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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til endringer i
detaljregulering for E39.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans

Bakgrunn for saken:
Cowi Kristiansand fremmer på vegne av Lohne Næringstomter AS forslag til detaljregulering
for ny atkomstvei til de nordlige deler av Lohnelier industriområde. Hensikten med planen er å
etablere en helt ny vei til industriområdet på nordsiden av regulert E39 trasé.
Søgne kommune har tidligere vedtatt detaljregulering for ny E39 som medfører at det regulerte
industriområdet deles i to av den nye europaveien. I den vedtatte planen for E39 er det forutsatt
at det skal bygges bro over europaveien som binder det nordlige og sørlige industriområdet
sammen. Brua vil samtidig fungere som adkomstvei til det nordlige industriområdet.
Lohne Næringstomter AS som utvikler industriområdet mener det er bedre at brua tas ut av
planen og at det bygges en egen adkomstvei på nordsiden, fra to-plankrysset på E39 som ligger
vest for industriområdet.
Ankepunktet til bruløsningen som ligger i E39 planen har vært at det blir for lang transporttid å
komme seg til det nordlige området, om det skal kjøres gjennom det sydlige industriområdet
først. Kort avstand til E39 er avgjørende for å få området attraktivt for fremtidig utvikling.
Når reguleringsplan for E39 ble utarbeidet var spørsmålet om etablering av vei nord for E39
oppe til diskusjon mellom kommunen og Nye veier, men det var ikke tid til å vurdere det

nærmere av hensyn til øvrige deler av reguleringsplanen. Kommunen forbeholdt seg da retten
til å gjøre endringer på dette punktet ved en senere anledning.
Forslaget som nå fremmes er således en oppfølgning av tidligere behandlinger, men er initiert
av Lohne Næringstomter AS.
Forslaget fremmes som en vesentlig reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan for E39
iht. Plan- og miljøutvalgets vedtak av 27.2.2019. Utvalget ba i samme vedtak om en vurdering
av gangbro, som har resultert i at forslagsstiller har utarbeidet en tilleggsrapport hvor det
vurderes nærmere (se vedlegg).
De foreslåtte endringene ble lagt ut på offentlig fra 1. april 2019 til 16. mai 2019. Ettersom
planendringene er vesentlige er det Kommunestyret som er rette organ å sluttbehandle saken.
Om endringsforslaget som ble lagt ut på offentlig ettersyn:

Kartutsnitt 1: Viser gjeldende reguleringsplan for E39

Kartutsnitt 2: Viser planforslaget over gjeldende reguleringsplan for E39. Rød linje viser
avgrensningen til forslaget.

Forslaget går ut på at deler av den regulerte veien til skytebanen blir samlevei og forlenges
videre østover til industriområdet. På den nye samleveien blir det etablert en egen avkjørsel
som går videre nordover opp til Årdal skytebane.
Fra avkjøringsrampen i kryssområdet på ny E39 er det lagt inn fortau som går opp langs
samleveien til industriområdet. Det er lagt inn rekkefølgekrav om at fortauet skal etableres
samtidig som samleveien bygges.
Forlaget medfører at den regulerte brua over E39 blir tatt ut av planen, samtidig som det blir
regulert inn vendehammer på sydsiden som følge av at det da blir en blindvei.
Planforslaget holder seg hovedsakelig innenfor vei og bebyggelsesformål i reguleringsplan for
E39 med unntak av atkomsten nordover til skytebanen. Den regulerte kulverten til Dåsåna vil
ikke bli lengere enn det som allerede ligger inne i detaljregulering for E39.
Det foretas også mindre arronderinger av tomtehøyde på industriområdene som inngår i
planen.
Endringer etter offentlig ettersyn:
Fylkesmannen i Agder fremmet innsigelse til endringene i brev av 15.5.2019) med begrunnelse
at utvidelsen av adkomstveien til Årdal skytebane kommer i berøring med viktig naturtype –
naturtypeområde Dal Ø, ID nr. BN00066960 som er rik edelløvskog med utforming av Lågurteikeskog.
Pga. innsigelsen er den opprinnelig foreslåtte atkomstveien/avkjørselen til skytebanen tatt ut av
planendringsforslaget. Lohne Næringstomter AS vil i gang med regulering av det nye avsatte
området til næring/industri i KP i nær fremtid. Atkomsten til skytebanen vil da løses i denne
reguleringsplanen, og forslagsstiller opplyser at de har vært i dialog med skytterlaget om saken.
Administrasjonen viser til at det finnes en midlertidige atkomstløsning til skytebanen via Dal i
påvente av at den permanente veien skal etableres, forutsatt at grunneier aksepterer dette.
Det er å grunn til å påpeke at det er både mindre naturinngrep, lavere kostnader og kortere vei å
etablere veien til skytebanen fra det nye industriområdet. Samlet sett fremstår det som en bedre
løsning å finne en ny veitrasé til skytebanen.
Om det ikke er tid til å vente på reguleringsplanarbeidet kan en kjørevei vurderes løst som
midlertidig dispensasjon fram til ny plan er vedtatt.
Tilrettelagt krysningspunkt/fortau:
På bakgrunn av innspill fra beboere i Eikestølveien er det tatt inn areal til å bygge fortau
mellom avkjørsel til døgnhvileplassen (BAA2) og atkomstveien til industriområdet. På
sørsiden av atkomstveien til industriområdet er det allerede foreslått fortau. Med å legge inn
fortau på nordsiden blir det mer tilrettelagt for kryssing i et område hvor det må påregnes en
del trafikk.

Kartutsnitt 3: Viser endringer i plankartet etter offentlig ettersyn.
Gjennomgang av innspill fra offentlig ettersyn:
Malin Moen og Mats Rødland, e-post datert 3.4.2019
Om dette forslaget blir gjennomført vil det innebære at beboere i Eikestølveien får en
industrivei enda nærmere enn først planlagt. Det vil bli mye tungtransport som kommer til å
kjøre på denne veien og dette vil det bli mye støy av. Vi er svært kritiske til denne foreslåtte
veien og håper søgne kommune vil ta hensyn til oss i Eikestølveien. Vi håper dere forkaster
dette forslaget og bygger veien som den var planlagt.
Administrasjonens kommentar:
Støyvurderingen viser opptil 1 dB økning for de nærmeste boligene ifølge støyrapporten:

Hvordan støy oppleves vil være subjektivt, men i Byggforsk (detaljblad 421.421 tabell 14)
fremgår en tabell som viser forbedring/nivåforskjeller ved støyreduksjoner som kan ha en viss
relevans i forhold til vurdere økninger også:

Administrasjonen legger til grunn at støyøkningene i området skyldes ny E39 og økningen fra
ny industrivei ikke forverrer situasjon vesentlig. Det er planlagt iverksatt lokale støytiltak for
boliger som er berørt av den nye europaveien.
Frank Holmen, e-post 14.5.2019
Det fremstår som svært ugunstig å legge veien til industriområdet inn på Eikestølveien. Tvers
over Eikestølveien der hvor veien er tiltenkt å komme er det satt av til døgnhvileplass for
langtransport. Økt trafikkmengde utover gjeldende plan for Lohnelier vil kunne gi støynivå
som går ut over trafikksikkerhet, da det kan gi innsovningsbesvær og redusert søvnmengde for
langtransportsjåfører. Det bør tvert imot legges til rette for at området får en mest mulig rolig
atmosfære, ved at også veien til skytebanen blir lagt via industriområdet altså ført over bro til
industriområde nord. (Ett alternativ som kanskje ikke er blitt vurdert er broforbindelse og
enveiskjørt vei, som da vil begrense trafikkmengden inn på Eikestølveien og allikevel gjøre at
det er kort transporttid ut av området.)
Det anmodes om at adkomstvei til industriområde nord ikke blir lagt med tilknytning til
Eikestølveien.
Administrasjonens kommentar:
Døgnhvileplassene er allerede støyutsatt ifølge støyrapporten. Når områdene opparbeides må
det vurderes støyreduserende tiltak i den grad det vanlig på slike anlegg. I følge håndbok V136
Døgnhvileplasser for tungtransporten er det ingen konkrete krav til støynivå på døgnhvile
plasser, men sjåførene skal ha gode forhold.
Enveiskjørt vei vurderes som et lite aktuelt selv om brua lå inne i planen, da det er ønskelig å
ha en mest mulig fri trafikkflyt av hensyn til bruken av næring- og industriområdet.
Thor Valle, e-post datert 13.5.2019
Jeg bor på Eikestølveien 96 og er en av nærmeste naboer til utbygging av nytt kryss/europavei veg
Lohnelier. Jeg og naboen (Eikestølveien 98) har kjent på usikkerheten ved utbygging og hva som
kan bli konsekvensen av dette når vi tenker på fremtidig trivsel, verdi på bolig og eventuelt hvor
lett det vil bli og selge hus i fremtiden. Jeg skrev i høringen om regulering av ny E39 om at vi burde
fått bolig innløst som andre eiendommer ved Eikestølveien, dette ble jeg ikke hørt på. Føles ikke
noe godt og tenke at vi muligens blir sittende igjen som Svarte Per.
Det føles definitivt ikke noe bedre når vi nå blir opplyst om at TT anlegg og Søgne kommune går
inn for å legge adkomstvei til industriområdet til det som blir en del av Eikestølveien.
Jeg har forståelse for at TT anlegg ser på dette som en svært fordelaktig løsning for TT anlegg. Jeg
har lest i vedleggene på Søgne kommune sine hjemmeside om vurderinger om konsekvenser å kan
ikke se at verken TT anlegg eller kommunen kan se noe negativt med å endre reguleringsplanen.
Men det er jo innlysende at om adkomsten til industriområdet blir lagt til Eikestølveien, vil det blir

en vesentlig økning av trafikk/tungtrafikk i vårt nærområde og støyen vil ikke bli noen mindre. Og
med tanke på at dette er et industriområde i utvikling, ser jeg særdeles lite positivt på disse
planene. Hvem vil ønske så store mengder med trafikk og tungtrafikk så nærme bomiljøet sitt? Å
ikke minst som nevnt tidligere, så hva blir konsekvensene for oss som blir naboer til industriveien
ang verdi og salgbarhet av eiendom i fremtiden.
Hva slags hensyn er tatt til vi som bor bare 2-300 meter fra denne veien som er planlagt? Er det
kun hensynet til de økonomiske fordelende som TT anlegg vil vinne ut av dette. Skjønner at
omgjøring av dagen reguleringsplan vil ha stor fordel og vinning for TT anlegg, men blir overhode
ikke noen fordeler for vi som tross alt bor her i dag. Jeg tenker at grunnlag for utløsing av bolig
ikke er noe mindre nå som vi etter all sannsynlighet må forholde oss til ny adkomstvei.
Kan TT anlegg og Søgne kommune med sikkerhet påstå at dette ikke kan få negative konsekvenser
på sikt, enten det dreier seg om trivsel, bokvalitet eller verdi på bolig i fremtiden. Med de fordeler
TT anlegg vinner på denne løsningen mener jeg at de har et stort ansvar i dette, og kommunen
som har gått inn for denne løsningen.
Det føles tung og vanskelig å tenke på at det langt fra er usannsynlig at dette vil ha negativ effekt
og konsekvens for vi som bor nærmest denne veien, både med trivsel, bokvalitet, boligverdi og
salgbarhet som nevnt tidligere. Overhode ikke en løsning jeg ønsker velkommen.

Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen er enig at det vil bli trafikkøkning de første 100 meterne inn i Eikestølveien
fra kryssområdet til E39, men hovedtyngden av boligene ligger nord for dette området og blir
ikke berørt. Støysituasjonen kommer av E39 og den nye atkomstveien endrer ikke dette i
vesentlig grad. Samlet sett vurderes støysituasjonen som akseptabel.
Saken hadde stilt seg annerledes om tungtrafikken skulle gått gjennom Eikestølveien forbi
boligene som ligger tett på veien.
Linn Heimdal og Sebastian Serigstad, brev datert 15.5.2019
Viser til reguleringsendring for ny E39 utlagt til offentlig ettersyn. Planen legger til rette for at
det kan etableres atkomst til Lohnelier industriområde parallelt med ny E39. Langs veien inn
til industriområdet legges det opp til fortau på sørsiden av veien. For beboerne langs
Eikestølveien innebærer løsningen at en må krysse veien til industriområdet for å komme til
fortauet. Det må forventes betydelig trafikk på denne veien som følge av størrelsen på arealet
som er avsatt til industriformål. Uten noen form for tilrettelegging i krysset med den nye
atkomsten eller langs nederste del av Eikestølveien, vil gående og syklende bli ledet rett ut i
selve kryssområdet. Vi mener derfor det bør tilrettelegges for en sikrere trafikkløsning for
gående og syklende langs Eikestølveien og at det tilrettelegges for en trafikksikker kryssing av
veien inn til industriområdet.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen er enig at det kan være hensiktsmessig at det legges til rette for mer
kontrollert kryssing av industriveien for myke trafikanter. I revidert plan er det tatt inn areal til
fortau nord for atkomstveien opp til første avkjørsel (BAA1).
Finn Lohne, e-post datert 27.4.2019
Mitt innspill i forbindelse med regulerings endringen er at jeg da får en ca. 7 km lang avstand
fra min lasteplass i Industriområdet og traktorboden, til skogen på nordsiden av ny E 39. Dette
er urimelig langt og derfor motsier jeg meg at den tiltenkte bro ikke blir bygget.
Avstanden vil også gjøre det dyrere å drive skogen både med utgifter til diesel og arbeidstid.

Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen har anmodet forslagsstiller om å se på privatrettslige løsninger for å
imøtekomme Lohne. Eksempelvis at de tilbyr lasteplass på nordsiden av veien når brua fjernes
eller kommer enighet i form av økonomiske vederlag e.l. Ut fra den siste dialogen
administrasjonen har hatt med forslagsstiller kan det se ut som det lar seg løse.
Administrasjonen mener uansett at dette ikke er et forhold som tilsier at kommunen skal endre
planen. Det er ikke grunnlag for å opprettholde ei bru over en europavei fordi det skal drives
skogskjøtsel.
Vest-Agder fylkeskommune, brev datert 3.5.2019
Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til den foreslåtte reguleringsendringen.
Kommunen har i utleggelsesvedtaket tatt opp spørsmålet om det bør vurderes en gang/sykkelforbindelse over ny E39. Vi ser at dette, evt. på sikt, kan være ønskelig. Nå ser det
imidlertid ut til at planforslaget ikke umuliggjør innregulering av en eventuell slik forbindelse i
ettertid.
Agder Kollektivtrafikk A/S (AKT) har gitt tilbakemelding om at det i gjeldende
reguleringsplan burde vært etablert en bussholdeplass også på avkjøringsrampe fra vest. Dette
for å muliggjøre betjening av Lohnelier i østgående retning for ruter som følger eksisterende
E39 fra Lohnelier og østover. Vi er klar over at dette forholdet ligger utenfor området som nå
er tatt opp til regulering, men vi vil be kommunen om også å justere gjeldende plan på dette
punktet. Ønsket plassering av holdeplass er markert på kartutsnitt:

Administrasjonens kommentar:
Busstoppet er utenfor planområdet. Det søkes med jevne mellomrom mindre endringer av
reguleringsplanen fra Nye veier og AF-gruppen hvor tiltaket kan vurderes tatt med. Det er
forhold vi ikke får løst i denne planendringen.

Statens vegvesen, brev datert 13.5.2019
 I planbeskrivelsen er ny atkomstveg vurdert opp mot atkomst via bro i gjeldende
plan. Statens vegvesen har ingen merknader til de vurderinger som er gjort.
 Fortau langs atkomstvegen til industriområdet videreføres langs fylkesvegen frem til
krysningspunkt i plan mot bussholdeplass på ny E39. Statens vegvesen vil påpeke
konflikten mellom trafikk på avkjøringsrampa fra en høyhastighetsveg og myke
trafikanter i krysningspunktet. I gjeldende plan er det tilsvarende krysningspunkt på
motsatt side av ny E39, men kurvaturen gjør at de samme utfordringene ikke er like
fremtredende her.
 Skjerming mot blending fra trafikk på atkomstvegen og ny E39 er godt omtalt i
planbeskrivelsen og Statens vegvesen forutsetter at dette følges opp ved
gjennomføring av planen.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen ser at høy hastighet på rampen i kombinasjon med krysningspunkt for myke
trafikanter kan være problematisk. Men uavhengig av planendringen er det lagt opp til en slik
løsning i E39 planen. Den eneste forskjellen er at det nå blir regulert fortau langs nedre del av
Eikestølveien. Det er noe som tidligere har blitt etterlyst av beboerne i Eikestølveien.

Kartutsnitt 4
Administrasjonen ser ikke så mange andre løsninger uten at du må gjøre større endringer på
planløsningene i krysset. Det er selvfølgelig mulig å legge fortauet på motsatt side av
Eikestølveien, som gir mer trafikksikre krysningspunkter. Erfaringer viser at myke trafikanter
går raskeste vei uavhengig om det tilrettelagt eller ikke. Det vil bli en omvei om fortauet ligger
på motsatt side med tanke på å gå til busstoppet, samtidig som det blir 3 krysninger. Av den
grunn har en slik løsning lite for seg.
Å endre på de overordnende løsningene i krysset når det gjelder utformingen vurderer
administrasjonen som lite aktuelt. Det virker mer naturlig å vurdere mindre fartsreduserende

tiltak på øvre del av rampen, alternativt akseptere trafikksikkerhetsrisikoen det utgjør å krysse
rampen.
Administrasjonen går ikke noe nærmere inn på dette, men vil presisere at eventuelle
fartsreduserende tiltak på rampen kan vurderes i byggefasen med mindre det er andre trafikale
hensyn som gjør at det ikke er mulig. Det er videre grunn til å bemerke at det er et forholdsvis
oversiktlig krysningspunkt som muligens trekker i retning av at risikoen er akseptabel.
Fylkesmannen i Vest-Agder, brev datert 15.5.2019:
Fylkesmannen kan ikke se at selve adkomstveien til nordre del av industriområde er
problematisk i forhold til de interesser vi skal ivareta. Tilførselsvei til skytebane nord for veien
(f_SKV) mener vi derimot er i strid med det hensyn som skal tas til naturmangfold.
Denne veien går igjennom et registrert naturtypeområde, Dal Ø, ID nr. BN00066960. Dette er
et viktig område med rik edellauvskog med utforming Lågurt-eikeskog. Av beskrivelsen i
naturbase går det fram følgende:
"Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den består av et ganske variert gammelskogsområde
med eldre eikeskog, fattig sumpskog og or-askeskog. Sistnevnte er trolig en sjelden naturtype i
kommunen. Høy naturvariasjon gir også grunnlag for ganske høyt artsmangfold.
Skogstrukturen er mindre godt utviklet, og få signalarter er påvist. Det er for øvrig positivt at
lokaliteten er ganske godt arrondert og stor."
Veien går altså igjennom en betydelig del av dette området. Det er store områder på hver side
veien til skjæringer og fyllinger som er foreslått regulert til annen veigrunn. Det som blir igjen
ved siden av denne tilførselsveien medregnet annen veigrunn er til dels små smale områder.
Det går også ut noe av lokaliteten i sør til det som i godkjent plan er regulert i til ny E39. Til
sammen vil da en stor del av denne naturtypelokaliteten bli borte. Noe av det som gjør
lokaliteten verdifull er altså at den er stor og ganske godt arrondert. Dette vil da ikke lenger
være tilfelle og lokaliteten blir da betydelig svekket.
Vi ser at det er gjort vurderinger etter de ulike paragrafer i naturmangfoldloven slik det skal
gjøres.
Det konkluderes med følgende: "Ut fra den totale belastningen ny E39 medfører, vurderes det
at belastning av ny adkomstveg til industriområde er av minimal karakter."
Vi er ikke enige i denne konklusjonen. Når det gjelder selve adkomstveien til industriområdet
kan det være riktig, men når det gjelder tilførselsvei til skytebane nord for veien (f_SKV),
mener vi belastningen vil være vesentlig. Vi mener også at det ikke i tilstrekkelig grad er
utredet alternativer til denne tilførselsveien som kan medføre mindre inngrep.
Vi kan, utfra det som er lagt fram, vanskelig se at dette er eneste mulig løsning for
tilførselsveien. Det må være unødvendig å gjøre så store inngrep i naturtypelokaliteten for å få
fram vei her. Det må kunne finnes alternativer som gir mindre virkninger for naturmangfold.
Vi mener at det ikke i tilstrekkelig grad er utredet alternativer til denne tilførselsveien. Det er
heller ikke på annen måte vist at alternativet som er lagt fram er det beste utfra avveining
mellom tilkomst og hensyn til blant annet naturmangfold.
Vi reiser på bakgrunn av dette innsigelse til planforslaget.
Administrasjonens kommentar:
Forutsetningene har endret seg fra når reguleringsplanen til skytebanen ble vedtatt. Slik
situasjonen er nå er administrasjonen enig i at det finnes bedre løsninger. Det er derfor foreslått

