekvenser for
naturverdiene i området.
§ 11. Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle
inntreffe. Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det
er rimelig i forhold til tiltakets og skadens karakter. Tiltak for å unngå skader er å benytte seg
av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
§ 12: Naturmangfoldloven § 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, men
også vurderinger av alternative lokaliseringer av tiltaket. Det skal i forbindelse med utbygging
av tiltaket benyttes teknikker og driftsmetoder som for dette prosjektet er best mulig egnet og
miljøforsvarlige. Da dette er et tiltak på et konkret eiet område, er ikke alternativ lokalisering
aktuelt.

Kulturminner:
Det er foretatt arkeologiske registreringer i område. Det ble hverken funnet automatisk fredede
kulturminner, eller nyere tids kulturminner under registreringen. Planen er med dette ikke i
konflikt med kulturminner.
Konklusjon.
Administrasjonen anbefaler at planen med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader
Vedlegg:
1
Plankart
2
Reguleringsbestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
Særutskrift Førstegangsbehandling
5-12 Innspill til planarbeidet
13
Ber om vurdering av innsigelse til planforslag for ny gang- og sykkelvei langs
Salemsveien
14
Innsigelse trekkes
15
Melding om utført arkeologisk registrering
18
Vedtak av kommunedelplan sykkel
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Planbestemmelser
Datert: 16.3.2018
Sist revidert:

§ 1 Planens hensikt
Planforslaget tilrettelegger for ny gang- og sykkelvei og utbedret kjørevei langs Salemsveien
og Fåmyråsen.
§ 2 Fellesbestemmelser

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende
normer.
I forbindelse med eksisterende jordkabeltrasé, skal AEN kontaktes før graving foretas nær traséen.
Nye masser som tilføres i planområdet skal ikke inneholde frø eller plantedeler fra uønskede
fremmede planter.

§ 3 Bebyggelse og anlegg §12-5, nr. 1
§ 3.1 Boligbebyggelse
Inngrep på eksisterende boligeiendommer som berøres av tiltaket skal tilbakeføres i opprinnelig
stand.
§ 3.2 Offentlig eller privat tjeneste
Inngrep på eksisterende tjenesteytende virksomhet som berøres av tiltaket skal tilbakeføres til
opprinnelig stand.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur §12-5, nr 2
§ 4.1 Kjørevei o_SKV1 – o_SKV4, f_SKV5
o_SKV1 – o_SKV4 er offentlig kjørevei.
f_SKV5 er felles kjørevei for eiendommene gnr. 28/bnr. 28, 44, 542 og 612.
§ 4.2 Gang- og sykkelveg
o_SGS er offentlige gang- og sykkelveier.
§ 4.3 Annen veggrunn – grøntareal
Annen veggrunn er offentlig areal. Området omfatter sidearealer, skjæringer, fyllinger og eventuelle
murer. Skråninger skal påføres vekstlag og tilsås. Det skal legges vekt på en god estetisk utforming av
sidearealene. Vegetasjon eller andre elementer skal ikke hindre sikt.

§ 5 Grønnstruktur §12-5, nr 3
§ 5.1 Friområde
Inngrep på eksisterende friområde som berøres av tiltaket skal tilbakeføres i opprinnelig stand.

§ 6 Landbruks-, natur- og friluftsformål §12-5, nr 5
§ 6.1 Landbruksformål
Inngrep på eksisterende landbruksformål som berøres av tiltaket skal tilbakeføres i opprinnelig stand.

§ 7 Hensynssoner §12-6:
§ 7.1 Frisiktsoner
Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 m over
tilstøtende vegers nivå. Beplantning på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates dersom denne
ikke er høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.

§ 8 Bestemmelsesområder §12-7:
§ 8.1 Midlertidig anleggs- og riggområde
For regulerte områder med midlertidig anlegg‐ og riggområde gjelder bestemmelsene i tilstøtende
reguleringsplan, dersom ikke annet fremgår av disse bestemmelsene.
Gjelder et belte som vist på reguleringskart der det er plass langs gang- og sykkelveien for etablering
av dette samt eventuelt behov for lagring i tillegg til riggplass. Området istandsettes etter at tiltaket
er gjennomført.
Formålet er midlertidig og vil bli omgjort til opprinnelig formål senest 2 år etter at gang- og
sykkelveien er bygd.

§ 9 Rekkefølgebestemmelser:
§ 9.1 Jordressurser
Før igangsettingstillatelse kan gis skal det gjøres rede for jordressurser som blir berørt av
planforslaget.
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Bakgrunn for planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten og sikre gående og syklende gjennom å legge til
rette for etablering av g/s‐vei langs fv. 164 Salemsveien og Fåmyråsen.
Salemsveien har en biltrafikk på anslagsvis 350 ÅDT (2017) og er en viktig ferdselsåre for myke trafikanter
generelt og for barn til skolene på Lunde og Tangvall. Pga. et høyt antall myke trafikanter og veiens
standard med lange rettstrekninger, som tilsier et høyt fartsnivå, er det et sterkt ønske fra kommunen og
beboere om prioritering av dette tiltaket.
Planforslaget er utført i samsvar med plan‐ og bygningslovens § 12.

1.1 Tidligere vedtak i saken
I gjeldende reguleringsplan for Fåmyråsen boligområde er det ikke regulert arealer for g/s‐vei eller fortau.
I gjeldende Kommunedelplan for sykkel, datert 24.09.1015, er det forutsatt gang‐ og sykkelvei langs
Salemsveien. I kommuneplanen for Søgne kommune er området som berøres av tiltaket avsatt vesentlig
til boligbebyggelse og LNF‐område (landbruk).

1.2 Krav om konsekvensutredning
Søgne kommune har vurdert planarbeidet i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Bl.a. med
utgangspunkt ovennevnte kommunedelplan for sykkel har kommunen vurdert at planarbeidet ikke
utløser behov for konsekvensutredning.
Noen aktuelle tema vil likevel bli vurdert i planarbeidet og ROS‐analysen.
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Planprosessen, medvirkning

2.1 Kunngjøring og varsling
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Søgne og Songdalen Budstikke og lagt ut på kommunens
hjemmeside 8.05.2017. Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter ble varslet pr. brev datert
8.05.2017. Frist for uttalelser var 26.06.2017. Forhåndsvarslingen omfattet et belte på begge sider av
Salemsveien og Fåmyråsen.
Pga. behovet for en omlegging av Salemsveien for å unngå inngrep mot barnehagen i søndre del ble det
foretatt en mindre utvidelse av planområde langs Salemsveien. Dette ble varslet i egen sak 27.11.17 med
svarfrist 12.01 2018.

2.2 Medvirkning
Det ble holdt oppstartmøte med Søgne kommune 22.11.2017. For øvrig er alle berørte parter varslet som
nevnt under pkt. 2.1.
Det ble avholdt folkemøte med grunneiere den 8.02.2018 der forslag tekniske planer ble lagt frem til
orientering og for kommentarer. Det kom ikke inn innspill som medførte endring av planen.
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Planstatus og rammebetingelser

3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus
Forslag til detaljregulering erstatter deler av reguleringsplan for Fåmyråsen fra 1984 hvor det i hovedsak
er satt av areal til bolig‐ og trafikkområde. Planen inneholdt ikke g/s‐vei eller fortau langs Fåmyråsen.
I gjeldende kommuneplan er det innenfor planområdet avsatt område til boligområde og LNF‐område,
landbruk.
Kommunen ønsker en ryddig og sammenhengende struktur for gående og syklende i området opp til
eksisterende gang‐ og sykkelvei langs Tangvallveien mellom Tangvall og Lunde. Det er særlig viktig å få
etablert et sammenhengende system frem til Søgne barnehage.

Figur 1 Gjeldende kommunedelplan for sykkel. Hentet fra Søgne kommunes kartløsning (Web Plan)

3.2 Pågående planer i området
Det er ikke kjente, pågående planer i området som vil ha konsekvenser for planforslaget.

3.3 Rammebetingelser
Søgne kommunes veinormaler og krav i håndbok N100 samt innspill i brev av 23.06.2017 fra Staten
vegvesen i forbindelse med forhåndsvarslingen er lagt til grunn for planarbeidet.
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Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Planområdet består vesentlig av en g/s‐veitrasé langs Salemsveien på ca. 950 meter og tilsvarende langs
Fåmyråsen på ca. 300 meter. Begge tiltak medfører en omlegging av eksisterende kjørevei; i Salemsveien
fra svingen ved Rinneveien til forbi barnehagen og i Fåmyråsen forbi eiendom 28/553.
Etter innspill fra Statens vegvesen er Salemsveien utvidet til en veibredde på 6,5 meter som en fremtidig
mulighet dersom det er aktuelt med overføring av trafikk fra Hølleveien.

Figur 2 Kart over området med planlagte gang‐ og sykkelveier.

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Innenfor planområdet er det i hovedsak boligområder og landbrukseiendommer på begge sider av
Salemsveien og Fåmyråsen. Rett nord for krysset med Fåmyråsen er det langs vestsiden Salemsveien
et kommunalt verksted og driftsområde. I sørenden av tiltaket er det en større barnehage langs
Salemsveien.
4.3 Stedets karakter og landskap
Området består vesentlig av boligområder, landbrukseiendommer med jorder på begge sider av de to
veiene. Langs del av Fåmyråsen er det dessuten en åsrygg på begge sider av veien.
4.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert fredede eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Utenfor planområdet
finnes det SEFRAK registrerte bygg som ligger langs Salemsveien. Se for øvrig uttalelse fra Fylkesmannen i
Aust‐ og Vest‐Agder.
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4.5 Naturverdier/naturmangfold
Artsdatabanken.no viser registreringer av følgende rødlistede arter som er truet eller nært truet i
nærheten av planområdet:
Myrhauk – fugl
Vipe – fugl
Hauksanger ‐ fugl
Gulspurv ‐ fugl
Kornspurv ‐ fugl
Registreringene er ikke validert ifølge artsdatabanken og nesten alle artene har blitt observert i flukt. Det
konkluderes med at disse artene lever i et videre areal enn selve planområdet og at dere økosystem ikke
blir påvirket av det planlagte tiltaket.
Naturbase er sjekket for alle truede arter. Det er det ingen andre registreringer i eller i nærheten av
området.
4.6 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv)
I kommuneplanen er området i hovedsak avsatt til boligområder og LNFR‐områder. Det er ingen turveier
eller rekreasjonsområder innenfor planområdet.

4.7 Trafikkforhold
Med utgangspunkt i antall boliger anslås trafikken i Fåmyråsen til 200 ÅDT. Fartsnivået er antatt å være
høyt til tross for en skiltet fartsgrense på 30 km/t (fartsgrensesone) da det er ikke fartsdempende tiltak i
veien. Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade i Fåmyråsen.
På fv. 164 er registrert 350 ÅDT (NVDB 2017). Til tross for at skiltet fartsgrense er 40 km/time antas
fartsnivået å være høyt pga. lange rettstrekninger uten fartsdempende tiltak. Det er registrert en
trafikkulykke med personskade i løpet av de siste 10 årene (www.vegvesen.no/vegkart).
Vegstandard
Veiene som ble planlagt og bygd på 70‐ og 80‐tallet, har en akseptabel horisontal og vertikal standard.
Veibredden for begge er på ca. 5 meter hvilket ligger nær dagens krav til veibredde iht. kommunens
veinormaler, mens Salemsveien er smalere en veinormalene angir for denne type vei. Salemsveien er
svært flat på hele strekningen, mens Fåmyråsen har en kort strekning med en stigning på vel 7 %.
Det er flere avkjørsler langs Salemsveien, hvor særlig avkjørselen ved parkeringskjelleren ved barnehagen
har svært dårlig sikt, se fig 4.
Det største problemet er imidlertid det manglende tilbudet for myke trafikanter langs begge veier.
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Figur 3 Salemsveien ved avkjørsel parkeringskjeller ved barnehagen som viser siktproblematikken

Kollektivtilbudet
Nærmeste buss i rute går i Lundeveien.

4.8 Barns interesser/skolevei
Det er i dag ikke noe tilbud for myke trafikanter før en kommer frem til g/s‐veien langs Tangvallveien som
fortsetter mot skolene på Lunde og Tangvall. Selv om det ikke er registrert ulykker langs de to veiene,
vurderes de å være lite egnet som skolevei – ikke minst pga. fartsnivået i veiene.

Figur 4 Fåmyråsen vestover fra Salemsveien.

4.9 Grunnforhold
Innenfor nasjonal berggrunns database er det ikke angitt informasjon om berggrunnen ved Fåmyråsen.
Langs landbruksområdene består grunnen vesentlig av løsmasser/matjord som bør lagres for gjenbruk
bl.a. på skråninger i veianlegget.
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4.10 Miljøfaglig forhold
Det er ikke gjort registreringer av evt. forurenset grunn innenfor planområdet. Det finnes tilgrensende
arealer med industriell virksomhet og jordbruksareal som kan forårsake forurensning i grunn og innsig til
grunnvann. Inngrep inn på disse areal er begrenset og vil ikke påvirke det planlagte tiltaket.
Det er ikke gjennomført støyvurderinger da tiltaket ikke tilsier en økning i støynivået på strekningen
(eksisterende boliger langs eksisterende veier) når planforslaget er ferdigstilt. Heller ikke det lave
trafikkvolumet langs de to veiene tilsier behov for slik utredning.
Under anleggsperioden vil det være midlertidig høyere nivå av støy og muligens støv. Nødvendige tiltak
redegjøres for i SHA plan under anleggsfasen.
4.11 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Det er utarbeidet en egen ROS‐analyse. Det vises til denne, og til sammendrag i pkt. 7 nedenfor.
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Beskrivelse av planforslaget

5.1 Hovedtrekk i planforslaget
Salemsveien
Av figuren fremgår normalprofilet for Salemsveien.

Figur 6 Normalprofil for Salemsveien

Planforslaget omfatter g/s‐ vei med sideområder på vestsiden av dagens vei på hele strekningen,
ca. 950 meter. G/s‐veien er foreslått med en bredde på 3,0 meter inkl. skuldre samt sideområde/grøft
på minimum 1,5 meter iht. minimumsbredden i vegvesenets veinormaler. Den fysiske deleren er på
2,0 meter der fartsgrensen er på 50 km/time med et par unntak; pga. plassforholdene er deleren redusert
til 1,5 meter ved barnehagen og langs eiendommen i kurven ved Rinneveien. Av hensyn til ønsket om å
redusere inngrep mot landbruksarealer samt at fartsgrensen er på 40 km/time ned til avkjørselen ved pel
550 er deleren her redusert til 1,0 meter
Kjøreveien er utvidet fra ca. 5 meter til 6,5 meter på hele strekningen. Dessuten er det lagt inn en
bredde‐ utvidelse i kurver mindre R300. For å unngå inngrep i barnehagen og forbedre siktforholdene
ved avkjørselen til parkeringskjelleren til barnehagen, er veien forskjøvet/lagt om på strekningen fra
Rinneveien.
Det er også i planen avsatt areal til midlertidig anleggsområde med bredde på inntil 5 meter der plassen
tillater det. Krav til sikt i avkjørsler og kryss er lagt inn i planen.
Fåmyråsen
Av figuren fremgår normalprofilet for Fåmyråsen med utgangspunkt i situasjonen ved nr. 16.

Figur 5 Normalprofil for Fåmyråsen
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Planen omfatter ca. 300 meter g/s‐vei langs nordsiden av dagens vei frem til turveien videre mot Eik.
I utgangspunktet er tiltaket planlagt i hht kommunens veinormaler ‐ atkomstvei klasse A2. Fortauet i
denne veiklassen er imidlertid erstattet av en g/s‐vei med bredde 3,0 meter og en fysisk deler rekkverks‐
rom på 0,5 meter – dette med bakgrunn i ønsket om å oppnå et sammenhengende system videre
vestover mot fremtidige utbyggingsområder vest for Fåmyråsen. Tiltaket tilfredsstiller universell
utforming med unntak av en kortere strekning på ca. 30 meter der stigningen er på vel 7 %.
Dagens kjørevei er beholdt mht. veibredden på 5 meter, men den er lagt om mot sør over en strekning
på knapt 100 meter forbi eiendom 28/553 hvor det dessuten er påkrevd med en mur langs deler av
eiendommen. Det er regulert grøft/sideområde på 1,0 meter på hele strekningen. I tillegg er regulert
1,0 meter sideområde utenfor skjærings‐ og murkant ved veiutvidelsen, se figuren.
Det er også i planen avsatt areal til midlertidig anleggsområde med bredde på inntil 5 meter der plassen
tillater det. Krav til sikt i avkjørsler er lagt inn i planen.
5.2 Planlagt arealbruk
Følgende reguleringsformål inngår i planen:
Bebyggelse og anlegg



Boligbebyggelse, 82,6 m2
Offentlig eller privat tjenesteyting, 750 m2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur




Annen veigrunn grøntareal, 5379 m2
Kjørevei, 8810 m2
Gang‐ og sykkelvei, 3561 m2

Grønnstruktur



Friområde, 215 m2
Vegetasjonsskjerm, 25 m2

Landbruks‐, natur‐ og friluftformål samt reindrift


Landbruksformål, 4802 m2

5.3 Trafikkløsninger
Utforming av tiltaket er i samsvar med «Veinormal for Søgne kommune», Statens vegvesens veinormaler
samt innspill fra Statens vegvesen i brev av 22.06.17. Det er så langt mulig tatt hensyn til universell
utforming. Langs Fåmyråsen er det imidlertid en kortere strekning med stigning på mer enn 5 %.
5.4 Miljøoppfølging
Da det ikke er sannsynlig at det er forurenset grunn eller lignede i planområdet, er det ikke satt spesielle
krav til miljøtiltak.
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Virkninger / konsekvenser av planforslaget

6.1 Eventuelle avvik fra overordnede planer
Planen er i tråd med overordnede føringer.

6.2 Innløsning
Planen medfører at mindre arealer av enkelte boligtomter samt landbruksarealer må innløses langs veien.

6.3 Landskap
Planen vil ikke ha vesentlige konsekvenser for landskapet i planområdet.

6.4 Kulturminner og kulturmiljø
Planen vil ikke ha konsekvenser for kulturminner og/eller kulturmiljø da det ikke er registrerte verdier
innenfor planområdet.

6.5 Naturverdier/naturmangfold
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§ 8‐12.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Når det gjelder § 8, kunnskapsgrunnlaget, er området vurdert ut ifra kjent kunnskap. Naturbase og
Artsdatabanken er lagt til grunn. Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand.).
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i nml § 8, vises det til at planområdet i hovedsak er
å oppfatte som et bebygd område. Selv om planforslaget arealmessig i liten grad berører naturmangfold,
er det likevel foretatt en utsjekk i naturbasen til Direktorat for naturforvaltning og Artsdatabankens
artskart, jf. tiltaket berører natur. Det finnes registreringer av fuglearter innenfor planområdet i
Artsdatabanken som er truede eller nær truede (se kapt. 4.5). Kravet i § 8 om at saken skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er da oppfylt.
9 – Føre‐var‐prinsippet
Det planlagte tiltaket er av en slik art at man har god kunnskap og erfaringsgrunnlag til å kunne forutsi
konsekvensene av tiltaket. Basert på kunnskapsgrunnlaget, og allerede foretatte utbygginger i området,
er tiltaket vurdert å ikke gi store/irreversible konsekvenser for naturmangfoldet.
10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning
Dersom man vurderer tiltaket i større sammenheng, må man se på hvordan tiltaket kan virke inn på andre
økosystemer. I dette tilfellet vil ikke planforslaget påvirke spesielle økosystemer. Vurdert ut i fra
naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett derfor ikke å gi negative konsekvenser for naturverdiene i
området.
§ 11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle inntreffe. Kostnader
til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i forhold til tiltakets
og skadens karakter. Tiltak for å unngå skader er å benytte seg av miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder.
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§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Naturmangfoldlovens § 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, men også vurderinger
av alternative lokaliseringer av tiltaket. Det skal i forbindelse med utbygging av tiltaket benyttes teknikker
og driftsmetoder som for dette prosjektet er best mulig egnet og miljøforsvarlige. Da dette er et tiltak på
et konkret eiet område, er ikke alternativ lokalisering aktuelt.

6.6 Trafikkforhold
Virkningen for biltrafikken vil være begrenset av tiltaket med unntak av at siktforhold ved avkjørslene
forbedres ‐ ikke minst gjelder det avkjørselen til kjellerparkeringen ved Søgne barnehage.

6.7 Barns og unges interesser
Planen legger til rette for en trafikksikker gang‐ og sykkelforbindelse langs begge veier ‐ noe som særlig
kommer barn og unge til nytte. Tiltak i tråd med planforslaget vil derfor ha en positiv konsekvens for barn
og unge.

6.8 Folkehelse
Planen legger til rette for gode og trafikksikre løsninger for alle aldersgrupper. Tiltaket ivaretar myke
trafikanter, deriblant skolebarn.
6.9 Klimapåvirkning
Det er ikke gjort spesielle utredninger om klimapåvirkning. En positiv effekt kan være at foreldre i mindre
grad vil kjøre barna til skolen.

6.10 Økonomiske konsekvenser for kommunen/andre offentlige etater
Utbygging og vedlikehold av veianlegget vil skje i offentlig regi.
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Risiko og sårbarhet, ROS‐analyse

Det er utarbeidet Risiko‐ og sårbarhetsanalyse (ROS‐analyse) for tiltaket langs Salemsveien og Fåmyråsen
som eget dokument, se vedlegg.
Sammendrag fra analysen:
Tabellen under gir et samlet bilde av denne planens uønskede hendelser. Hendelser som er vurdert å
være sannsynlige til meget sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak.
Konsekvens
Sannsynlighet
Meget
sannsynlig
Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite sannsynlig

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

2
2

1

Konklusjon
I forbindelse med forslag til detaljregulering for gang‐ og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen, er
det utarbeidet ROS‐analyse.
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. Forhold som i iht. tabell 3
må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er gitt nedenfor:


Støv og støy – anleggsperioden. Ivaretas i SHA.

Andre typer risikoforhold som ikke krever tiltak:





Forsyning av kraft – bortfall pga. uidentifiserte ledninger som pågraves under anleggsfasen.
Forsyning av vann – bortfall pga. uidentifiserte ledninger som pågraves under anleggsfasen
Ulykke i av/påkjørsel – gang‐ og sykkelvei krysser avkjørsler. Bedre forhold mht. sikt og utforming
enn dagens situasjon. Det har vært registrert fire trafikkulykker innenfor planområdet.
Ulykke med gående/syklende – mye trafikanter er adskilt fra veien. Bedre forhold sammenlignet
med dagens sitasjon.

Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS‐analysen viser, som for
eksempel grunnforurensning, støy‐ og luftforurensning.
Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall
uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse. God planlegging av prosjektet vil bidra til å
redusere omfanget av eventuelle ulykker. Ved hjelp av risikoreduserende tiltak, kan det konkluderes med
at prosjektet i seg selv ikke vil medføre større farer enn hva som kan aksepteres. Med andre ord kan vi
ikke se noen grunn til at det er spesielle farer eller risikomomenter her sammenliknet med de fleste andre
plan‐ og byggeprosjekter.
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Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader

Oppstart av planarbeidet ble varslet i annonse og brev av 8.05.2017 som er vedlagt. Uttalelsesfristen var
26.06.2017. I alt 9 merknader er kommet inn. Dessuten ble det varslet en mindre utvidelse av planen
varslet i brev av 17.11.17 med svarfrist 12.01.18. det kom inn 3 merknader som er vedlagt i sin helhet.
Nedenfor gjennomgås en kortfattet oppsummering av merknadene, samt forslagsstillers kommentar:
Fylkesmannen i Vest – Agder, datert 19.05.2017 og 11.12.2017
Påpeker at planarbeidet skjer i samsvar med overordnet plan (Kommuneplan for g/s‐veier). Det gis råd
om at det gis bestemmelser om at det før utbygging gjøres rede for jordressursene.
Barn‐ og unges situasjon og ev. medvirkning må tas med i planbeskrivelsen. Minner om at planforslaget
må beskrive virkningene av planen. Det må tidligst mulig i planarbeidet tas hensyn til naturmangfoldet.
Minner om at grenseverdier for støy og at kravet om gjennomføring av ROS – analyse må overholdes.
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften.
I brev av 11.12.17 stiller de seg positive til utvidelse av planområdet slik som varslet, men anbefaler at
resten av strekningen ned til Sangvikveien tas med i planen.
Forslagsstillers kommentar:
Gjennom fagrapporter, planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og ROS‐analyse er innspillene til
fylkesmannen i det vesentlige ivaretatt. Barne‐ og unges interesser vil bli ivaretatt under den videre
planprosessen. Det var i første omgang kun tenkt å regulere gang‐ sykkelvei fra Tangvallveien, og opp til
turløypa i Fåmyråsen. I prosessen fant vi imidlertid at det var hensiktsmessig å regulere g/s‐veien videre
frem til barnehagen. Resten av strekningen vil bli regulert på et senere tidspunkt.
Vest – Agder fylkeskommune, datert 31.05.2017 og 9.01.2018
Merknaden omfatter planfaglige forhold som jordvern, friluftsliv og forholdet til kulturminner og
kulturmiljø. Det må foretas en befaring for å avklare forholdet til eventuell kulturminner i planområdet.
Tiltaket bør planlegges slik at minst mulig jordbruksareal går tapt. Det bør vurderes å legge inn en plass
for sykkel ved begynnelsen av turveien.
I brev av 9.01.18 ber de om at kommunen vurdere å ta med utvidelsen ned til Sangvikveien.
Forslagsstillers kommentar:
Gjennom fagrapporter, planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og ROS‐analyse er innspillene til
fylkesmannen i det vesentlige ivaretatt. Det var i første omgang kun tenkt å regulere gang‐ sykkelvei fra
Tangvallveien, og opp til turløypa i Fåmyråsen. I prosessen fant vi imidlertid at det var hensiktsmessig å
regulere g/s‐veien videre frem til barnehagen. Resten av strekningen vil bli regulert på et senere tidspunkt