at tilførselsveien tas ut og at ny veitrase tas inn i kommende plansak for Lohnelier
industriområde nord, innsigelsen imøtekommes.
Nye veier, brev datert 28.5.2019
Nye veier viser til brev datert 176.5.2019 der vi ber om utsettelse av høringsfristen. Grunnlaget
for utsettelsen var at det ikke var inngått nødvendig avtale mellom Nye veier og tiltakshaver
m.fl. Nye veier og Lohne næringstomter AS har forhandlet om en avtale, og man har nå
kommet til enighet om endelig avtale.
Nye Veier har ingen merknader til planforslaget.
NVE, brev datert 29.4.2019
Har ingen merknader.
Administrasjons vurdering:
Administrasjonen har allerede ved førstegangsbehandling lagt til grunn at det vil være
fordelaktig om det nye avsatte industriområdet fikk en egen atkomstvei på nordsiden av E39.
Det vil gi en vesentlig raskere forbindelse til industriområdet som kan styrke utviklingen av
området på sikt.
Spørsmålet har heller vært om brua bør bestå eller ikke i planen. Utvalget ba om en nærmere
vurdering av muligheter for å opprette en gangbru, og konsulenten har gjort en teknisk
vurdering av både bru og undergang. Av økonomiske hensyn har forslagsstiller medelt muntlig
at de ikke vil bygge den nye veien om brua tas inn planen.
Administrasjonen mener problemstillingen med fordel kan deles opp mer, og kan illustreres i
form av minst 3 alternative løsninger:


Alternativ 1: Opprettholde dagens plan og løsning (0-alternativet). Atkomsten til det
nordligste industriområdet går via dagens industrivei med bru over E39.



Alternativ 2: Brua tas ut av plan og det reguleres parallelt med ny E39 en atkomstvei til
det nordlige industriområdet (endringsforslaget som nå er fremmet).



Alternativ 3: Regulere ny atkomstvei parallelt med E39 og samtidig opprettholde bru.
Kan deles opp i ytterligere to underalternativer med ulik standard på bru (g/s-vei bru
eller bru hvor det også kan kjøres på).

Vurdering av alternativer:
Administrasjonen vurderer alternativ 1 som lite aktuelt å opprettholde. For utviklingen av det
det nordlige området vil det være avgjørende å få en rask forbindelse til E39. Fordelen med
alternativet er at industriområdet blir noe mer sammenhengende, og for gående og syklende er
det raskere å komme fram.
Alternativ 2 løser de utfordringen med kort kjørevei til det nordlige industriområdet, men kan
ha noen ulemper med å fjerne brua.
Det tredje alternativet er å ha både bru og kjørevei. Argumenter som ble trukke frem ved
førstebehandling som kan tale for å opprettholde ei bru var følgende:


For utviklingen av hele industriområdet vil det være fordelaktig om nord og sør ikke
ble delt (effekten av å ha et helhetlig sammenhengende industriområde uten barrierer).
Nærhet og korte avstander mellom de ulike virksomhetene i et næring-/industriområdet

er fordelaktig. Forslaget legger i realiteten opp til at det blir to separate næring/industriområder.


For gående og syklende vil det være raskere å komme seg til og fra industriområdet på
nordsiden om det er en direkte forbindelse enn å bevege seg gjennom kryssområdet
lenger vest som heller ikke er tilrettelagt for syklende (det kun regulert fortau).



Med et ringveisystem vil det kunne være enklere å etablere et kollektivtrafikktilbud i
området på lang sikt.

Søgne kommune har et tids- utviklingsperspektiv på 12 år i kommuneplanen, og innenfor de
rammene er det antagelig lite realistisk med kollektivtilbud i området selv ved full utbygging
av det avsatte industriområdet. Med mindre man skal planlegge svært langsiktig kan man se
bort ifra det argumentet.
I forhold til å opprettholde en bruforbindelse bare for gående og syklende bør det sees opp mot
det første kulepunkt om effekten av å skape et mer sammenhengende industriområde. Summen
av disse to fordelene kan begrunne opprettholdelse av bru, men alene blir effekten mindre i
forhold til kostnader med å etablere tiltaket. Det vises til den tekniske rapporten hvor det
fremgår at det er riggkostnadene som utgjør mesteparten og at det slik sett er liten forskjell på
om det bygges en nedskalert G/S-vei bru eller ei ordinær bru. Det å kun bygge gangbru
vurderes derfor som lite hensiktsmessig.
Administrasjonen trakk ved førstegangsbehandling også fram en del motargumenter som viser
at man heller ikke vil få full effekt i forhold til å oppnå et sammenhengende industriområde
med å opprettholde brua. Industriområdet på sørsiden av E39 betjenes i dag av to atkomstveier
hvor de tomtene som er tilknyttet den østligste industriveien vil oppnå mest effekt i forhold til
å få nærhet til industriområdet på nordsiden og motsatt. Effekten på blir nok naturlig nok
mindre desto lenger vest man kommer i industriområdet da veien via kryssområdet til E39 blir
tilsvarende kortere.
Administrasjonen har ikke noe klar og entydig konklusjon, men i en ren behovsvurdering er det
vanskelig å komme fram til at opprettholdelse av ei bru ikke har noe nytteverdi. Slik sett kan
du si at en planløsning som baserer seg på alternativ 3 er å foretrekke.
Spørsmålet videre er om det er andre hensyn som gjør seg så sterkt gjeldende at alternativ 3
ikke aktuelt. Eksempelvis hensynet til gjennomføring av plan.
En planløsning basert på alternativ 3 medfører at det er to forholdsvis store tiltak som skal
finansieres på ett eller annet tidspunkt. I grove trekk kan man si at Nye veier ved statlige
bevillinger bidrar til å finansiere kun én av løsningene. Det betyr at det må være grunnlag for å
pålegge utbygger å finansiere den andre delen gjennom rekkefølgekrav med mindre kommunen
selv skal bidra eller bygge veien eller brua.
Utbyggingsbidrag fra kommunen eller full offentlig finansiering vurderes som uaktuelt ut fra
någjeldende praksis og budsjetter. Det som gjenstår som finansieringskilder er
utbyggingspotensialet i de avsatte uutnyttede utbyggingsområdene til industri/næring i
kommuneplan (KP). Arealet utgjør i underkant av 557 mål og ble avsatt i den nye KP.
Kostnadene til å bygge veien er anslått av Lohne næringstomter til bli litt høyere enn kostnaden
med bru. Nye veier vil ikke uten videre offentliggjøre konkrete kostnadsoverslag av
kontraktkonfidensielle hensyn som er forståelig.

Administrasjonen mener etter ei nærmere vurdering at kostnaden uansett vil være for høy til at
det nye avsatte næring-/industriområdet vil være i stand til å bære et slikt rekkefølgekrav uten
andre finansieringskilder. Å regulere inn både bru og vei vil da ha lite for seg.
I en avveiing av de alternativene vi står igjen med – alternativ 1 og 2 – og disse settes opp mot
hverandre, så fremstår fordelene som klart størst i alternativ 2. Hensynet til en rask forbindelse
til E39 må veie tyngre enn behovet for et delvis sammenhengende industriområde og en noe
raskere forbindelse for myke trafikanter.
Avslutningsvis vil administrasjonen presisere at når ingen av tomteeierne og aktørene i
industriområdet på sydsiden av E39 har hatt motforestillinger til at brua nå tas ut, så styrker det
grunnlaget for å gjennomføre endringen. Det er de som må kunne sies å være de private
interessene i saken som blir tyngst berørt av at brua tas ut av planen.
Naturmangfold:
Revidert plan forholder seg til samme plangrense som detaljregulering for E39, men gjør
mindre arronderinger på arealbruksformål som berører naturlokaliteten Dal Ø, ID nr.
BN00066960.
Det er ca. 2500 m2 av lokaliteten som blir ytterligere berørt som følge av at den nye veien går
gjennom grønnstrukturområdet GV:

Kartutsnitt: Viser forslag til endringer uten flatefyll med linjer over gjeldende reguleringsplan
for E39.
Administrasjonen viser til vurderingene som er foretatt i planbeskrivelsen i forhold til
naturmangfoldloven og tiltrer disse og finner det forsvarlig å ta arealene til utbyggingsformål.
Det er tale om små justeringer og store deler er allerede er avsatt med bestemmelsesområde
hvor det tillattes anlegg og riggområde (se horisontal skravur i kartet over). I realiteten er det
da ca. 1000 m2 som er «nytt areal» hvor gjeldende plan ikke hjemler inngrep.
I forhold til bekkekulverten som er planlagt til Dåsåna forverres ikke situasjon fra gjeldende
reguleringsplan. Situasjonen er derfor uendret fra opprinnelig plan og administrasjonen går derfor
ikke nærmere inn på dette.