Statens vegvesen, datert 22.06.2017 og 8.12.2017
Fremføring av g/s‐ vei langs fv. 164 byr på utfordringer uansett sideplassering. Salemsveien kan bli
fremtidig avlastingsvei for fv. 114 Hølleveien. Det bør derfor tas høyde for en utvidelse av Salemsveien.
I epost av 8.12.17 har de ingen ytterligere kommentarer.
Forslagsstillers kommentar:
Planleggingen er utført i nært samarbeide med Statens vegvesen, og innspillene i uttalelsen mht.
utvidelse av fv. 164 er ivaretatt.
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Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert: 30.05.17

Foreslår at g/s‐veien videreføres og kobles sammen med g/s‐veien langs Sangvikveien.
Forslagsstillers kommentar:
Kommunen har vurdert at det ikke er nødvendig med ytterligere utvidelse av tiltaket mot Sangvikveien.
Det var i første omgang kun tenkt å regulere gang‐ sykkelvei fra Tangvallveien, og opp til turløypa i
Fåmyråsen. I prosessen fant vi imidlertid at det var hensiktsmessig å regulere g/s‐veien videre frem til
barnehagen. Resten av strekningen vil bli regulert på et senere tidspunkt

Eldrerådet, datert: 29.05.17
Ber om at g/s‐veien forlenges ned til garasjeavkjørselen ved Søgne barnehage.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet er tatt vare på gjennom foreliggende planforslag.
Eiric Paulsen, Fåmyråsen 6, datert: epost av 9.05 og 6.06.2017
Ønsker å bli informert om utforming og tidspunkt for planlegging
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet er tatt vare på gjennom foreliggende plan og prosess.
Agder Energi nett, datert 28.06.2017
Viser til at de har både høyspent og lavspent fordelingsnett i området og at eventuell omlegging må
bekostes av tiltakshaver.
Forslagsstillers kommentar:
Innspillet er tatt til etterretning.
Odd Marius Greibesland, Salemsveien 65; ikke datert
Ønsker ikke at g/s‐veien kommer på hans side av veien da dette vil gå ut over avkjørsel og uteplassen på
eiendommen.
Forslagsstillers kommentar:
G/s‐veien er foreslått på motsatt side. En breddeutvidelse av kjøreveien vil gi et mindre inngrep på
eiendommen, men avkjørselen og uteplassen kan opprettholdes som i dag.
Anne og Per Olav Nyquist, 23/227; datert 26.06.2017
Motsetter seg å avgi grunn til dette tiltaket. Det bes dessuten redegjort for hvilke rettigheter grunneier
har.
Forslagstillers kommentar:
Da det ikke er ønskelig å ta en del av Søgne barnehages arealer, er det påkrevd med en sideforskyvningen
av veien forbi eiendommen – noe som medfører et inngrep på eiendommen.
Nødvendig grunnerverv vil skje med hjemmel i vedtatt reguleringsplan, og grunneiers rettigheter vil bli
ivaretatt iht. dette.
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Vedlegg


Plankart



Planbestemmelser



ROS‐analyse



Varslingsbrev og annonse



Innkomne merknader etter varsling om oppstart



Referat fra folkemøtet 8.2.2018



Plan‐ og profiltegn; C101 ‐ C104



Normalprofil; F101
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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplanen for ny gang- og
sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen ut på offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplanen for ny gang- og
sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen ut på offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
Multiconsult AS har på vegne av Søgne kommune utarbeidet et forslag til detaljregulering av
ny gang- og sykkelvei langs deler av Salemsveien og Fåmyråsen. Formålet med planen er å
sikre ferdselen for myke trafikanter. Gang- sykkelveien skal etableres fra Tangvallveien og
frem til barnehagen i Salemsveien, og fra Salemsveien og frem til turløypa i Fåmyråsen.
Dagens situasjon og planstatus:
Salemsveien har en biltrafikk på anslagsvis 350 ÅDT (2017) og er en viktig ferdselsåre for
myke trafikanter generelt og for barn til skolene på Lunde og Tangvall. Pga. et høyt antall
myke trafikanter og veiens standard med lange rettstrekninger, som tilsier et høyt fartsnivå, er
det et sterkt ønske fra kommunen og beboere om prioritering av dette tiltaket.

Områdene langs Salemsveien er i kommuneplanen avsatt til LNFR område, tjenesteyting,
byggeområde for bolig, og veiformål. Deler av strekningen er regulert til jordbruk og
barnehage. I Fåmyråsen er områdene delvis avsatt som LNFR område i kommuneplanen, og er
ellers regulert til veiformål, jordbruk, friområde og byggeområde for boliger i regulerings- og
bebyggelsesplaner.
Planprosess:
Det ble avhold oppstartsmøte med befaring den 22.11.17. Oppstart av planarbeidet ble varslet
henholdsvis 08.05.17 og 27.11.2017. Det kom inn 9 uttalelser til varselet om oppstart av
planarbeid. Merknadene er oppsummert og kommentert av forslagstiller i planbeskrivelsen.
Innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 5 - 16. Det ble avholdt folkemøte med grunneiere
den 08.02.2018, der forslag til tekniske planer ble lagt frem til orientering, og for kommentarer.
Med bakgrunn i innspillene, ble bredden på rabatten mellom veien og gang- og sykkelveien,
redusert på deler av strekningen. Dette for å verne om arealer i nær tilknytning til boligene.
Plasseringen av selve gang- og sykkelveien forble uendret.
Planens innhold
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Det er
utarbeidet ROS-analyse, vedlagt i vedlegg 4.
Planforslaget omhandler etablering av gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen.
Formålet med planen er å sikre ferdselen for myke trafikanter.

Plankart

Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Ved oppstart av planarbeidet ble det opplyst at det skulle etableres ensidig fortau langs hele
strekningen. Det ble imidlertid avsatt areal på begge sidene av veien, ettersom prosjektering av
anlegget ville avgjøre på hvilken side gang- sykkelveien skulle etableres. Det ble i prosessen funnet
det hensiktsmessig å legge gang- sykkelveien vest for Salemsveien, og nord for veien opp til
Fåmyråsen. Det var 2 forhold som var avgjørende, herunder vern av landbruksareal på østsiden av
Salemsveien, og at man ved en slik løsning ville unngå kryssing av Salemsveien for benyttelse av
gang- sykkelveien i Fåmyråsen.

Etter innspill fra Statens vegvesen er Salemsveien utvidet til en veibredde på 6,5 meter som en
fremtidig mulighet dersom det er aktuelt med overføring av trafikk fra Hølleveien. Utvidelsen
vil skje på begge sidene av veien.
Det ble på folkemøte uttrykt misnøye med at gang- og sykkelveien ble lagt på en side av dagens
veilegeme, og at man ved en slik løsning rammet enkelte eiendommer mer enn andre med hensyn
til tap av arealer. Det ble foreslått å flytte hele veilegemet, slik at byrden ble jevnt fordelt. En slik
løsning vil bli svært omfattende og kostbar, da hele veien med dette må bygges opp på nytt. Dette
sammen med ønske om å bevare landbruksarealene på østsiden har gjort at det ikke er gått videre
med en slik løsning.
Enkelte boligeiendommer blir mer berørt enn andre, og da særlig GB 285/542, 28/47, 28/146 og
23/227 langs Salemsveien, og GB 28/553 i Fåmyråsen.
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Det er imidlertid gjort tiltak ved enkelte eiendommer for å redusere ulempene.
Eiendom mrk. 1 og 2:
Fartsgrensen forbi eiendom mrk. 1 er 40 km/h. Det er inngått enighet med vegvesenet om at rabatt
mellom vei og gang- sykkelvei reduseres med 1 meter, til 1 meter fremfor opprinnelig krav om 2
meter.
I det offisielle kartgrunnlaget er fartsgrensen for veien angitt til å være 40 km/h fra Tangvallveien
og frem til avkjørselen syd for eiendom mrk. nr. 2. I dag er veien forbi eiendom nr. 2 skiltet med 50
km/h, altså er skiltet i utgangpunktet plassert feil. Dette vil bli rettet opp når anleggsarbeidene
starter. Med bakgrunn i dette er det også forbi eiendom nr. 2 enighet om redusert bredde på rabatt
fra 2 til 1 meter.
Ved eiendom mrk. nr. 3 er rabattbredden redusert til 1,5 meter, fremfor opprinnelig krav på 2
meter.
Boligeiendom mrk. nr. 4 blir relativt sterkt berørt. Eiendommen ligger rett overfor barnehagen. På
grunn av barnehagens behov for uteoppholdsareal, er det ikke mulig å legge gang-sykkelveien inn
på barnehagens område. Veien må her legges om, trekkes lenger mot øst, inn på eiendom med GB
23/227. Det er imidlertid også her inngått enighet om å redusere rabatten til 1,5 meter fremfor
opprinnelig krav om 2 meter. Tiltaket lar seg gjennomføre, og det vil kunne opprettholdes
avkjørsler med tilfredsstillende siktlinjer.

Tekniske planer
Eiendom mrk. nr. 5, Fåmyråsen, vil også bli berørt. På grunn av lite plass mellom veien og
eiendommen, er det valgt å flytte veien noe mot sydøst. Det er også inngått enighet med
ingeniørvesenet om at det kan settes opp et fysisk skille/ rekkverk mellom vei og gang- sykkelvei,
fremfor etablering av rabatt. Det settes opp mur mot boligen for å opprettholde størst mulig del av
deres uteområde.

Tekniske planer

ca. 1m

Ut fra flyfoto, er dagens hekk plassert ca. 1 meter fra hushjørnet. Ut fra planene som foreligger, vil
dagens hekk kunne bevares, og det er i hovedsak skråningen ned mot veien som berøres.

Totalt sett mener vi ulempene for hver enkelt eiendom er små sett opp mot fordelene ved å
sikre bedre ferdsel for gående og syklende.
Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert fredede eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Utenfor
planområdet finnes det SEFRAK registrerte bygg som ligger langs Salemsveien.
Naturverdier/naturmangfold
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut i fra prinsippene i lovens §§ 8‐12.

§ 8: Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i nml § 8, vises det til at
planområdet i hovedsak er å oppfatte som et bebygd område. Selv om planforslaget
arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i naturbasen til
Direktorat for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart, jf. tiltaket berører natur. Det finnes
registreringer av fuglearter innenfor planområdet i Artsdatabanken som er truede eller nær
truede (se kap. 4.5 i planbeskrivelsen). Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og
tilgjengelig kunnskap, er da oppfylt.
§ 9: Basert på kunnskapsgrunnlaget, og allerede foretatte utbygginger i området, er tiltaket
vurdert å ikke gi store/irreversible konsekvenser for naturmangfoldet.
§10: I dette tilfellet vil ikke planforslaget påvirke spesielle økosystemer. Vurdert ut i fra
naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett derfor ikke å gi negative konsekvenser for
naturverdiene i området.
§ 11. Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle
inntreffe. Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det
er rimelig i forhold til tiltakets og skadens karakter. Tiltak for å unngå skader er å benytte seg
av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
§ 12: Naturmangfoldlovens § 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, men
også vurderinger av alternative lokaliseringer av tiltaket. Det skal i forbindelse med utbygging
av tiltaket benyttes teknikker og driftsmetoder som for dette prosjektet er best mulig egnet og
miljøforsvarlige. Da dette er et tiltak på et konkret eiet område, er ikke alternativ lokalisering
aktuelt.
Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv)
I kommuneplanen er området i hovedsak avsatt til boligområder og LNFR‐områder. Det er
ingen turveier eller rekreasjonsområder innenfor planområdet.
Trafikkforhold
Med utgangspunkt i antall boliger anslås trafikken i Fåmyråsen til 200 ÅDT. Fartsnivået er
antatt å være høyt til tross for en skiltet fartsgrense på 30 km/t (fartsgrensesone) da det ikke er
fartsdempende tiltak i veien. Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade i
Fåmyråsen. På fv. 164 er registrert ÅDT 350 (NVDB 2017). Til tross for at skiltet fartsgrense
er 40 km/time antas fartsnivået å være høyt pga. lange rettstrekninger uten fartsdempende
tiltak. Det er registrert en trafikkulykke med personskade i løpet av de siste 10 årene
(www.vegvesen.no/vegkart).
Veibredden for begge veiene er på ca. 5 meter hvilket ligger nær dagens krav til veibredde iht.
kommunens veinormaler, mens Salemsveien er smalere en veinormalene angir for denne type
vei. Salemsveien er svært flat på hele strekningen, mens Fåmyråsen har en kort strekning med
en stigning på vel 7 %. Det er flere avkjørsler langs Salemsveien, hvor særlig avkjørselen ved
parkeringskjelleren ved barnehagen har svært dårlig sikt. Det største problemet er imidlertid
det manglende tilbudet for myke trafikanter langs begge veier.
Barn- og unges interesser/skolevei
Det er i dag ikke noe tilbud for myke trafikanter før en kommer frem til g/s‐veien langs
Tangvallveien som fortsetter mot skolene på Lunde og Tangvall. Selv om det ikke er registrert
ulykker langs de to veiene, vurderes de å være lite egnet som skolevei – ikke minst pga.
fartsnivået i veiene. Forholdene for barn- og unge blir ved gjennomføring av tiltaket vesentlig
forbedret.