ROS:
Som Statens vegvesen har gitt innspill til tidligere kan det oppstå utfordringer med å ha to
parallelle veier i forhold til at blending/lys. Dette er omtalt i planbeskrivelsen og tiltak for å
redusere problematikken må følges opp ved gjennomføring av plan.

Konklusjon:
Som administrasjonen innledet med i sin vurdering har bru/direkteforbindelse vært den største
problemstillingen i endringene som er foreslått. Med utgangspunkt i at det avsatte næring/industriområdet ikke er i stand til å løfte et rekkefølgekrav om etablering av egen atkomstvei
på nordsiden eller bru har det mindre for seg å ta hensyn til det i planen. Av den grunn vil
administrasjonen anbefale at endringene vedtas.
Administrasjonen gjør oppmerksom på at den foreslåtte planløsningen arronderer vei og
terreng på en måte som gjør at brua slik den ligger regulert ikke enkelt kan tas inn igjen på
senere tidspunkt. Det er derfor tale om en permanent løsning som vil bli lagt til grunn i
reguleringsplanarbeidet for det nye industriområdet som skal reguleres.
Rådmannens merknader:
Juridisk rådgiver Jahn. A. Stray har vurdert habiliteten til kommunalsjef Torkjell Tofte som
følge av at han er tilskrevet privat ved oppstart av reguleringsplanen. Konklusjonen i notatet er
at kommunalsjefen er habil til saksbehandle.

Vedlegg
1
Plankart - Endringer
2
Plankart som viser endringer over gjeldende plan (illustrasjon)
3
Reviderte planbestemmelser
4
Planbeskrivelsen (uendret fra førstegangsbehandling)
5
Risiko og sårbarhetsanalyse
6
Trafikkberegning
8
Støyrapport
9
Tverrsnitt, normalprofil, plan- og lengdeprofil av kjøreveger
10 Rapport biologisk mangfold
11 Innkommende merknader/innspill oppstartsmelding
12 Rapport - tilleggsvurdering gangbro over E39
13 Innkommende merknader/innspill fra offentlig ettersyn
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Søgne kommune PLAN ID 1018_201510

Vedtatt dato:22.6.2017

Detaljreguleringsplan for E39 Søgne øst – Mandal øst
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering

Endringer eller nye bestemmelser er skrevet inn med rød skrift.
Øvrige bestemmelser forblir uendret.
1 Planens hensikt
Planens hensikt er regulering av ny E39 som fire felts motorvei fra Søgne kommune øst til Mandal øst ved
Mjåvatn.
Bestemmelsene gjelder innenfor Søgne kommune.

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet
Funksjons‐ og kvalitetskrav (§ 12‐7 nr. 1, 4,7
Estetikk og landskapsforming
Alle tiltak som er direkte knyttet til etablering av ny E39 skal følge prinsippene for opparbeiding
og materialbruk som er utarbeidet i Rap‐001 DesignVEI datert 06.01.17.

Byggegrenser (mot veg) (§ 12‐7 nr 2)
‐

Byggegrensene til riks‐ og fylkesvegene med tilhørende ramper skal være 50 meter og skal måles
fra formålsgrensen mellom SKF/SVG der ikke annet er angitt på plankartet på vedtakstidspunktet.

‐

Byggegrense mot vei gjelder ikke i VN1, tunnel.

Miljøkvalitet (§ 12‐7 nr 3)
Luft
‐

Luftforurensingsfølsom bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen, i og utenfor
planområdet, og blir liggende i gul eller rød sone i henhold til fagrapport luft datert 01.06.17, skal
sikres slik at grenseverdiene i T‐1520 ikke overskrides.

Støy
‐

Støyfølsom bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen, i og utenfor planområdet, og
blir liggende i gul eller rød sone i henhold til fagrapport støy datert 06.01.17 skal sikres slik at
grenseverdiene i T‐1442 ikke overskrides.
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Miljø
‐
‐
‐
‐
‐

Det skal utarbeides en plan for ytre miljø. YM‐planen skal sikre at føringer og krav for å oppnå
miljøkvalitet blir ivaretatt på en systematisk måte i anleggsfasen og i videre drift av anleggene.
YM‐planen skal følges opp av tiltakshaver og veieier(e) både i anleggsfase og i driftsfase.
Endringer eller oppdateringer skal godkjennes av kommunen.
Det skal gjennomføres tiltak som ivaretar rensing av overvann.
Lokal overvannshåndtering skal foretas innenfor planområdet.
Det skal utarbeides en samlet tiltaksplan for tiltak innenfor hensynssone H120 Sikringssone
grunnvannsforekomst, jf. pkt 4.1.1, til kommunal reservevannkilde ved Monan. Denne skal gjelde
både i anleggsfasen og i driftsfasen. Innhold og omfang av planen avklares i samråd med
kommunen i forbindelse med utslippstillatelsen.

‐

Miljøtilstanden i berørte vannforekomster skal overvåkes i anleggsfasen og 5 år inn i driftsfasen.
Dersom resultatet av overvåkingen tilsier det, kan ansvarlig myndighet kreve at perioden med
overvåking forlenges.

‐

Avbøtende tiltak skal iverksettes dersom overvåkningsdataene tilsier at det er nødvendig.

Samfunnssikkerhet (eksempel knyttet til flom eller skred/ras (§12‐7 nr 1,2,4)
Flom
‐

Alle tiltak skal dimensjoneres for 200‐års flomhendelse.

Ras/Skred
‐

Nødvendige sikringstiltak langs veganleggene skal gjennomføres i henhold til teknisk plan.

3 Bestemmelser til arealformål
Reguleringsplanen gjelder for følgende vertikalnivåer:
- Vertikalnivå 1 (VN1): under grunnen, benevnes 1 foran formål der dette er relevant.
- Vertikalnivå 2 (VN2): på grunnen, benevnes 2 foran formål der dette er relevant.
- Vertikalnivå 3(VN3): over grunnen, benevnes 3 foran formål der dette er relevant.

Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12‐5 nr. 1)
BI Industri (annen eierform)
‐

Innenfor området tillates industri, håndverksbedrifter, lager og lignende.

‐

Detaljhandel, direktesalg o.l tillates ikke.

‐

Byggegrense til områdene BI4, BI5, BI13 og BI20 ligger i formålsgrensen mot ny E39.

‐

Områdene BI6 – BI12 kan tas i bruk når den midlertidige bruken for anlegg‐ og riggområde
opphører, senest ett år etter at ny E39 er åpnet for trafikk.
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Utnyttelse
‐

Høyder for hvert delfelt tilpasses o_SKV2‐o_SKV5. Kotehøyder tillates justert +5/‐2 meter.
Maksimal utnyttelse innenfor den enkelte tomt settes til % BYA = 60. Bebyggelsen kan oppføres
med maksimal høyde 15.0 meter, regnet fra gjennomsnitt ferdig planert terreng.
Dokumentasjonskrav

‐

Sammen med søknad om byggetillatelse, skal det innsendes plan for uteområder. Planen skal vise
eksisterende og fremtidig terreng, omriss av fremtidig bebyggelse, beplantning, veger, gangveger,
parkeringsareal og gjerder. Inngjerding/sikring av høye fjellskjæringer skal vises særskilt.

‐

Avkjørsel fra kommunal veg skal vises med stigning og kurvatur.
Estetikk

‐

Bebyggelsen skal ha en god form og materialbruk og bygninger i samme område skal ha en
helhetlig og harmonisk utforming med hensyn til farger, materialbruk, uteareal, mv. Bygningene
skal ha fasader og tak med mørke, ikke reflekterende farger/materialer, og som går mest mulig i
ett med naturen omkring.
Parkering

‐

Hver bedrift skal på egen grunn vise parkeringsplasser tilsvarende en parkeringsplass pr. 200 m2
BRA (Bruksareal) lager, en parkeringsplass pr. 100 m2 BRA for industri og 1 parkeringsplass pr. 50
m2 BRA kontorer

BKT Øvrige kommunaltekniske anlegg (offentlig)
‐

I områdene BKT1 – BKT3 kan det etableres kommunaltekniske anlegg som høydebasseng med
tilhørende anlegg, trykkøkningsstasjon m.m.

‐

Området BKT kan tas i bruk når den midlertidige bruken for anlegg‐ og riggområde opphører,
senest ett år etter at vegen er åpnet for trafikk.

BAA Kombinert formål: Kontrollplass/døgnhvileplass (annen eierform)
‐

Felt BAA1, BAA2 og BAA3 skal benyttes til døgnhvileplass for tungtrafikk og/eller til kontrollplass.

‐

I område BAA1, BAA2 og BAA3 tillates det oppført bebyggelse med maks gesims og mønehøyde 9
m. Maksimum utnyttelse er 60 % BYA pr. tomt.

‐

Byggegrense til områdene BAA1, BAA2 og BAA3 ligger i formålsgrensen.

BV Bensinstajon/vegserviceanlegg (annen eierform)
‐

Felt BV1 og BV2 skal benyttes til bensinstasjon og/eller til vegserviceanlegg

‐

I område BV1‐BV2 tillates det oppført bebyggelse med maks gesims‐ og mønehøyde 9 m.

‐

Maksimum utnyttelse er 60 % BYA pr. tomt.
3
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Byggegrense til områdene BV1 og BV2 ligger i formålsgrensen unntatt mot ny E39.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12‐5 nr. 2)
Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
‐

Veglinja tillates justert horisontalt mellom formålene o_2SV/o_SKV og o_SKF.

‐
‐

Fortau fra Lohnelier industriområde som skal etableres langs med Fv.155‐Eikestølveien tillattes
justert horisontalt mellom formålene o_SF og o_SKF
Veglinja tillates justert horisontalt mellom formålene o_1SV og o_1SVT.

‐

Veghøyder som er vist i plankartet tillates justert med + 2 meter/‐5 meter.

‐

Arealer tillates benyttet til digital infrastruktur.

o_1SV ‐ under grunnen (offentlig)
‐

o_1SV skal omfatte kjørebaner for ny E39 i tunell.

‐

Innenfor område regulert til o_1SV skal det anlegges og driftes tunell, rømningsveier og nisjer.

‐

Områdene o_1SV kan benyttes som tverrslagstunnel for anlegg, drift og vedlikehold samt til
fordrøyningsanlegg, sedimentasjonsanlegg eller pumpesump for tunnelen (Fidjan).

o_2SV ‐ på grunnen (offentlig)
‐

o_2SV skal omfatte kjørebaner for ny E39 med tilhørende veganlegg med ramper til og fra i
kryssområdene, midtdelere og grøfter.

‐

For o_2SV ved tunellportal Volleberg, skal maksimal kotehøyde på veg ikke overstige kote +49

‐

For o_2SV ved tunellportal Vedderheia, skal maksimal kotehøyde på veg ikke overstige kote +43,5

‐

Tekniske bygg innenfor o_2SV tilhørende tunnel tillates oppført med en størrelse på inntil 150 m2
BYA/grunnflate og maksimal gesimshøyde 6 meter. Byggene skal gis god arkitektonisk utforming
og gode visuelle kvaliteter.

‐

Innenfor områdene o_2SV1 tillates det oppført kollektivholdeplass, samt lehus.

o_3SV ‐ over grunnen (offentlig)
‐

o_3SV (Monan) skal omfatte kjørebaner for ny E39 med ramper til og fra i kryssområdene med
midtdelere.

‐

o_3BSV skal ivareta alternativ kryssløsning tilrettelagt med direkteførte ramper fra nivå 2.

f_SKV (felles)
‐

f_SKV skal omfatte kjøreveg til eiendommer på utsiden av planområdet og er felles for gnr 69 bnr
1 og de som har tinglyst adkomst over denne eiendommen.
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o_SKV, o_SKV1 – o_SKV5 (offentlig)
‐

o_SKV, o_SKV 1 – o_SKV5 skal opparbeides i henhold til kommunal norm. Vegskråninger skal
jordkles og tilsås.

‐

Nåværende adkomst til BI18 stenges når ny adkomst o_SKV3 er etablert.

o_SF Fortau (offentlig)
‐

o_SF skal opparbeides i minimum 2,5 m bredde.

‐

Fortau o_SF fra rundkjøring på Lohnelier fram til nordlig ende av industritomt BI6 skal
opparbeides og ferdigstilles samtidig med etableringen av o_SKV2.

o_SGS Gang – og sykkelveg (offentlig)
‐

o_SGS skal etableres med en bredde på minimum 2,5 m, skuldre på 0,25 m og sidearealer på min
1,5 m.

o_1SVT Annen veigrunn – tekniske anlegg (offentlig)
‐

For drift av tunnelene tillates det tekniske bygg/rom med stopplomme utenfor og i tunnelene.

o_2SVT Annen veigrunn – tekniske anlegg (offentlig)
‐

Innenfor o_2SVT tillates det oppført tekniske anlegg, herunder trafo.

‐

Byggene skal gis god arkitektonisk utforming og gode visuelle kvaliteter.

o_SVG Annen veggrunn‐grøntareal (offentlig)
‐

Innenfor o_SVG tillates det oppført tekniske installasjoner, digital infrastruktur, skjærings‐ og
fyllingsskråninger, grøfter, grøntarealer, støyvoller og støyskjermer, viltoverganger, kulverter,
stabiliserende tiltak, sikringsgjerder/‐tiltak, støttemurer, fordrøynings‐ og
sedimentasjonsbasseng, lehus og andre innretninger for bygging og drift av veganlegget
tilhørende E39.

‐

Andre fordrøyende‐, avskjærende‐ eller rensetiltak for vann fra veifylling eller innlekkasjevann fra
tunnel tillates.

‐

Det tillates etablert turstier eller turtråkk over arealet så sant disse ikke kommer i konflikt med
formålets funksjon.

‐

Ved reetablering av vegetasjon skal det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne
arter.

o_SPP Parkering (offentlig)
‐

o_SPP1, o_SPP4 og o_SPP5 skal benyttes til utfartsparkering og «park & ride» tilknyttet o_2SV.

‐

o_SPP2 tilknyttet o_SKV2 og o_SPP3 tilknyttet o_SKV3 omfatter parkeringsplasser. o_SPP2 skal
være åpen for allmenheten.
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o_SKF Veg kombinert med annen veggrunn –tekniske anlegg/grøntareal (offentlig)
‐

Innenfor o_SKF tillates vegformål, tekniske installasjoner, digital infrastruktur, skjærings‐ og
fyllingsskråninger, grøfter, grøntarealer, støyvoller og støyskjermer, viltoverganger, kulverter,
stabiliserende tiltak, sikringsgjerder/‐tiltak, støttemurer, fordrøynings‐ og
sedimentasjonsbasseng, lehus og andre innretninger for bygging og drift av veganlegget.

‐

Andre fordrøyende‐, avskjærende‐ eller rensetiltak for vann fra veifylling eller innlekkasjevann fra
tunnel tillates.

‐

Det tillates etablert turstier eller turtråkk over arealet så sant disse ikke kommer i konflikt med
formålets funksjon.

‐

Ved reetablering av vegetasjon skal det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne
arter.

3.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. § 12‐5 nr. 6)
VAA Friluftsområde i sjø og vassdrag kombinert med annen veigrunn ‐ grøntstruktur
(annet eierformål)
‐

Innenfor VAA kan det tillates utfylling etter godkjenning fra Fylkesmannen.

4 Bestemmelser til hensynssoner
Sikrings‐, støy‐ og faresoner (pbl. § 11‐8 a)
H120 Sikringssone grunnvannsforekomst
‐

Innenfor H120 Sikringssone grunnvannsforekomst tillates ikke virksomhet som gir økt risiko for å
forurense grunnvannsmagasinet hvis ikke tiltaket eller aktiviteten er i tråd med følgende;
o

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som fastsatt under bestemmelse 3.2 og
plankartet.

o
‐

Midlertidig anlegg‐ og riggområde fastsatt i bestemmelse 5.3.1 og plankartet.

Utslipp fra rensevannet skal legges i rør og tillates ikke sluppet ut før nedstrøms
drikkevannskilden.

‐

Krav satt i Rap‐007 YM‐plan og tiltaksplan for hensynssone H120 Sikringssone
grunnvannsforekomst jf bestemmelse 2.2.3 skal sikres gjennomført.

H140 Frisiktsone
‐

Innenfor H140 skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller innretninger som er høyere enn
0.5 meter over tilstøtende vegbane.

H190 Annen sikringssone restriksjon tunnel
‐

Sikringssonen gjelder vertikalt opp til terrengoverflate.
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I sikringssoner over tunnelen er det ikke lov med tiltak i grunnen som sprengning, peleramming,
boring eller annet som kan medføre skade på tunnelen eller sikringssonen.

‐

Undersøkelser for å vurdere geologiske forhold/innlekkingsfare tilhørende H190 annen
sikringssone restriksjon tunnel er tillatt.

H320 Flomfare
‐

Tiltak i hensynssonen H320 Flomfare, skal godkjennes av ansvarlig myndighet før utbygging.

H370 Høyspenningsanlegg
‐

Alle tiltak innenfor H370 Høyspenningsanlegg, må godkjennes av linjeeier.

Særlige hensyn til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av
naturmiljø eller kulturmiljø (pbl. § 11‐8 c)
H530 Hensynssone Friluftsliv
H530_1 Vestlandske Hovedveg
‐

Omlagt Vestlandske hovedveg/Postveg skal opparbeides med bredde tilsvarende eksisterende
Vestlandske hovedvei/Postveg.
H530_2 Turveg

‐

Turveg til Trysfjorden skal opparbeides som anleggsveg i anleggsfasen. Denne må istandsettes og
revegeteres ett år etter vegen er ferdig bygd.

H560 Bevaring naturmiljø
‐

Kantsonen til vassdrag skal ivaretas som en økologisk funksjonell kantsone med minimum 5
meters bredde. Der anleggstekniske hensyn likevel umuliggjør dette kan kantvegetasjonen
fjernes i nødvendig omfang. Ved reetablering rekonstrueres elvebreddens form og overflate før
det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne arter.
Vassdrag

‐

I sone H560_1, Søgneelva, skal vassdragets økologiske funksjon sikres og i størst mulig grad
bevares under anleggs‐ og driftsfasen. Tiltak i forbindelse med anleggsfasen kan tillates dersom
dette ikke forringer natur‐ og vannkvaliteter permanent.

‐

Ved omlegging av bekken i sone H560_2a, Kleplandsbekken, skal bekkens økologiske funksjon
som gyteområde for anadrom fisk sikres/ivaretas ved gjennomføring av tiltak innenfor området.
Det skal sikres naturlik bunn, vanntilførsel og vannkvalitet som ivaretar dagens nivå av gyting.
I sone H560_2b skal den omlagte bekkens økologiske funksjon sikres med naturlik bunn.
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I sone H560_3, Hellersdalen/Fidjan, skal avrenning av partikler og næringsstoffer fra mulig
midlertidig anleggsområde og massedeponi minimeres.

‐

I sone H560_4, Tverråna, skal vassdragets økologiske funksjon sikres og søkes bevart under
anleggs‐ og driftsfasen. Terrenget under brua skal tilrettelegges for utveksling til hjortevilt. Tiltak i
forbindelse med anleggsfasen kan tillates dersom dette ikke forringer natur‐ og vannkvaliteter
permanent.
Avrenning fra midlertidig anleggsområde skal minimeres.

‐

I sone H560_5, Dåsåna, skal bekkens økologiske funksjon som gyteområde for anadrom fisk
sikres/ivaretas ved gjennomføring av tiltak innenfor området. Det skal sikres naturlik bunn,
vanntilførsel og vannkvalitet som ivaretar dagens nivå av gyting i vassdraget. Det skal etableres
en fiskeførende kulvert som ivaretar vandring for fisk og passasje for fauna.