Miljøfaglig forhold
Det er ikke gjort registreringer av evt. forurenset grunn innenfor planområdet. Det finnes
tilgrensende arealer med industriell virksomhet og jordbruksareal som kan forårsake
forurensning i grunn og innsig til grunnvann. Inngrep inn på disse areal er begrenset og vil ikke
påvirke det planlagte tiltaket.
Det er ikke gjennomført støyvurderinger da tiltaket ikke tilsier en økning i støynivået på
strekningen.
Risiko‐ og sårbarhet
Det er utarbeidet en egen ROS‐analyse. Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen
generelt ikke er risikopreget.
Konklusjon
Med bakgrunn i gjennomgangen over, anbefaler arealenheten at planen legges ut til offentlig
ettersyn og høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.
Vedlegg:
1
Plankart
2
Reguleringsbestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
ROS-analyse
5
Innspill til planarbeidet

Fra: Christopher Holskog[Christopher@pertry.no]
Sendt: 25.04.2018 20:44:06
Til: Anne Marit Tønnesland
Kopi: kristine stening
Tittel: VS: Foreløpig skisse - Gang- sykkelvei, salemsveien

Hei Anne Marit.
Jeg kan ikke se at det er blitt sendt ut noen papirer enda for høring til oss berørte her.
Så vil derfor komme med en et STERKT ønske, og det er at denne gang‐ og sykkelveien blir ført helt frem til
Sangvikveien.
Det øker stadig på med småbarnsfamilier langs Sangvikveien og vi er flere som kommer til å ha barn i BHG på
Salemsveien, og selvfølgelig bruke denne til Tangvall og Nygård.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem med dette ønsket, så begynner med deg.
Vi snakkes.
Med vennlig hilsen

Christopher Holskog
Anleggsleder
Mobiltlf.: 915 22 836
E‐post: Christopher@pertry.no
www.pertry.no
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Lnr: 23568/2018 Ark: L13 /STSU

Uttalelse til detaljregulering av gang- sykkelsti / sykkelvei - Salemsveien Fåmyråsen - GB 72/23 m. fl. - Plan ID 201704
Vurderinger etter naturmangfoldloven samt bruk av avgravd jord synes ivaretatt i planen.
Ingen merknader.
Med hilsen

Steinar Sunde

fagleder miljø og landbruk
Saksbehandler: Steinar Sunde / Tlf.nr:

Søgne 29.05.18

Uttalelse fra barn- og unges representant vedrørende ny gang- og sykkelvei
langs Salemsveien og Fåmyråsen - Plan ID 201704.

Som barn og unges representant stiller jeg meg særdeles positiv til opparbeidelse av gang og
sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen. Videre skisserer jeg noen utfordringer jeg ber om blir tatt
med i vurderingen i det videre planarbeidet.


Rinneveien blir i dag blant annet benyttet som skolevei for barn som går/sykler til Nygård
skole samt foreldre som skal lever barn i barnehage. Krysningen over til gang- og sykkelvei i
sving over til Salemsveien, er etter min vurdering å anse som risikofylt og jeg ber derfor at
det vurderes risikodempende tiltak i form av:
o Fartsreduserende tiltak med gangfelt, hvor det opprettes landingsplass på begge
sider.
o Punktbelysning
o Tilfredsstillende siktsone
o Fysisk skille mellom gang- og sykkelvei og vei i svingen hvor det lages åpning for
overgang over fartsreduserende tiltak med gangfelt.



Jeg stiller spørsmål til at gang- og sykkelvei er tiltenkt å stoppe like før ut/inn kjøring til
garasjeanlegg i barnehage. Garasjeanlegget brukes av ansatte og foreldre både i levering og
henting av barn. Etter min vurdering er dette en allerede utfordrende utkjøring både i
forhold til helling på bakken samt begrenset siktsone. Og ber derfor at det vurderes
risikodempende tiltak i form av:
o Alternative løsninger for inn/utkjøring/ kryssing gang og sykkelsti.



Dagens veistandard er ikke å anse av bedre kvalitet etter tiltenkt stopp-punkt ved barnehage,
jeg oppfordrer derfor til følgende
o Gang- og sykkelsti forlenges frem til krysningspunkt ved Sangvikveien.

Med vennlig hilsen
Yngvild Grummedal
Barn- og unges representant
Søgne kommune

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE
Deres ref.
2017/1608

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/4777

Dato
05.06.2018

Innsigelse og høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei
Salemsveien – Fåmyråsen, Søgne kommune
Fylkesmannen mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for ivaretakelse av
dyrket mark, samt for involvering av barn og unge i planprosessen.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 fremmes det innsigelse til planforslaget for
ikke varslet breddeutvidelse av kjøreveien, samt at gang- og sykkelveien ikke er
planlagt inntil kjøreveien med kun et fysisk skille – dvs. også manglende oppfølging av
kommunestyrets enstemmige tilleggsvedtak av 24.09.2015 til kommunedelplan for
sykkel.
Det gis faglig råd om at uttalelsen fra kommunens barnerepresentant blir fulgt opp.

Vi viser til kommunens skriv av 26.04.2018.
Det er regulert gang- og sykkelvei langs Salemsveien fra Tangvallveien og ca. 850 m sørover
til og med Lærungsverkstedet barnehage. Resterende ca. 400 m strekning av Salemsveien
fram til Sangvikveien er ikke regulert nå. Planforslaget omfatter også gang- og sykkelvei fra
Salemsveien og opp til Fårmyråsen boligfelt. Gjeldende kommunedelplan for sykkel viser kun
planlagt gang- og sykkelvei langs hele Salemsveien.
Tap av dyrka mark – innsigelse
Fylkesmannen har ved oppstart av planarbeidet hatt særlig fokus på at planen må
minimalisere tapet av høyproduktiv dyrka mark. I denne forbindelse ser vi negativt på at
planen benytter veinormalene fra Statens veivesen over den dyrka marka, men kan foreta noe
reduksjon andre steder. Dessuten er det foretatt en uanmeldt utvidelse av selve kjøreveien
som fører til omdisponering av ytterligere arealer med dyrka mark. Denne utvidelsen er gjort
etter oppfordring fra vegvesenet med tanke på bruk av Salemsveien som mulig avlastningsvei
for Hølleveien en gang i framtiden. Med dette vil planforslaget føre til at den totale bredden på
Salemsveien med gang- og sykkelvei vil utgjøre 14,5 meter. Dette betyr nærmere en dobling
av dagens bredde. I tillegg flyttes kjøreveien ved avkjøring til barnehagen i sin helhet ut på
eksisterende jorde.

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Fylkesmannen minner om vår høringsuttalelse av 26.03.2015 til kommunedelplanen for
sykkel. For å minimalisere tapet av dyrket mark gav vi råd om at det ikke skulle være et krav
om at gang- og sykkelveier på dyrket mark skulle bygges iht. gjeldende normaler og
retningslinjer. Ved sluttbehandlingen av kommunedelplanen vedtok kommunestyret den
24.09.2015 enstemmig et tilleggsforslag om å følge dette opp i det videre planarbeidet.
Likevel er dette ikke fulgt opp i forliggende planforslag.
Regional plan sier at matjorda på Tangvall er den beste i regionen. Salemsveien ligger på
Tangvallsletta. Det er derfor viktig å ha en bevisst holdning om å bevare den dyrka marka her.
Dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt
(matvaresikkerhet), og er en viktig del av kulturlandskapet. Jordvern er et av de overordnede
hensyn som skal ivaretas i arealforvaltninga. Av St.meld.nr. 9 (2011 – 2012) Landbruks- og
matpolitikken går det fram at det forventes at kommunene tar hensyn til landbruksarealer og
kulturlandskapet, og bidrar til at de nasjonale jordvernmålene nås ved å begrense
omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og redusere oppsplitting av viktige arealer.
Etter Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kgl. res. av
12.06.2015, skal det legges vekt på effektiv arealbruk, og på å samordne arealbruken og
transportsystemet. Det pekes på at det er en viktig oppgave i planleggingen å ta vare på god
matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets øvrige behov. Det forventes
at fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder.
Fylkesmannen har den 06.01.2016 uttalt til Søgne kommunes planstrategi at kommunen har
utfordringer med hensyn til bl.a. jordvern og trafikkstøy. Framfor å bygge flere veier ble det da
gitt råd om å satse på Hølleveien med bedret kapasitet og støyskjerming. Veibygging på
dyrka mark burde unngås. En planlagt utvidelse nå av Salemsveien som kjørevei fra ca. 5 til
6,5 meter, vil i tillegg til tap av verdifull matjord også medføre økt trafikk med økt forurensning.
Dette er generelt skadelig her inntil arealer med dyrking av matvekster. Det bør slik sett heller
planlegges tiltak som kan redusere forurensningen/bilbruken, og at planlagt gang- og
sykkelvei i større grad kan bli brukt for å levere/hente barn i barnehagen.
Konklusjon landbruk:
For å redusere tapet av høyproduktiv dyrket mark fremmer Fylkesmannen innsigelse til
uanmeldt breddeutvidelse av Salemsveien som kjørevei, samt at gang- og sykkelveien ikke er
planlagt inntil kjøreveien med kun et fysisk skille - dvs. også manglende oppfølging av
kommunestyrets enstemmige tilleggsvedtak av 24.09.2015 til kommunedelplan for sykkel.
Barn og unge – faglig råd
Ut fra barn- og unges interesser ser vi positivt på at det etableres gang- og sykkelvei, men
stiller spørsmål ved at strekningen fra barnehagen til Sangvikveien ikke reguleres samtidig,
spesielt med tanke på barnehagen.
Ved oppstart av planarbeidet ba vi om at barn og unge ble gitt anledning til å komme med
synspunkter til planarbeidet. Planbeskrivelsen måtte omtale denne delen av planarbeidet,
samt resultatene av barn og unges medvirkning. Planbeskrivelsen sier ikke noe om dette.
Kommunens barnerepresentant har imidlertid nå som en del av høringen kommet med sin
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uttalelse. Vedkommende ser svært positivt på opparbeiding av gang- og sykkelvei, men
påpeker noen utfordringer som bes tatt med i det videre planarbeidet:
«Rinneveien blir i dag blant annet benyttet som skolevei for barn som går/sykler til
Nygård skole samt foreldre som skal levere barn i barnehage. Krysningen over til
gang- og sykkelvei i sving over til Salemsveien, er etter min vurdering å anse som
risikofylt og jeg ber derfor at det vurderes risikodempende tiltak i form av:
 Fartsreduserende tiltak med gangfelt, hvor det opprettes landingsplass på
begge sider.
 Punktbelysning
 Tilfredsstillende siktsone
 Fysisk skille mellom gang- og sykkelvei og vei i svingen hvor det lages
åpning for overgang over fartsreduserende tiltak med gangfelt.
Jeg stiller spørsmål til at gang- og sykkelvei er tiltenkt å stoppe like før ut/inn
kjøring til garasjeanlegg i barnehage. Garasjeanlegget brukes av ansatte og
foreldre både i levering og henting av barn. Etter min vurdering er dette en allerede
utfordrende utkjøring både i forhold til helling på bakken samt begrenset siktsone –
og ber derfor at det vurderes risikodempende tiltak i form av:
 Alternative løsninger for inn/utkjøring/kryssing gang- og sykkelsti.
Dagens veistandard er ikke å anse av bedre kvalitet etter tiltenkt stopp-punkt ved
barnehage, jeg oppfordrer derfor til følgende:
 Gang- og sykkelsti forlenges frem til krysningspunkt ved Sangvikveien.»
Barnerepresentantens innspill er datert 29.05.2018. Det vil si at innspillet ikke har blitt vurdert
i foreliggende planforslag, og at hensynet til barns beste ikke kan ha blitt tatt. Det foreligger
slik sett en mangel ved planforslaget. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at slike vurderinger
skal gjøres i alle saker som angår barn og unge, jf. Barnekonvensjonen som er gjeldende
norsk lov.
Konklusjon barn og unge:
Fylkesmannen gir faglig råd om at uttalelsen fra barnerepresentanten følges opp.