‐

I sone H560_6, Skiftebekken, skal vassdragets økologiske funksjon sikres og søkes bevart under
anleggs‐ og driftsfasen. Tiltak i forbindelse med anleggsfasen kan tillates dersom dette ikke
forringer natur‐ og vannkvaliteter permanent.
Avrenning fra midlertidig anleggsområde skal minimeres.
Viltovergang

‐

I sone H560_7 tillates etablering av viltovergang. Innenfor sonen tillates en forskyvning av
etablering av viltovergangen innenfor det aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå‐ og formål.

‐

Viltovergang skal ha bredde på minimum 40 meter. Endelig detaljering gjøres i samråd med
Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder.
Naturtype, utvalgte naturtyper og sjeldne /rødliste arter.

‐

Alle tiltak i sone H560_8 skal foretas i samråd med Fylkesmannen.

‐

Nødvendig hogst eller tiltak i forbindelse med etablering av ny E39 skal foretas i samråd med
Fylkesmannen.

‐

Det skal etableres trekirkegård i egnet område i samråd med Fylkesmannen, store gamle trær
skal tas ned i hel lengde og plasseres i egnet trekirkegård.

‐

Flyttbare viktige eksemplarer av rødlistearter og biologiske nøkkelelementer skal fysisk flyttes til
andre deler av naturtypelokaliteten, som ikke berøres av vei utbyggingen.

H570 Bevaring kulturmiljø
‐

Det tillates ikke inngrep innenfor hensynssone H730 uten godkjenning fra kulturminnemyndighet.

‐

Før iverksetting av tiltak må ingen inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.
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H730 Båndlegging etter lov om kulturminner
‐

Det tillates ikke inngrep innenfor hensynssone H730 uten godkjenning fra kulturminnemyndighet.

‐

Før iverksetting av tiltak må ingen inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.

5 Bestemmelser til bestemmelsesområder
#2 Vilkår for anleggelse av arealer, bygninger og anlegg
#2_L Landbruksveg
‐

Innenfor bestemmelsesområdet #2_L1 skal det etableres landbruksveg over tunnelportalen på
Klepland.

‐

Veg #2_L2 kan benyttes som adkomstveg for anlegg, drift og vedlikehold av Søgnetunnelen.

‐

Veg #2_L3 skal benyttes som adkomstveg av eiendom gnr/bnr 69/22 og 69/14 (Tag)

#2_T Tunnelsoner
‐

Innenfor bestemmelsesområdet #2_T tillates en forskyvning av etablering av tunnelmunning
innenfor det aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå‐ og formål.

‐

Prinsipper for tunnelportalutforming fremgår av Rap‐001 DesignVEI.

#2_B Brusoner
‐

Innenfor bestemmelsesområdet #2_B tillates en forskyvning av brukonstruksjonene innenfor
aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå‐ og formål.

‐

Prinsipper for bruutforming fremgår av Rap‐001 DesignVEI.

#2_K Kulvertsoner
‐

#2_K1 (Dåsåna) skal ha mest mulig naturlik bunn og erosjonsforhindrende tiltak for best mulig å
ivareta passasje av anadrom fisk. Endelig detaljering innenfor #2_K1 skal skje i samråd med
fiskefaglig kompetanse/Fylkesmannen.

‐

#2_K2 (Dyredalen) skal ivareta mulighet for etablering av driftsveg/viltpassasje. Utforming av
viltpassasje innenfor #2_K2 skal skje i samråd med viltfaglig kompetanse/Fylkesmannen.

‐

Prinsipper for kulvertutforming fremgår av Rap‐001 DesignVEI.

‐

Innenfor arealene merket #2_K tillates en forskyvning av kulvertetablering innenfor aktuelle
vertikalnivå, horisontalnivå‐ og formål.

#2_F Sedimentasjons/ renseanlegg
‐

I område #2_F skal ivareta mulighet for plassering og etablering av sedimentasjons/renseanlegg
over‐ eller under bakken.
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‐

Prinsipper for utforming av sedimentasjons/renseanlegg fremgår av Rap‐001 DesignVEI.

‐

Innenfor arealene merket #2_F tillates en forskyvning for etablering av sedimentasjons/
renseanlegg innenfor aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå‐ og formål.

#2_S Støy
‐

Ved #2_S for tunnelportalen ved Volleberg skal det etableres støysikringstiltak med høyde inntil
15 meter.

‐

Ved #2_S for tunnelportalene ved Klepland og Vedderheia skal det etableres støysikringstiltak
med høyde inntil 2,5 meter

‐

Ved #2_S på Trysfjordbrua skal det etableres støysikringstiltak med høyde inntil 1,5 meter.

‐

Prinsipper for utforming av støysikringstiltak fremgår av Rap‐001 DesignVEI.

#2_R Rekkefølge
‐

I område #2_R1 (Dallen) skal det foreligge godkjent anleggsplan av midlertidig kryssområde før
igangsettingstillatelse. Anleggsplanen skal forelegges Statens vegvesen for uttalelse og
godkjennes av kommunen.

‐

I område #2_R2 (Fidjan) skal det foreligge godkjente deponiplaner før igangsettingstillatelse av
midlertidig massedeponi. Deponiplanen skal forelegges kommunen for godkjenning.

‐

I område #2_R3 (Lone) skal det foreligge godkjent anleggsplan av midlertidig kryssområde før
igangsettingstillatelse. Anleggsplanen skal forelegges Statens vegvesen for uttalelse og
godkjennes av kommunen.

#2_O Omlagt bekkeløp
‐

område #2_O (Kleplandsbekken) skal bekkens naturlige løp legges om innenfor sonen. Den
omlagte bekken skal ha mest mulig naturlik bunn og erosjonsforhindrende tiltak.

#10 Frigivelse av automatisk fredete kulturminner
‐

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen nærmere enn 100 meter fra automatisk fredete
kulturminner med id 217418, 217421, 217428, 221634 og 221637 (bosetnings‐ og
aktivitetsområder), id 217419 og 221629 (hellere), samt id 174147 (steinalderlokalitet) og id
114031 (gravminne), skal det foretas arkeologisk utgravninger av disse kulturminnene, som er
markert som bestemmelsesområde # 10 i plankartet.

‐

Det skal tas kontakt med Vest‐ Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik
at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

‐

Oppstart av anleggsarbeid i området, før de automatisk fredete kulturminnene er utgravd, må
skje i samråd med Kulturhistorisk Museum, UiO. Anleggsarbeidet må ikke hindre museets
adkomst til området, eller forstyrre den arkeologiske undersøkelsen (jf. HMS).

‐

Det skal gjøres nødvendige tiltak under anleggsarbeidet slik at det ikke oppstår skader på
kulturminner i fornminneparken på Klepland, eller på de øvrige automatisk fredete
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kulturminnene som ligger nært planområdet (id 174127, 217429, 217430, 217431, 226130).
Arbeid skal skje i samråd med Aust‐ og Vest Agder fylkeskommune.

#91 Vilkår for anleggelse av midlertidige og permanente deponi
#91 Midlertidig anlegg‐ og riggområde
‐

Områder merket som #91 Midlertidig anleggsområde, riggområde og anleggsveier tillates
benyttet til anleggsdriften, herunder midlertidig lagring av jord og steinmasser for anleggstiltak
samt rivning av bygninger innenfor området. Det skal kun benyttes rene masser innenfor
planområdet. Stedegne masser skal prioriteres.

‐

Bestemmelsesområdet omfatter også eksisterende private veger som kan benyttes som
anleggsveger.

‐

Langs eksisterende adkomstveger og driftsveger kan det tillates mindre tiltak som punktvise
utvidelser, utretting, grøfting, forsterking og legging av høyspentkabel.

‐

Innenfor overlappende bestemmelsesområde #91 og H120 Sikringssone grunnvannsforekomst
ved Monan skal H120 ivaretas i hht krav nedfelt i 2.2.3 Miljø og 4.1.1.

‐

‐

Tiltak innenfor hensynsone H560 og midlertidig anleggsområde skal gjennomføres skånsomt og
forringelse av lokaliteten skal i størst mulig grad unngås.
Det skal utarbeides anleggsplaner som skal forelegges Statens Vegvesen/Nye Veier og godkjennes
av kommunen.
Midlertidig anlegg‐ og riggområde, #91 skal gjelde frem til 1 år etter at veganlegget er ferdigstilt.

‐

Etter avsluttet anleggsperiode opphører bestemmelsesområde for midlertidig anlegg‐ og

‐

riggområde. Området skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng og revegeteres med
stedegen vegetasjon.

#91_1 Massedeponi
‐
‐

Det skal utarbeides deponiplaner som skal godkjennes av kommunen.
Massedeponier skal kun benyttes til deponering av rene masser.

‐

Permanente massedeponi skal legges på tett flate med oppsamling av sigevann.

‐

Sigevann skal renses før utslipp til resipient.

‐

Permanente massedeponier skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng og revegeteres med
stedegen vegetasjon.

6 Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring
Tidsrekkefølge
Før anleggsarbeid kan igangsettes
‐

Skal det utarbeides overvåkningsprogram som skal gjelde i anleggsfasen og i driftsfasen.

‐

Skal det igangsettes forundersøkelser av vannmiljø i alle berørte resipienter 1 år før anleggsstart.

‐

Innenfor hensynssone H120 Sikringssone grunnvannsforekomst skal det foreligge godkjent
utslippstillatelse for anleggsperioden, jf.pkt 2.2.3.
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‐

Skal det foreligge godkjente anleggsplaner, jf pkt 5.3.1 eller godkjente deponiplaner, jf pkt 5.3.2.

‐

For midlertidig kryss i henhold til #2_R1 (Dallen) og #2_R3 (Lone), skal det foreligge godkjente
anleggsplaner, jf pkt 5.1.7.

‐

For deponi i henhold til #2_R2 (Fidjan), skal det foreligge godkjente deponiplaner, jf pkt 5.1.7.

‐

For massedeponi i #91_1, skal det foreligge godkjente deponiplaner.