Med hilsen

Stein A. Ytterdahl

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf: 38 17 62 07

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

17/68278-6

Deres referanse:

Vår dato:
13.06.2018

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs
Salemsveien og Fåmyråsen i Søgne kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 26.4.2018.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for gang/sykkelveg langs fv. 164, Salemsveien og Fåmyråsen.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
-

Annen veggrunn bør være gjennomgående på innsiden av gang-sykkelvegen.

-

Utforming av avkjørsler bør vises på plankartet - ikke kun markering med pilsymbol.

-

Saksutredningen: «I det offisielle kartgrunnlaget er fartsgrensen for veien angitt til å

være 40 km/h fra Tangvallveien og frem til avkjørselen syd for eiendom mrk. nr. 2. I
dag er veien forbi eiendom nr. 2 skiltet med 50 km/h, altså er skiltet i
utgangspunktet plassert feil.» Statens vegvesen er usikre på hva kommunen mener
med «det offisielle kartgrunnlaget». Fartsgrenseskiltene (40 km/t) på Salemsveien er
satt opp i samsvar med vedtak V-27 K-10 av 11.8.2010. Strekningen med 40 km/t
gjelder fra hp 01 km 0 til km 0,315. Ut i fra dette kan vi ikke se at skiltene er
feilplassert.

Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder
Postadresse

Ånesland Steinar
Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 17/05786-11

Deres ref.: 2017/1608 - 20493/2018

Dato: 15.06.2018

Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn og høring - detaljreguleringsplan
for ny gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen - planID 201704
Viser til oversendelse 26.04.2018 av detaljregulering i overnevnte område til offentlig
ettersyn.
Fylkeskommunen ga innspill til varsel om oppstart av planarbeidet, og til utvidelse av
planområde 31.05.2017 og 09.01.2018.
Planen legger til rette for etablering av ensidig gang- og sykkelveg langs Salemsveien og
Fåmyråsen. Etter varslet oppstart av planarbeidet ble bredden på selve kjøreveien utvidet
med 1,5 meter etter innspill fra Statens Vegvesen. Bakgrunnen for innspillet var at
Salemsveien kan fungere som avlastningsvei for Hølleveien i fremtiden. Utvidelsen av
veien ble ikke varslet. Endringen medfører ytterligere beslag på dyrka mark.
Vi vil understreke at fylkeskommunens hovedfokus vil være på Fv. 456 Hølleveien, hvor
det er planlagt og vedtatt omfattende utbygging av gang- og sykkelvegsystemet mellom
Tangvall og Stauslandsvegen. Det foreligger kun begrensede midler til gjennomføring, da
gjenværende budsjettmidler i areal- og transportsamarbeidet (ATP) for Salemsveien. 1.
etappe ligger inne med 4 millioner for 2017-2019. Fylkeskommunen har ingen egne midler
til tiltak på strekningen, og tiltak som planlegges ut over rammen for ATP-midlene må
derfor påregnes finansiert lokalt.
Vi er positive til etablering av selve gang- og sykkelvegen som et trafikksikkerhetstiltak. Av
hensynet til dyrka mark, ber vi imidlertid kommunen vurdere det reelle behovet for
utvidelse av veibredden.
Kollektivtrafikk
Dette er ingen ordinær kollektivtrasé, men det kjører skolebuss i Salemsveien morgen og
ettermiddag. Det kreves ikke tilrettelegging med perronger, da skolebusstraséen kan bli
endret over tid ut fra hvor det er skolebarn med rett til skyss, og på hvilken skole de går.
Det er imidlertid behov for et busstoppskilt i krysset med Fåmyråsen
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAM ARBEID
Postadresse:
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
E-postadresse:
postmottak@vaf.no

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65
4614 KRISTIANSAND
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:

2 av 2

Til oppstart av planarbeidet varslet fylkeskonservatoren behovet for å foreta en felles
befaring for å avklare forholdet til kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskonservatoren
ble ikke kontaktet for en slik befaring, og vi kan ikke se at det er gjennomført. Vi ber
kommunen ta kontakt med arkeolog Ghattas Sayej på epost gjs@vaf.no eller tlf.
47055907. Planen kan ikke vedtas før forhold til kulturminnene er avklart.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
kst. seksjonsleder

Adresselister:
Mottakere:
Søgne kommune
Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Statens vegvesen

Silje Utne Bjørke
rådgiver
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Advokatfirma

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Deres ref.:

Vår ref.:
E—mail:

163438/22726
HW/jh
hw@wigemyr.no

Kristiansand,

13.06.2018

AD: DETALJREGULERINGSPLAN
FOR NY GANG- OG
SYKKELVEI
LANGS SALEMSVEIEN
OG FÅMYRÅSEN
— PLAN ID
201704 —HØRINGSUTTALELSE
FRA EIER AV GNR. 23, BNR. 227 —
OLE-PER NYQUIST
I

INNLEDNING
I’\R'l‘\I.RI.

Jeg viser til kommunens brev av 26.04.20] 8 hvorved ovennevnte planforslag
ble lagt ut til offentlig høring med frist for å komme med merknader til
planforslaget
er satt til 15. juni 2018.
Jeg skal på vegne av eier av gnr. 23, bnr. 227, Ole—Per Nyquist
dette brev fremkomme med hans merknader til planforslaget.
II

MERKNADER
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Helge
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TIL PLANFORSLAGET

Eiendommen
gnr. 23, bnr. 227 er en stor og verdifull boligeiendom,
men
bygningsmassen
på eiendommen
er plassert slik at det er svært trangstilt
mellom bygningene og Salemsveien.
Planforslaget
legger opp til at det vesentligste av det nye areal som kreves
for veiutvidelsen/gang/sykkelveien
tas fra denne eiendom som fra før av har
et trangstilt adkomstparti.
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Etter vår vurdering kan denne ekstraordinære
belastning
eiendom unngås ved å ta et av de to nedenstående
valg:

Grønås

\\S\'l"l'l.

\l)\()l\

”Eiendommen ligger rett overfor barnehagen.
På grunn av
barnehagens
behov for uteoppholdsareal,
er det ikke mulig å legge
gang-sykkelveien
inn på barnehagens
område.
Veien må her legges
om, trekkes lenger mot Øst, inn på eiendom gnr. 23, bnr. 227. ”

Håkonsen

Wisth—* »?

Adv

(HJ

På andre siden av Salemsveien ligger en barnehage og i saksfremlegget
fra
administrasjonen
i Søgne kommune til Plan- og Miljøutvalget
av 25.04.2018
fremgår det bl.a. følgende:

Chr
K

8710

W?) 02

O4

58

av.—x., ro
gnu.

Org.

nr.” 977

049
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1.

Gang/sykkelveien
følger Salemsveien
frem til østsiden av bamehagetomta
og avsluttes der.
Det opparbeides
en enkel gangvei langs østsiden av bamehagetomta
og frem til
inngangspartiet
på baksiden (nordsiden) av bamehagebygget.
På den måten får man en trygg
og sikker adkomst for gående/syklende
til barnehagen.
I planforslaget
er det lagt opp til
felles adkomstområde
for barnehagen for så vel kjørende, syklende og gående med de
trafikksikkerhetsutfordringer
dette innebærer.
Alternativt kan gang/sykkelstien
legges rundt
bamehagetomta
og frem til det punkt den avsluttes i etter planforslaget.

2.

Alternativt kan gang/sykkelveien
legges inn på noe av barnehagens
uteareal på
nord—vestsiden av Salemsveien
og så erstatte tapt uteareal på vestsiden av barnehagen.

Med vennlig hilsen
Advokatfirma
Wigemyr & Co DA

44d x< Cd;/”x
Hel geVWigem

Kopi:

Ole-Per

Nyquist,

Salemsveien

77, 4640 SØGNE
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Kommentar på detaljreguleringsplan
Sykkelstien

kommer

eiendommene

informasjon

Fåmyråsen — Salemsveien plan ID 201704.

svært tett innpå eksisterende

som ligger på strekningen

Vi har hatt forhåndskonferanse

11.06.2018

bebyggelse,

dette gjelder spesielt de

av Salemsveien som i dag har 40kmt.

med saksbehandler

for reguleringen,

om videre arbeid og administrasjonenes

der ble det gitt utfyllende

syn på saken. Vi ble der bedt om å komme

med skriftlig innspill.
Etter befaringer

på flere eksisterende

oss noen tanker/forslag

og sammenlignbare

sykkel og gangstier i Søgne har det gitt

til hvordan dette kan løses på en mer skånsom måte for oss som bor langs

veien.
Vedlagte

bilder viser fire forskjellige

steder der en opphøyet

et fint trygt fortau. Alle fire alternativene
Forslag... breddeutvidelsen

av eksisterende

kantstein

har 50kmt, Salemsveien

med 2,5 meter asfalt utgjør

har 40kmt

vei på 1,5 meter tas/utføres

!!.

mot øst, utvidelse for

sykkelsti på 2,5 — 3 meter tas mot vest, da blir byrden fordelt litt bedre på berørte
blir bred og fin samt fortauet

for myke trafikanter

Vi ønsker alle sykkel og gangsti velkommen
forenkles/innsnevres

Ruben Olsen
Berit Myran
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AREALENHETEN

FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Deres ref:

Vår ref:
2017/1608 49422/2018

Saksbehandler:
Anne Marit Tønnesland

Arkivkode:
L13

Dato:
15.11.2018

Ber om vurdering av innsigelse til planforslag for ny gang- og sykkelvei langs
Salemsveien
Kommunen la forslag til ny gang- og sykkelvei ut på høring 26. april 2018. Fylkesmannen
fremmet innsigelse til planforslaget med bakgrunn i manglende ivaretakelse av dyrket mark.
Fylkesmannen foreslo bruk av et fysisk skille mellom veibanene, for å redusere arealbruken.
Innsigelsen gjelder kun for arealer langs Salemsveien, ikke Fåmyråsen, og det er kun
Salemsveien som vurderes her.
Det ble avholdt et møte med Fylkesmannen den 3. september 2018. I forkant av dette møtet
hadde kommunen et møte med Statens vegvesen for å undersøke hvorvidt det ville la seg
gjøre å redusere avstanden mellom veien, og gang- sykkelveien. Foreslått løsning, med
fysisk skille, vil i følge statens vegvesen kreve en bredde på ca. 1 meter. Vegvesenet ønsket
ikke fysisk skille på grunn av antall avkjørsler, men sa seg villige til å redusere avstanden
mellom vei og gang sykkelvei fra 2 til 1 meter. Dette er allerede gjort på avstanden fra
Tangvallveien og frem til og med eiendommen på GB 28/47, Salemsveien 34. Avstanden er
også redusert til 1,5 meter forbi barnehagen, men vil nå bli redusert til 1 meter for hele
strekningen. Kommunen ønsker å endre plankartet i henhold til dette, og legge inn 1 meter
med annen veggrunn – grøntareal, mellom vei og gang- og sykkelsti.
Salemsveien er regulert til veiformål i dag, med unntak av strekningen fra Tangvallveien til
Fåmyråsen som er avsatt til veiformål i kommuneplanen. Gjeldende plan er
reguleringsplanen for Eik/Sangvik, vedtatt 19. mai 1982. Ved å legge det nye planforslaget
over den gamle planen, så ser vi at ny vei i hovedsak følger dagens regulerte veiareal.
Plangrensen følger eiendomsgrensene mot øst. Den dyrka marka grenser også inntil
eiendomsgrensen, hvilket betyr at det ikke åpnes opp for ytterligere bruk av dyrket mark på
denne siden. Unntaket er omleggingen av vei v/ barnehagen. Dette kommer vi tilbake til litt
senere. Ny gang- sykkelvei på vestsiden beslaglegger imidlertid noe jordbruksareal.
Vi vil nå forsøke å fremstille planforslaget sammen med gjeldende planer for å vise hvilke
konsekvenser det får for området.
Først ønsker vi å vise veitraseen fra Tangvallveien til Fåmyråsen. Denne er som nevnt ikke
regulert i dag, men avsatt til veiformål. Eiendomsgrensene er markert med rødt. Disse gjør
det enklere å se plasseringen.

Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 38055555
Direktenr: 97990342

Epost:
Web:
Org.nr:

postmottak@sogne.kommune.no
www.sogne.kommune.no
964 967 091 MVA

Nytt planforslag

Kommuneplanen

Som det fremkommer av figurene overfor, så er det kun arealer mot vest som berøres.
Arealene på østsiden av Salemsveien er allerede i dag avsatt til veiformål, og planforslaget
er med dette i tråd med overordnet plan.
På figurene under er planforslaget lagt over gjeldende reguleringsplan. Nytt veiformål er vist
med lys grå farge, veiformålet i eksisterende plan er vist med mørk grå farge.
Eiendomsgrensene er fremdeles vist med rødt.

Veien følger også her eiendomsgrensen mot øst og er
sammenfallende med regulert veibredde

.

Planforslaget viser at nytt veiformål også på denne strekningen i
hovedsak sammenfaller med regulert veiformål. Ettersom veien
må legges om lenger vest, starter justeringene i dette området,
og det reguleres av den grunn inn noe areal til veigrunn. Dette
arealet er i dag dyrket mark, og det omdisponeres her et areal på
ca. 250 m².

Det er i området ved Søgne barnehage det gjøres størst endringer mht. plassering av veien.
Barnehagen har pålagte krav til størrelse på uteområde i forhold til antall barn, og har pr. i
dag ikke rom for å redusere størrelsen på dette. Det betyr at veien må flyttes for å gi plass til
ny gang- og sykkelvei forbi barnehagen. Barnehagen har i dag parkeringskjeller som
benyttes av ansatte, men som også benyttes ved levering og henting av barn. Avkjørselen
skaper etter vår vurdering en del farlige situasjoner, ettersom siktforholdene er dårlige når
man kommer direkte ut på Salemsveien.

Videre benyttes Vestrus Kjerkevei, i tillegg til å være kjørevei til boligene, som en snarvei for
gående i fra område Verstrusveien/ Sangvik til Salemsveien. Disse kommer også ut i krysset
hvor utkjørselen fra barnehagen er.

Snarvei

Planforslag lagt over gjeldende plan.
Arealet som må omdisponeres som følge av planforslaget er i størrelsen 1250-1300 m².
For å bedre trafikksikkerheten både for kjørende, gående og syklende mener vi likevel det er
nødvendig å legge om veien, slik at gang- sykkelveien kan etableres forbi barnehagen.
Avslutningsvis:
Statens vegvesen har som kjent sagt seg villige til å redusere avstanden mellom vei og
gang- sykkelvei til 1 meter på hele strekningen. Det er med dette lagt opp til en løsning i strid
med vegvesenets normaler, for å redusere tapet av dyrka mark. Kommunestyrets vedtak av
24.09.2015 m. tilleggsforslag, anses med dette å være etterfulgt.
Salemsveien er i dag opparbeidet med varierende bredde. Regulert bredde (Eik/ Sangvik
planen) må etter vår vurdering legges til grunn for vurderingene av det nye planforslaget,
ettersom veien i dag kan bli opparbeidet i tråd med plan, uten ytterligere utredninger.
Med bakgrunn i overnevnte ber vi om at saken tas opp til ny vurdering, og at dere vurderer
hvorvidt innsigelsen kan trekkes, under forutsetning av at avstanden mellom regulert vei og
gang- sykkelvei reduseres til 1 meter på hele strekningen, slik at planen kan legges frem for
vedtak.
Med hilsen
Anne Marit Tønnesland
saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2017/1608

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/4777

Dato
27.11.2018

Ad innsigelse til detaljregulering for ny gang- og sykkelvei, Salemsveien i Søgne
Vi viser til kommunens skriv av 15.11.2018.
Fylkesmannen fremmet den 05.06.2018 innsigelse til aktuelle planforslag som åpner for
omdisponering av høyproduktiv dyrka mark, i forbindelse med breddeutvidelse av kjørevei og
ny gang- og sykkelvei langs del av Salemsveien. Planlagt avstand/grøntareal mellom kjørevei
og gang- og sykkelvei var 2 meter. Fylkesmannen la følgende føringer for at innsigelsen skulle
kunne trekkes: Ingen breddeutvidelse av kjøreveien og kun fysisk skille mellom bilvei og gangog sykkelvei.
I møte med kommunen den 03.09.2018, ble det fra Fylkesmannens side akseptert et
kompromiss på 1 meters bredde mellom bilvei og gang- og sykkelvei. Det ble ikke gitt
umiddelbar aksept for breddeutvidelse av kjøreveien. Vi mente videre at det måtte foretas
endringer i området rundt barnehagen, for å hindre nedbygging av dyrka mark i større grad.
Kommunen ber nå Fylkesmannen vurdere om innsigelsen kan trekkes. Kommunen vektlegger
i denne sammenheng at nytt areal til veiformål i hovedsak sammenfaller med allerede regulert
veiformål fram til svingen før barnehagen. For å bedre trafikksikkerheten herfra, både for
kjørende, gående og syklende, mener kommunen videre at det er nødvendig å legge om
veien, slik at gang- og sykkelveien kan etableres forbi barnehagen. Avstanden mellom
kjørevei og gang- og sykkelvei vil bli redusert fra 2 til 1 meter.
Fylkesmannen ser det som viktig at den høyproduktive sammenhengende dyrka marka sør
for Tangvallveien blir bevart i størst mulig grad. Når verdifull dyrka mark vurderes
omdisponert, er det derfor viktig at dette evt. kun skjer på bekostning av store samfunnsnyttige
interesser. Etablering av gang- og sykkelvei, herunder å trygge myke trafikanter, anses å ha
stor samfunns-nytte.
På bakgrunn av ovennevnte, trekkes herved innsigelsen fremmet i brev av 05.06.2018.
Med hilsen
Stein Ytterdahl

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf.: 38 17 62 07

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Org.nr NO974 762 994
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Salemsveien
72/23, 28/39, 28/77, 28/90, 23/78, 28/656

Søgne kommune

Rapport ved
Lars Jølle Berge

Gårdsnavn og kommune – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K
B E FA R I N G / R E G I S T R E R I N G
Kommune:
Gårdsnavn:
Gårdsnummer og
Bruksnummer:

Søgne
Salemsvei

Tiltakshaver:
Adresse:
Navn på sak:
Saksnummer:

Søgne kommune
Postboks 1051, 4682 Søgne
Detaljregulering av gang- og sykkelvei, Salemsveien – Fåmyråsen
17/05786

Registrering utført:

18, 24 og 25
september 2018
27.09.2018
27.09.2018

72/23, 28/39, 28/77, 28/90, 23/78, 28/656

For- og etterarbeid:
Rapport sluttført:

Ved:

Lars Jølle Berge

Ved:
Ved:

Lars Jølle Berge
Lars Jølle Berge
Registreringsnummer
-

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

Fotodokumentasjon (APS-nummer):

Faglige konklusjoner:
X

Planen er ikke i konflikt med kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Planen er i konflikt
Ingen synlige, potensial under bakken
Ikke vurdert
Merknader:
Sammendrag:

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

Det ble hverken funnet automatisk fredede kulturminner eller nyere tids
kulturminner under registreringen
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Gårdsnavn og kommune – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
Vest-Agder fylkeskommune ble i brev datert den 12.05.2017 underrettet om Søgne kommune
sine planer om utvikling av gang og sykkelsti.
Hensikten med reguleringsplanen er utvikling av gang og sykkelsti langsetter Salemsvei.
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 18.09.2018 og 24-25.09.2018
Rapporten ble skrevet den 27.09.2018
Området som skulle undersøkes var på 900 meter langt. Totalt ble det avdekket 383x3 meter
fordelt på områdene hvor det ble sjaktet. Til sammen ble det gravd 9 søkesjakter i området
med ei bredde på 3 meter og varierende lengde.

Området
Planområdet er ei stripe langsetter Salemsveien fra Salemsveien og Tangvallveien og til litt
sør for barnehagen lengre sør i Salemsveien. Området består i all hovedsak av dyrka mark.

Figur 1 Salemsvei
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Figur 2 Oversikt over gravde sjakter
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Undersøkelsesmetoder
Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av maskinell
sjakting. Maskinell sjakting innebærer å lagvis fjerne matjordlaget i 3-4 meters brede sjakter
med gravemaskin og krafse for å komme ned til undergrunnen. På denne måten blir eventuell
fortidig aktivitet avdekket og avtegner seg mot undergrunnen. Disse vises eksempelvis som
kullholdige strukturer, ofte med fet jord og funn av arkeologiske artefakter. Den vanligste
funngruppen ved slik metodebruk er boplasspor fra bronsealder og jernalder. Fornminnetyper
som kokegroper, stolpehull, ildsteder og overpløyde graver er relativt vanlige funn.
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Resultat av registreringen
Sammendrag
Det ble ikke gjort noen funn under registreringene. Området består i sin helhet av et 30-60 cm
tykt matjordlag over rødbrune siltmasser med innslag av grå leire.
Sjakting
Sjakt 1
I sjakt 1 finner vi et omtrent 40 cm tykt modeerne matjordlag. Under dette er en omrota
undergrunn bestående av leire, silt og jord.

Figur 3 sjakt 1

Sjakt 2
I sjakt 2 finner vi et 30-40 cm tykt moderne matjordlag. Under dette er det undergrunn i form
av leire og silt.

Figur 4 sjakt 2

Sjakt 3
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I sjakt 2 finner vi et 20-30 cm tykt moderne matjordlag. Under dette er det undergrunn i form
av leire og silt.

Figur 5 sjakt 3

Sjakt 4
I sjakt 4 finner vi et 40-50 cm tykt moderne matjordlag. Matjorda er veldig fuktig. Også
undergrunnen er fuktig. Den består av omrota silt, leire og jord.

Figur 6 sjakt 4

Sjakt 5
I sjakt 5 finner vi et omtrent 50 cm tykt moderne matjordlag. Et grått gruslag som
sannsynligvis stammer fra veibyggingen deler matjordlaget i deler av sjakta (dette er synlig på
bilde av sjakta). Undergrunnen består av rødbrun silt og grå leire. En tele-kabel ligger
gjennom nesten hele sjakta. Helt sør i sjakta ble det funnet enda ei grøft i form av grå sand.

8

Gårdsnavn og kommune – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Figur 7 sjakt 5

Sjakt 6
I sjakt 6 finner vi et opptil 40 cm tykt moderne matjordlag. Gjennom hele sjakta er det
rødbrun silt med innslag av grå leire.

Figur 8 sjakt 6

Sjakt 7
I sjakt 7 finner vi et opptil 40 cm tykt moderne matjordlag. Gjennom hele sjakta er det
rødbrun silt med innslag av grå leire. Helt i sør ble det påtruffet påførte masser (informasjon
fra lokalkjent forbipasserende) i form av lysegul sand.
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Figur 9 sjakt 7

Sjakt 8
I sjakt 8 finner vi et opptil 40 cm tykt moderne matjordlag. Gjennom hele sjakta er det
rødbrun silt. To grøfter med mørkebrun farge (men uten spor av trekull) går fra øst mot vest. I
tillegg er det en del plogspor.

Figur 10 sjakt 8

Sjakt 9
I sjakt 9 finner vi et opptil 40 cm tykt moderne matjordlag. Gjennom hele sjakta er det
rødbrun silt. En drenering gående fra øst mot vest ble påtruffet i østlig del av sjakta.
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Figur 11 sjakt 9

Konklusjon
Det ble totalt 383 lengdemeter med sjakter à en bredde på 3 meter. Ingen kulturminner ble
påtruffet.

Lars Jølle Berge
Kristiansand
27.09.2010
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Vedlegg
1. Kart over planområdet fra tiltakshaver
2. Sjaktbeskrivelse
3. Foto
4. Fotoliste
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Vedlegg 1: Kart over planområdet fra tiltakshaver.
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Vedlegg 2: Sjaktbeskrivelse
Sjakt Størrels Beskrivelse
nr
e
1
5x3 m
I sjakt 1 finner vi et omtrent 40 cm tykt modeerne
matjordlag. Under dette er en omrota undergrunn
bestående av leire, silt og jord.
l plogspor.
2
27x3 m
I sjakt 2 finner vi et 30-40 cm tykt moderne matjordlag.
Under dette er det undergrunn i form av leire og silt.
3
8,5x3 m I sjakt 2 finner vi et 20-30 cm tykt moderne matjordlag.
Under dette er det undergrunn i form av leire og silt.
4
9,5x3 m I sjakt 4 finner vi et 40-50 cm tykt moderne matjordlag.
Matjorda er veldig fuktig. Også undergrunnen er fuktig.
Den består av omrota silt, leire og jord.
5
27x3 m
I sjakt 5 finner vi et omtrent 50 cm tykt moderne
matjordlag. Et grått gruslag som sannsynligvis stammer
fra veibyggingen deler matjordlaget i deler av sjakta
(dette er synlig på bilde av sjakta). Undergrunnen består
av rødbrun silt og grå leire. En tele-kabel ligger gjennom
nesten hele sjakta. Helt sør i sjakta ble det funnet enda ei
grøft i form av grå sand.
6
138x3 m I sjakt 6 finner vi et opptil 40 cm tykt moderne
matjordlag. Gjennom hele sjakta er det rødbrun silt med
innslag av grå leire.
7
60x3 m
I sjakt 7 finner vi et opptil 40 cm tykt moderne
matjordlag. Gjennom hele sjakta er det rødbrun silt med
innslag av grå leire. Helt i sør ble det påtruffet påførte
masser (informasjon fra lokalkjent forbipasserende) i
form av lysegul sand.
8
73x3 m
I sjakt 8 finner vi et opptil 40 cm tykt moderne
matjordlag. Gjennom hele sjakta er det rødbrun silt. To
grøfter med mørkebrun farge (men uten spor av trekull)
går fra øst mot vest. I tillegg er det en del plogspor.
9
35x3 m
I sjakt 9 finner vi et opptil 40 cm tykt moderne
matjordlag. Gjennom hele sjakta er det rødbrun silt. En
drenering gående fra øst mot vest ble påtruffet i østlig del
av sjakta.