Før det kan gis igangsettingstillatelse
‐

Til bebyggelse innenfor BI6, BI7, BI8, BI9 og BI10, skal det være ferdigstilt fortau eller
gang/sykkelvei langs fylkesveien fra Lohnelier næringsområde til Ormelia.

‐

Til bebyggelse innenfor BI6 – BI12 skal støy fra o_SKV2 utredes og eventuell nødvendig
støyskjerming gjennomføres.

‐

For tiltak innenfor BI5 – BI14 skal det utarbeides en rammeplan for vann og avløp

‐

Til anleggstiltak med krav til byggesøknad, skal det foreligge anleggs‐ og/eller deponiplan med
beskrivelse av massetypenes opphav og hvor disse er fordelt.

Før det kan gis ferdigattest/midlertidig tillatelse, eller settes trafikk på hele eller
deler av veganlegget, skal følgende tiltak være ferdigstilt:
‐

Tiltak mot luftforurensing i henhold til nye oppdaterte beregninger skal foreligge, jf pkt 2.2.1

‐

Støyskjermingstiltak i og utenfor planområdet i henhold til nye oppdaterte beregninger skal
foreligge, jf pkt 2.2.2 og pkt 5.1.6

‐

Sikringstiltak, viltgjerder og viltover‐ og underganger samt kulverter, jf pkt 4.2.2.2 og pkt 5.1.4.

‐

Tekniske anlegg og traseer for håndtering av overvann.

Innen ett år etter at veianlegget er åpnet for trafikk skal følgende være ferdigstilt:
‐

Beplantning, revegetering og istandsettingsarbeider av alle arealer knyttet til veganlegg, turveger
og midlertidig anleggs‐ og riggområder.

‐
‐

Vestlandske hovedveg, Postvegen og andre turveger skal reetableres/istandsettes og tilpasses
omkringliggende naturlig terreng, jf pkt 4.2.1.1.
Midlertidig anlegg‐ og riggområde, #91 skal være opparbeidet og tilbakeført.

Andre vilkår
‐

Områdene BKT, BI6 – BI12 kan ikke tas i bruk før midlertidige bruk for anlegg‐ og riggområde
opphører, senest 1 år etter at ny E39 er åpnet for trafikk.

‐

SPP2 skal opparbeides når o_SKV2 er bygget frem til parkeringsplassen. Før endelig fastsettelse
av viltkryssing i Dyredalen, skal det utarbeides en helhetlig viltfaglig plan, jf. pkt. 4.2.2.2 og 5.1.4.
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1 Innledning
TT Anlegg AS er forslagsstiller og COWI AS er blitt engasjert som plankonsulent for utarbeidelse av
detaljreguleringsplan for ny adkomstveg til nordlige del av Lohnelier industriområde i Søgne kommune.
Forslag til ny detaljreguleringsplan vil erstatte deler av detaljreguleringsplan for ny E39 (PlanID: 201510).
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av ny adkomstveg fra ny rundkjøring i vest ved ny E39,
og fram til nordlige del av Lohnelier industriområde i øst. Planforslaget bidrar til en mer effektiv av- og
påkjøring til E39 for besøkende til industriområde enn det som er planlagt i gjeldende reguleringsplan for ny
E39. Ny adkomstveg vil gjøre industriområdet mer attraktivt for etablering av nye virksomheter. Dette vil
videre vil gi svært positive ringvirkninger for kommunen. Foreslått adkomst vil også være viktig for en
fremtidig utvidelse av Lohnelier industriområde mot nord (jfr. kommuneplanen for Søgne kommune).
Som følge av etablering ny adkomstveg er det i planforslaget foreslått å ikke etablere tidligere regulert bro
over ny E39 mellom nordlige- og sørlige del av industriområde. Grunnlaget for dette er at man ikke ønsker
økt trafikkmengde fra nordlige del av industriområde gjennom sørlige del. Samtidig har det vært en
forutsetting for planarbeidet at broen ikke etableres, og at anleggskostnadene knyttet til etablering av ny bro
heller brukes på å etablere den nye adkomstvegen.
COWI har utarbeidet en trafikkvurdering over forventet trafikkøkning med den nye adkomstvegen. Det er i
tillegg utarbeidet en støyberegning av ny foreslått adkomstveg som er vurdert opp mot tidligere støynivåer
som er beregnet for ny E39.
Adkomstvegen til Årdalen skytebane er også inkludert i planforslaget. Denne adkomstvegen (skogsbilvegen)
er flyttet lenger østover for å få en bedre og tryggere trafikkløsning i sammenheng med ny adkomstveg til
industriområde, og samtidig forhindre utfylling eller endringer for elva Dåsåna. Etablering av den nye
adkomstvegen medfører ikke til noen endring av lengden og størrelsen for den planlagte kulverten for
bekken Dåsåna under E39.
Planens begrensning er avsatt i henhold til avtale i oppstartsmøte med Søgne kommune. Planarbeidet er
sammen med Søgne kommune vurdert å ikke utløse ikke krav om konsekvensutredning, men enkelte
fagtemaer er blitt nøyere vurdert som følge av planområdets innhold og gjeldende reguleringsformål. Dette
gjelder blant annet fagtemaer som naturmangfold, støy, trafikksikkerhet/tiltak. Dette er vurdert i
planbeskrivelsen.
Det har under planarbeidet vært god dialog med Nye Veier, Søgne kommune og Statens vegvesen.
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2 Prosess og medvirkning
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven av 2008 § 12-3.
Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL§§ 12-5 og 12-6. Bestemmelsene i reguleringsplanen
er utarbeidet i henhold til PBL. §12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet etter PBL. § 4-2.

2.1

Framdrift

Varsel om igangsetting av planarbeid / frist for uttalelse

09.07.18/20.08.18

Innsending av forslag til 1. gangsbehandling

Februar 2019

1. gangsbehandling (antatt)

Februar 2019

Offentlig ettersyn (6 uker)

Mars 2019

2. gangsbehandling (antatt)

Vår 2019

Kommunestyrevedtak (antatt)

Vår/Sommer 2019

2.2

Medvirkningsprosessen, varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles det krav til informasjon og medvirkning.
Den 9. juli 2018 ble det varslet oppstart av planarbeidet. Berørte parter og interessenter ble varslet pr. brev, i
tillegg ble det lagt ut varslingsannonse i Søgne og Songdalen Budstikke. Varslingsannonsen ble også lagt ut
på Søgne kommunes og COWIs hjemmesider. Frist for å komme med merknad til planarbeidet var 20.
august 2018.
Det har under planarbeidet vært dialog med Nye Veier, og foreslått løsning er blitt presentert. Under
prosessen har det også vært tett dialog med Søgne kommune og Statens vegvesen. Det ble avholdt
oppstartsmøte 03.07.2018. På møtet deltok forslagsstiller TT Anlegg AS, konsulent COWI og Søgne
kommune. Konklusjonen fra oppstartsmøte er at kommunen anbefalte oppstart av detaljregulering uten
konsekvensutredning.
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3 Gjeldende planer og føringer/Planstatus
3.1
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).
Lov om kulturminner (1978-06-09-50)
Vannforskriften (FOR-2006-12-15-1446)
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (FOR-22011-05-13-512)
Byggesaksforskriften (FOR-2010-03-26-488)
Forurensningsforskriften (FOR-2004-06-01-931)
Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716)
Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt, 1981)
Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk, 1992)
Produktkontrollloven (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, 1976)
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014-09-26-1222)
Barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08)
Støy i arealplanlegging (T-1442)
Behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
Vernede vassdrag (T-1078)
Riks- og fylkesveier etter plan- og bygningsloven (T-1057)
Flaum- og skredfare i arealplanar (2/2011)
Veileder massehåndtering og fremmede arter, Fylkesmannen i Aust-Agder (10.06.2015)

3.2
›

Statlige føringer

Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel 2012-2020
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR areal. Planinitiativet vurderes derfor å være
delvis i strid med kommuneplanens arealdel. Dette gjelder i så måte forslag om å flytte tidligere regulert
adkomstveg til Årdalen skytebane lenger vest enn det som er regulert i reguleringsplanen for ny E39.
Nytt forslag om plasseringen av denne adkomstvegen innebærer derfor å omregulere et mindre område
som er regulert for LNFR-formål i kommuneplanen om til vegformål.
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Figur 1: Utsnitt av Søgne kommunes kommuneplan 2012-2020. Kilde: kommunekart.com, 2018
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Reguleringsplaner

Reguleringsplan for E39 plan ID 201510) vedtatt 22.6.2017.
I vedtatt reguleringsplan er E39 planlagt på tvers igjennom Lohnelier industriområde. Planen deler opp
industriområde opp i en sørlig- og en nordlig del (se illustrasjon under). Det er planlagt nytt planskilt
toplanskryss (trompet kryss) med av- og påkjøring til E39 i begge retninger. E39 er planlagt å gå over en
mindre kulvert/mindre bro over vegen mellom rundkjøringene. Det står følgende i reguleringsplan for ny
E39:
"Lohnelier kryssområde tilrettelegger for en effektiv kryssløsning for fremtidig næringsutvikling på
Lohnelier. Det legges til rette for kollektivholdeplasser på påkjøringsrampene i begge retninger. Det
tilrettelegges også for kollektivholdeplasser på vegen mellom de to søndre rundkjøringene, for å ivareta
fremtidig fleksibilitet for kollektivtrafikken. Det er planlagt fortau på østre side av vegen under E39, for å
ivareta gangtrafikken til/fra park and ride og buss. Rundt holdeplassene tilrettelegges det for
sammenhengende fortau."
Ny E39 vil etableres på en stor fylling ved de to nye rundkjøringene. Ny adkomstveg til Lohnelier
industriområde vil etableres i skråningen til denne fyllingen. I gjeldende reguleringsplan for E39 er det
planlagt en bro mellom sørlig- og nordlig del av Lohnelier industriområde. I planforslaget som nå fremmes
er det planlagt at denne broen fjernes og vil ikke etableres. Ny foreslått adkomstveg vil derfor være strid med
reguleringsplan for ny E39 både i forhold til planløsning (bro mellom sørlig og nordlig del av
industriområde) og til dels arealformål. Det er behov å omregulere deler av formål grønnstruktur –
vegetasjonsskjerm (GV) for å få fram den nye veien til industriområdet. Regulert adkomstveg til Årdalen
skytebane vil også komme i konflikt med ny regulert adkomstveg til Lohnelier. Denne foreslås derfor
omregulert i ny reguleringsplan.