Orienterin
g
NS

NS
NS
NS

NS

NS

NS

div

ØV
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Vedlegg 3: foto

15

Gårdsnavn og kommune – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Vedlegg 4: Fotoliste.

Nr.

Motiv

Retning

Dato

Fotograf

1

Sjakt 1

N

18.09.2018

LJB

2

Sjakt 2

S

24.09.2018

LJB

3

Sjakt 3

S

24.09.2018

LJB

4

Sjakt 4

N

24.09.2018

LJB

5

Sjakt 4

S

24.09.2018

LJB

6

Sjakt 5

N

24.09.2018

LJB

7

Sjakt 5

S

24.09.2018

LJB

8

Sjakt 6

N

24.09.2018

LJB

9

Sjakt 6

S

24.09.2018

LJB

10

Sjakt 9

NØ

25.09.2018

LJB

11

Sjakt 9

SV

25.09.2018

LJB

12

Sjakt 7

N

25.09.2018

LJB

13

Sjakt 7

S

25.09.2018

LJB

14

Sjakt 8

N

25.09.2018

LJB

15

Sjakt 8

NØ

25.09.2018

LJB

16

Sjakt 8

NØ

25.09.2018

LJB
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Kommunestyret

24.09.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig:

Innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling.
Repr. Try (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

De faglige råd gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder miljøvernavdelingen, brev datert 26.03.2015, pkt. 2,3
og 4 referert i saksfremlegg, legges til grunn for det videre planarbeidet.
Votering:
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra repr. Try (SP) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for sykkel
bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.
De faglige råd gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder miljøvernavdelingen, brev datert 26.03.2015,
pkt. 2,3 og 4 referert i saksfremlegg, legges til grunn for det videre planarbeidet.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har i samarbeid med Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune
utarbeidet en kommunedelplan (KDP) for sykkel for Søgne kommune.
Planarbeidet er initiert og finansiert av Statens vegvesen som også har hatt
prosjektlederansvaret.
Kommunen ved Formannskapet fastsatte planprogram den 5.12.12 og besluttet i møte av
19.11.14 at forslag til plan skulle legges ut på offentlig ettersyn og høring.
Administrasjonen fremmer KDP til sluttbehandling.
Om planen:
Sykkelplanen er en arealbruksplan der hensikten er å sikre arealer til fremtidig utbygging av et
helhetlig sykkelnett i Søgne kommune.
Planforslaget består av et arealplankart med påskrevet bestemmelser (vedlegg 1), samt en
planbeskrivelse med konsekvensutredning og tilhørende tema- og illustrasjoner (vedlegg 2).
Det vises til temakart for oversikt over eksisterende og planlagte traseer (vedlegg 3).
Planen har 6 hovedruter og 4 lokalruter. Det foreligger 3 typer standard i planen som er
sykkelfelt, sykkelvei med fortau, og gang- og sykkelvei. Opprinnelig hadde planen også inne
turveier.

Kartutsnitt: Viser utsnitt fra temakart med planlagte tiltak i Søgne. Utsnittet viser ikke fullt ut
traseene langs Langenesveien, Lohnelier og Toftelandsveien. Hele kartet kan sees i vedlegg 3.
Sykkelfelt:
Sykkelfelt innebærer at det etableres et særskilt felt for syklende på hver side av kjørebanen.
Det vil si at det ikke er et fysisk skille mellom motorisert ferdsel og syklende, kun oppmerking
på underlaget.
Løsningen er først og fremst egnet for veistrekk med lavfartsgrense under 50 km/t med mange
avkjørselspunkter. Målgruppen er transportsyklende, men også proff-/treningssyklister har stor
nytte av sykkelfelt.
Hovedgrepet er etablering av sykkelfelt inn mot Tangvall som kollektivknutepunkt og sentrum.
Rutene starter fra Høllen, Stauslandskrysset og Lunde.
Sykkelvei med fortau:
Sykkelvei med fortau er en løsning der man skiller både de gående og syklende fra selve
kjørebanen, ikke ulikt gang- og sykkelvei. Forskjellen er at det går med mer areal (bredde) og
man fysisk skiller syklende og gående, typisk med å opphøye deler av banen for gående med et
fortau.
Løsningen benyttes først og fremst i noe mindre sentrale områder med færre avkjørsler, og der
fartsgrensen overstiger 50 km/t. Det vil derfor være en glidende overgang mellom når
sykkelvei er å foretrekke framfor sykkelfelt.
I forslaget er det 3 strekninger det foreslås sykkelvei med fortau. Fra Langenes skole og frem
til Stauslandskrysset. På dette strekket mangler det per i dag tilbud for både gående og
syklende. Når det først gjennomføres tiltak, bør man få på plass en fremtidsrettet løsning som
også ivaretar transportsykling.
Det må videre nevnes at kommuneplanens arealdel avsetter 170 mål til nytt boligområde på
Øygardsheia. Uten at administrasjonen har noe konkret sak eller planarbeid igangsatt vil det

trolig måtte etableres en løsning for myke trafikanter fra Øygardsheia i retning Tangvall før
område kan bygges ut. Deler av finansieringen vil da kunne skje gjennom utbygging av dette
fremtidige boligområdet.
Den andre strekningen det foreslås sykkelvei med fortau er fra Langenes skole frem til
Årosskogen. Ingeniørvesenet ønsker å skille syklende fra gående for å forhindre ulykker. Det
vises til at det er kupert terreng/bakker som skaper trafikkfarlige situasjoner (fare for påkjørsel
av gående med sykkel).
Det tredje strekket hvor sykkelvei er valgt er Leiredale etter innspill fra Ingeniørvesenet. Det
begrunnes med den planlagte utbyggingen av Kjellandsheia med ca. 1500 boenheter.
Gang- og sykkelveier:
For strekningen Ormelia- Lohnelier foreligger det en vedtatt reguleringsplan som sikrer gangog sykkelvei frem til det første krysset til Lohnelier industriområde. I KDP for sykkel ligger
det en forlengelse i vestlig retning i forhold til hva som er regulert, og hva som ligger inne i
gjelde kommuneplan. Forlengelsen er ca. 500 meter og medfører at man åpner for at gang- og
sykkelveien kan forlenges fra der den slutter i gjeldende reguleringsplan.
Det er tatt med en kortere strekk gang- og sykkelvei langs Repstadveien nord for Lunde skole
etter innspill fra Ingeniørvesenet. Det mangler i dag ca. 200 meter gang- og sykkelvei.
Gang- og sykkelveien i områderegulering for Ausviga som vil krysse Lundeelva er og tatt med
i KDP. Videre er det er tatt med gang- og sykkelvei fra Oftenesheia/ Samfundetskirke til
Hummerviga. Ingeniørvesenet mener denne traseen er viktig for å sikre bedre tilgang til
friluftsområde.
Det er lagt inn gang- og sykkelveitrase langs Salemsveien. Gang og sykkelvei på denne
strekningen vil fungere som en snarveiforbindelse. For å kunne realisere tiltak i nordlige deler
av Salemsvei er det krav gang- og sykkelvei i gjeldende reguleringsplaner.
Forslaget har tatt med gang- og sykkelvei fra Tangvall langs hele Toftelandsveien. Dette er
ingen realitetsendring fra gjeldende kommuneplan hvor tiltaket allerede ligger inne.
Videre er det gang- og sykkelvei fra Toftelandsbrua og langs hele Søgneveien frem til
Stauslandskrysset, samt forbindelse/kobling over Søgneelva ved Rohaven. Traseen fra
Toftelandsbrua og over Søgneelva ved Rohaven er ingen realitetsendring fra gjeldende
kommuneplan. Dette er allerede inne i nåværende kommuneplan. Tilsvarende ligger det
planlagt gang- og sykkelvei i gjeldende kommuneplan fra Stauslandskrysset og frem til Søgne
bru sør for Søgne gamle prestegård.
Administrasjonen legger til grunn at brukerne av en framtidig gang- og sykkelvei langs
Søgneveien først og fremst vil være tursyklister med unntak av den spredte bosetningen, og de
som eventuelt skal til Søgne gamle prestegård eller videregående skole.
Det siste strekket hvor kommunedelplanen skisserer gang- og sykkelvei er langs
Langenesveien. Det vil si rett øst for Nodenesveien hvor dagens gang- og sykkelvei slutter og
helt fram til boligfeltet på Vognsneset. Eneste realitetsendring fra gjeldende kommuneplan på
dette strekket er at man har valgt å ta med de siste 200 meter fram til Vognsneset. Dagens
kommuneplan viser kun gang- og sykkelvei fram til Romsviga.

Høring
Kommunedelplanen ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 27.1.2015 til
16.4.2015. Kommunen har mottatt 11 innspill i forbindelse med høringen (se vedlegg 4).
Innspillene oppsummeres og kommenteres under.
Vest-Agder fylkeskommune ved Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, vedtak datert
6.5.2015
1. Forslag til kommunedelplan for sykkel i Søgne er et godt grunnlag for videre utbygging av
sykkelveinettet i kommunen.
2. Fylkeskommunen gir faglig råd om at lokalrutene 2.2 og 2.3 tas ut av planen.
3. Fylkeskommunen vil anmode om at følgende formulering tas inn i
planbestemmelsene: "Alle planer og tiltak i sjø og vassdrag skal forelegges Vest-Agder
fylkeskommune."
4. I det videre arbeidet må kommunen sammen med fylkeskommunen og
ATP/bymiljøsamarbeidet prioritere de enkelte prosjektene ved å fokusere på de strekningene
som vil få størst effekt for økt sykkeltrafikk.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen tar punkt 1 og 4 til etterretning.
Foreslått bestemmelse i punkt 3 vurderes som unødvendig. KDP er en overordnet plan som
ikke gir direkte hjemmel til utbygging. Det betyr at fremtidige reguleringsplanprosesser vil
avklare nøyaktig arealbruk, herunder eventuell berøring av sjø og vassdrag. Kommunen vil
måtte tilskrive Fylkeskommunen som da har anledning til å ivareta sine interesser i tilknytning
til sjø og vassdrag.
Hva gjelder punkt 2 hvor det gis faglig råd til å ta ut to av lokalrutene, 2.2 Olavsdalen –
Rossevann og 2.3 Roligheten – Kilen, så begrunnes det med at rutene kommer i konflikt med
regionale friluftsinteresser. Særlig rute 2.2 over Rossevannet som også er drikkevannskilden til
Kristiansand kommune. Derfor foreslår fylkeskommunen at disse rutene tas ut som sykkelveier
og heller blir turveier.
Rute 2.2 og 2.3 ble tatt inn etter formannskapsbehandling 19.11.2014 etter nærmere drøftelser
mellom politikerne og administrasjonen. Det ble formelt fremmet som et tilleggsforslag fra
Repr. Kleivset med ordlyden «Det legges inn sykkelvei fra Søgne prestegård mot Vågsbygd og
Hellevika».
I drøftelsene ble det ikke tatt stilling til type standard, men prinsippet om at det er ønskelig
med en kobling der det skal kunne sykles mot Vågsbygd og Hellevika. Administrasjonen
mener traseen vil ha mer karakter av å være en turveiforbindelse som kan sykles på, enn
fullverdig asfaltert sykkelveg etter krav til universell utforming.
Traseene bør ligge inne på kommuneplannivå, så må man i en eventuell reguleringsplanprosess
ta stilling om det skal defineres som en «turvei» eller fullverdig sykkelvei.
Hva gjelder merknader om at traseene berører regionalt viktige friluftsområder vil
administrasjonen anføre at friluftsområdene vil i enda større grad bli tilgjengeliggjort for
allmennheten om det etableres forbindelser gjennom område. Det er derfor ikke ensbetydende
negativt å få sykkelforbindelser inn i regionalt viktige friluftsområder.
Administrasjonen ser at forbindelsen over Rossevannet kan være problematisk om den
eksempel blokkerer for ferdsel på vannet (kanopadling o.l.). Det samme gjelder i forhold til at

vannet fungerer som drikkevannskilde. Alle disse hensynene må vurderes nærmere i en
reguleringsplanprosess, hvor ytterste konsekvens kan være at forbindelsen ikke kan etableres.
Dessuten berører traseen Songdalen og Kristiansand kommune. Det må derfor være enighet
mellom alle kommunene før en eventuell forbindelse kan etableres.
Administrasjonen vil anbefale at forbindelsen blir liggende inne i kommunedelplanen inntil
videre. Eventuelt kan spørsmålet tas opp til nye vurdering ved rullering av kommuneplanens
arealdel.
Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavd., brev datert 26.3.2015
1. Miljøvernavdelingen er positiv til planforslaget som vil bidra til å fremme folkehelse og
redusere bilbruk/utslipp. Forutsetter at veiene blir godt vedlikeholdt og brøytet
vinterstid.
2. Flere av de planlagte gang- og sykkelveiene vil føre til at verdifull dyrkamark går tapt.
Fylkesmannen mener det er unødvendig med rabatter mellom kjørevei og gang- og
sykkelveier. Gir faglig råd om at bestemmelsene § 2-1 om at gang- og sykkelveier «skal
bygges» iht. gjeldende normaler og retningslinjer endres til «kan bygges» (iht.
normaler og retningslinjer). På den måten vil tapet av dyrka mark minimaliseres.
3. Foreslår egen ny bestemmelse om at «tapet av dyrkamark skal minimaliseres» under §
2.2 om Miljøkvaliteter og bevaring.
4. En del ruter omfatter landbruksveier. Det er imidlertid flere andre liknende veier som
benyttes til sykling og som ikke er inntatt i kommunedelplanen, eks. vis strekningen
Tangvall-Hellersdalen – Repstad. Slik sett gir planen ikke et helhetlig bilde av
sykkelveier i kommunen.
Viser til at en del av de avmerkede «eksisterende» gang og sykkelveiene er
landbruksveier og ikke kan klassifiseres som gang og sykkelveier. Eksempel gjennom
Olavsdalen, Roligheten til Kilen. Fylkesmannen anbefaler at landbruksveier med lav
standard defineres som planlagte gang- og sykkelveier.
Administrasjonens kommentar
Administrasjonen tar punkt 1 til etterretning.
Når det gjelder punkt 2 kan administrasjonen ikke følge Fylkesmannens argumentasjon.
Det vil selvfølgelig gå mindre dyrka mark om det bygges gang- og sykkelveier uten rabatter på samme måte som det går enda mindre dyrka mark om det ikke bygges gang- og sykkelveier
over hode.
En vesentlig forskjell mellom gang- og sykkelvei og fortau er skillet/rabatten til kjøreveien.
Fortau benyttes på mindre veier med lav fartsgrense, og gang- og sykkelvei benyttes på veier
med høyere hastighet og med mer trafikkbelastning. Hele poenget med en gang- og sykkelvei
er å få en avstand til kjøreveien pga. trafikksikkerhet. Derfor bør utgangspunktet være at
vegnormalene følges, så vil man kunne gjøre konkrete avveininger i de enkelte
reguleringsplanprosessene der man vurderer avvik fra normalene.
Administrasjonen legger til grunn at en endring av bestemmelsene som foreslått mest
sannsynlig ville resultert i en innsigelse fra Statens vegvesen. Derfor anbefales det at
bestemmelsene opprettholdes som foreslått.

For øvrig at det ikke er nødvendig med en «påminnelsesbestemmelse» om at tapet av dyrka
mark skal minimaliseres. Det er en målsetning/selvfølgelighet i all kommunal, regional og
statlig planlegging.
Punkt 3 om forslag til ny bestemmelse under § 2.2 er gitt med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 11 første ledd pkt. 6 og 7 som ikke omhandler landbruk, men natur og
kulturmiljø.
Det er knyttet en helt egen bestemmelse til planen (§2.3 forhold som skal belyses i
reguleringsplaner) hvor det blant annet fremgår at landbruksinteresser skal avklares i
reguleringsplanprosessene. Administrasjonen mener derfor at jordvernsinteressene er godt
ivaretatt i forslaget.
Hva gjelder punkt 4 var opprinnelig KDP betydelig større i omfang av planlagte ruter og tiltak.
Herunder var turveier tatt med, eksempel gjennom Hellersdalen. Planen ble redusert etter
interne drøftelser i kommunen.
Administrasjonen ser ikke problemet med at enkelte landbruksveier som kan sykles på ikke
fremkommer av planen. Det vesentlige må være å få frem der det er planlagt nye tiltak sånn at
disse kan tas inn i kommunens fremtidige reguleringsplanlegging.
Avveiingen om traseene settes framtidig eller nåværende er gjort skjønnsmessig med bakgrunn
i hvor det er mest nødvendig å gjennomføre tiltak.

Kystverket, brev datert 16.4.2015
Kystverket Sørøst registrerer at framtidige gang- og sykkelveger krysser Lundeelva, Søgneelva
og Rona. Minner om krav til behandling etter havne og farvannsloven.
Administrasjonens kommentar
Administrasjonen tar merknaden til etterretning.
Songdalen kommune brev datert 25.3.2015
1. Mener planen tar for lite hensyn E39 planleggingen. Herunder fremtidig knutepunkt for
kollektiv på Monan.
2. Bekymret for eventuell flytebru over Rossevann pga. E39 dagsone og at det visuelle
uttrykket kan bli forringet.
3. «Dimensjonen» rundt elver fra Songdalen til eventuell ny videregående skole på
Tangvall er i for liten grad vurdert i planen.
Administrasjonens kommentar:
Kommunedelplanen for sykkel ikke tar spesielt høyde for E39 planleggingen, noe som henger
sammen med at planen ble utarbeidet lenge før E39 planleggingen startet.
Om kommunen skal vente på alle prosesser som berører sykkelplanen vil planen aldri kunne
vedtas. Koblingen mellom et knutepunkt for kollektiv på Monan må vurderes i
reguleringsplanleggingen og fremtidig kommuneplanarbeid. Det samme gjelder i
problemstillinger til ny VGS på Tangvall.
Hva gjelder flytebro over Rossevann vises til tidligere kommentarer under fylkeskommunen.

Midt-Agder friluftsråd, brev datert 27.3.2015
Midt Agder friluftsråd støtter planen og gleder seg til å se planene ta form fremover. Konkrete
merknader til løsninger i planen:
1. Er enig med kommunen i at gang- og sykkelveien bør ligge på sør siden av
Langenesveien, men viser til at Lauviga ligger på nordsiden av veien. Det må sikres
kryssing i videre planlegging.
2. Viktig å bevare naturopplevelsen fra Roligheda og over heia til Kileheia. Bør vurderes
tursykkelsti framfor gang- og sykkelveistandard.
3. Ønsker fortsatt turvei fra parkeringsplass til Helleviga og gjennom hyttefeltet
Paradisbukta øst. Har tegnet opp 3 alternativer.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen er enig med Midt-Agder friluftsråd i at det må sikres en fotgjenger overgang
til Laugviga. Det kan sikres enten gjennom fremtidig reguleringsplanlegging, men også direkte
gjennom byggeplaner på eksisterende vei.
Standard på sykkelveien mellom Roligheden over Kileheia må vurderes som ledd i
reguleringsplanleggingen, jf. kommentarer under fylkeskommunen.
Midt-Agder friluftsråds innspill om en direkte kobling fra parkeringsplassen opp til fylkesveien
må vurderes ved revisjon av reguleringsplan for Paradisbukta eller ved en eventuell regulering
av gang- og sykkelvei langs Langenesveien.
Vedderheia velforening e-post datert 9.4.2015
1. Vil ha med ruta opp Hellersdalen mot Repstad.
2. Bratt stigning på Repstadveien (Tinnstøyden). Ber kommunen å se på tilkomst til
Vedderheia i E39 planleggingen og muligheter for en forbedring.
3. Nasjonal sykkelrute nr. 1 som går gjennom Søgne bør få egen symbol/linebruka på
kartet.
Administrasjonens kommentar:
Ruta opp Hellersdalen ble tatt ut jf. kommentarer under fylkeskommunen om reduksjon av
omfanget til KDP. Det må vurderes ved rullering av kommuneplanens arealdel om turveier
(som eget linjesymbol) skal tas inn i plankartet.
Administrasjonen tar punkt 2 til etterretning.
Det selvfølgelig mulig å lage temakart som viser nasjonal sykkelruter. Men plankartet er tegnet
opp med linjesymboler som fastsatt i kart- og planforskriften.
Langenes skole e-post datert 15.4.2015
Ønsker gang- og sykkelvei til Hellevika og Romsviga fra Langenes skole.
Administrasjonens kommentar:
Merknadene tas til etterretning.

Naturvernforbundet, udatert brev.
Ber kommunen og vegvesenet vurdere flere og bedre krysningspunkter langs eksisterende
veinett.
Administrasjonens kommentar:
Dette er forhold som ikke berører KDP for sykkel, men administrasjonen tar merknadene til
etterretning.
Floke Bredland, e-post datert 14.4.2015.
1. Den tidligere mye brukte sykkelveien fra Berge via Rona (ved Bersvannet) til
Langeneskleiva bør opprustes og være med i planen.
2. I og med at ny E39-løsning sannsynligvis vil blokkere for en del ferdsel i Monan (på
Klepland), bør gangstien på vestsida av elva fra Kleplandssida til Birkenessida
(Birkelid) oppjusteres og (med tida) utbedres til en sykkel og gangsti.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen er usikker på hva slags sykkelvei det henvises til, men vil presisere at det
ligger inne en trase fra Berge til Kileheia. Det flere landbruksveier og turveier som ikke inngår
i KDP for sykkel.
Når kommunen reviderer kommuneplanens arealdel vil være naturlig å inkorporere
sykkelplanen i arealdelen. I det arbeidet må bør det gjøres en grensedragning mellom hva som
skal vises som gang- og sykkelveier, landbruksveier og turveier. Ut fra beskrivelsen til Breland
vil administrasjonen anta at traseen det henvises til typisk vil kunne merkes som en turvei i
kommune planens arealdel.
Hva gjelder Monan og Klepland vises det til tidligere kommentarer under Songdalen
kommune.
Einar Læsgreid, e-post datert 15.3.2015
1. Protesterer mot starten av rute 2 med forbindelse fra Linnegrøvan langs Søgneelva og
bro. Konsekvensene er undervurdert i forhold til dyrka mark, kulturbeite, tilpasning
landskapet på de flomutsatte områdene, avstand til elva m.m. Liten nytte verdi. Rute 2
bør heller starte ved eksisterende Toftelandsbro lenger nord for Rohaven.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen er ikke enig i at konsekvensene av en gang- og sykkelvei er så omfattende
sett opp mot verdien av å få en gang- og sykkelvei etablert. Ellers vil administrasjonen
presisere at koblingen ligger inne i gjeldende kommuneplanens arealdel.
Langenes FAU v/ Tone Martha Sødal, e-post datert 17.3.2015
Påpeker trafikksikkerheten på Langenesveien, og at adgangen til friluftsområdene i Hellevika
og Romsvika er dårlig. Ser med stor glede på at kommunen har tatt disse problemstillingene
innover seg.
Administrasjonens kommentar:
Merknadene tas til etterretning.

Vurdering:
Administrasjonen mener det viktig få vedtatt en overordnet plan som viser hvor det behov for å
gjøre tiltak som forbedrer situasjonen for syklister og andre myke trafikanter i Søgne.
Kommunen mangler den type overordnende utredninger. Det er viktig at kommunen har det
overordnede rammeverket på plass for å kunne nå opp i konkurransen om å få tildelt regionale
og statlige midler til sykkeltiltak.
Administrasjonen vil anføre at planen må leses og forstås som en overordnet plan. Det er
hovedtrekk og rammer kommunedelplaner skal vise. Det vil være reguleringsplanleggingen
som må avklare nøyaktig lokalisering og utforming av tiltakene. Planen vil være juridisk
bindende jf. plan- og bygningsloven § 11-6 noe som betyr at kommunen har avslagshjemmel i
tilfeller der det er åpenbart at et tiltak vil komme i konflikt med planen.
Det utarbeidet en overordnet konsekvensanalyse som en del av planbeskrivelsen i tråd med
plan- og bygningsloven § 4-2. Analysene er gjort på et overordnet nivå, og det er derfor knyttet
en egen bestemmelse om at konsekvensutredningen skal følges opp i
reguleringsplanprosessene (mer detaljerte beskrivelser av virkningene vil måtte utredes
nærmere).
Innkommende merknader og innspill til planen er delvis ivaretatt. Administrasjonen vil
presisere at mange av merknadene knytter seg forhold som må avklares i
reguleringsplanprosessene.
Administrasjonen mener planen ivaretar nasjonale og regionale mål ved å tilrettelegge for
høyere andel syklende i Søgne. Virkninger av planen er oppsummert i kap. 5 i
planbeskrivelsen. I kapittelet er det foretatt en overordnet vurdering etter naturmangfoldlovens
prinsipper.
Konklusjon:
Administrasjonen vil tilrå at planen vedtas.