Adkomstveg til
Årdalen skytebane
Lohnelier nordlige del
Ny E39

Lohnelier sørlige del

Figur 2: Gjeldende reguleringsplan for E39 og Lohnelier industriområde. Rød ring markerer bro som fjernes i det nye
planforslaget.
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Områderegulering Skytebane Årdalen (plan ID 201109) vedtatt 29.4.2015.
Det er tatt med et areal nord for detaljregulering for E39 for å kunne justere den regulerte veien til Årdalen
skytebane. Innenfor dette arealet er gjeldende plan områderegulering for skytebane Årdal med arealformål
veg og annen veggrunn, samt kommuneplanens arealdel 2012-2020 (plan ID 2012-2020 - vedtatt
20.12.2012) med formålet LNFR. Det er aktuelt å justere veien til skytebanen og avsette mer areal til
fylling/skråningsutslag.

Figur 3: Områderegulering Skytebane Årdalen. Kilde: kommunekart.com, 2018
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Annet lovverk og retningslinjer

3.4.1 Norm for vei, vann og avløp
Søgne kommunes normal for veg, vann og avløp er lagt til grunn i planarbeidet og under forprosjektering av
adkomstveger som skal overtas av Søgne kommune.

3.4.2 Regionplan for Agderfylkene 2020
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har i samarbeid utarbeidet en felles regionplan for
Agder 2020. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for
bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Etablering av en effektiv adkomst til
Lohnelier industriområde vil være i tråd med dette målet.

3.4.3 Naturmangfoldsloven
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet på
stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal også
være et tilstrekkelig grunnlag for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den
samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for.
"§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer
gjennom bruk av og samspill med naturen, … som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet." Kilde: Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven).
Kunnskapsgrunnlaget skal dekke to forhold:

›
›

Kunnskap om forekomster: Viktig naturmangfold i influensområdet, og en verdivurdering av
forekomstene er sentralt for å kunne vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok.
Kunnskap om virkninger av tiltaket: Virkningene skal kunne vurderes ut fra den samlede belastning
som naturmangfoldet er- eller vil bli utsatt for.
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3.4.4 Nasjonal transportplan 2014-2023
I følge Nasjonal transportplan 2014- 2023 er det viktig å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional
utvikling.
Hovedmålene er:
› Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader
for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å
bidra til å opprettholde hovedtrekkene i
bosettingsmønsteret
› En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med
drepte eller hardt skadde i transportsektoren
› Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige
virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle
nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.

3.4.5 Regional transportplan Agder 2015-2020
Regionplan Agder 2020 har lagt til grunn at det skal utarbeides en Regional Transportplan (RTP) for
Agderfylkene. RTP skal bidra til at det utvikles et fremtidsrettet transportsystem som gjør
trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere og legger til rette for ønsket regional utvikling. Et viktig
formål med planen er å fremme regionens mål og prioriteringer inn mot kommende Nasjonal transportplan
(NTP). NTP omfatter alle de fire transportformene sjø, luft, vei og bane og tar også for seg
hovedutfordringene innen kollektivtransporten.

3.4.6 Folkehelseplan for Søgne kommune 2011 – 2014
Folkehelseplanen gir en oversikt over folkehelsen blant kommunens innbyggere, hvilke problemstillinger
som er aktuelle i den aktuelle perioden og hvilke etat i kommunen/fylke/etat som har ansvar for disse.
”Kommunen er den viktigste aktøren i folkehelsearbeidet - som planmyndighet, samfunnsutvikler og
tjenesteyter innen barnehage, skole, pleie- og omsorg, kommunale helsetjenester m.v. Folkehelsen utvikles
og vedlikeholdes i kommuner og lokalsamfunn der folk bor og lever sine liv. Folkehelsearbeidet i
kommunene er hjemlet i ulike lovverk der kommunehelsetjenesteloven er den mest sentrale: ”Kommunen skal
ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige formål, og søke å
forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den
enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.”
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4 Planområdet
Dette kapittelet omhandler planområdet slik det framstår i dag.

4.1

Beliggenhet og avgrensning

Lohnelier industriområde ligger om lag 5,5 km vest for Tangvall i Søgne kommune.

Lohnelier
industriområde

Lunde
Tangvall

Figur 4: Beliggenhet - Lohnelier industriområde (kilde finn.no).

4.2

Eierforhold

Planarbeidet omfatter i hovedsak detaljregulering av ny E39 og tilgrensende industriområder som inneholder
hovedsakelig eiendommene (gnr./bnr.:) 54/2, 69/1, 69/123 og deler av 53/2, 53/3, 53/5, 53/6, 54/1, 54/2,
54/4, 54/7, 54/15, 55/7 og 206/2.

4.3

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Lohnelier er i dag preget av eksisterende industriområdet og tilgrensende vegsystemer (fv.155-Eikestølveien,
adkomstveg industriområde). I vest går fv.155-Eikestølveien som leder videre nordover til mot Dal. Her er
det spredt boligbebyggelse og mindre gårdsbruk. Elva Dåsåna går også igjennom planområdet. Denne
planlegges å legges i kulvert under ny E39.
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Ny arealbruk

Området Lohnelier og bebyggelsen på Dal vil endre seg svært mye når arbeidet med ny E39 er ferdigstilt.
Det planlegges ny 4-felts motorveg med et større kryssområde, samt etablering av døgnhvileplass og ny veg
til Årdalen skytebane. For å illustrere dette vises det til bildeillustrasjoner fra detaljreguleringsplanen for ny
E39 i fra Volleberg til Døle bro. Illustrasjonen viser hvordan E39 endrer arealbruken ved Lohnelier
industriområde. Disse endringene er vesentlige for arealbruken må sees på som en endring i forhold til den
situasjon som vil inntreffe etter at Nye veiers E39-prosjekt er ferdigstilt.

Ny
E39

Lohnelier
industriområde

Lohnelier
industiområde

Plassering av ny
E39 vist i
illustrasjon til
venstre

Figur 5: Lohnelier industriområde med ny E39 (kilde Søgne kommune).

I reguleringsplan for E39 er Lohnelierkrysset tilrettelagt som et halvt kløverkryss i to plan. Vegen mellom
rundkjøringene er planlagt som 2-felts veg. I forbindelse med avkjøringsmuligheter i rundkjøringene er det
regulert inn funksjoner som f.eks. døgnhvileplass for tunge kjøretøy, bensinstasjoner, samt kontrollplass for
tunge kjøretøy. I tillegg er det lagt opp til park and ride plasser i arealet mellom av- og påkjøringsrampene.
Det er også lagt til rette for kollektivholdeplasser på påkjøringsrampene i begge retninger. Det er planlagt
fortau på østre side av vegen under E39, for å ivareta gangtrafikken til/fra park and ride og buss. Rundt
holdeplassene er det tilrettelagt for sammenhengende fortau. Langs fv. 114 er det tilrettelagt for gang- og
sykkelvei på nordre side, fram til rundkjøringen med eksisterende E39. Kryssing av ramper skjer i plan.
Reguleringen av ny E39 har ført til at Dåsånas elveløp er lagt om under vegfyllingen. Nytt elveløp for
Dåsåna er derfor ivaretatt gjennom en stor romslig kulvert gjennom hele vegfyllingen.
Ny adkomstveg til Lohnelier industriområde vil ikke påvirke ny kulvert i reguleringsplanen for ny E39 og vil
videreføres som tidligere planlagt.

PLANBESKRIVELSE – ADKOMSTVEI LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE NORD

Tidligere regulert
adkomst til
Årdalen skytebane
Busstopp
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Omtrentlig plassering av ny
adkomstveg til Lohnelier
industriområde (stiplet rød
linje)

Park and ride

Lohnelier
sør

Figur 6: Figuren viser Lohnelierkrysset sett mot nord (kilde: Sweco, 2018).

4.5

Natur og landskap

Naturområdet som omfattes av tiltaket gjelder lisiden mellom regulert veg til skytebanen og industriområdet
på Lohnelier. Lisiden er jorddekt, stein- og blokkrik med noe skråfjell i dagen og bevokst med høyerestående
vegetasjon av løvtrær Typisk bilde av lisida med berg/røys i dagen er vist i figuren under:
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Figur 7: Figur viser lisiden sett mot sør ca. midtveis for planlagt ny veg til Årdal skytebaneanlegg, ur nedenfor fjell med
vegeasjonsdekke av eik, bjørk osv. vestover mot dagens skogsvei.

Figur 8: Viser elva Dåsåna, eksisterende skogsbilveg og industriområde (kilde: Kartverket).
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Figur 9: Figur viser f.v. skogsvei i fra sør, lisiden hvor det i planforslaget planlegges ny skogsbilveg, og nåværende veg til
deler av industriområdet.

Hovedbergart innenfor området er: granittiske gneiser, varierende fin- til middelskornete kvarts- og
feltspatrike gneiser. Ref. figur:

Figur 10: Figur viser berggrunnskart for Lohne-Dal området som har berggrunn bestående av granittiske gneiser varierende
fin til middelkornete kvarts- og feltspattrike gneiser (kilde NGU.no).
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I industriområdet er det uttak av fjell for knusing. Det er ellers for området langs skogsbilvegen også et par
små områder for avsluttet lokalt masseuttak. Se kvartærgeologisk kart i figuren under:

Område for
masseuttak

Figur 11: Figur viser kvartærgeologisk løsmassekart for Lohne-Dal området (kilde NGU.no).

Nordlig del av Lia er typisk eikemark, og dominerende øverst i lia er eik i små dimensjoner med innslag av
bjørk og rogn. Mens det ned mot skogsbilveg i lavtliggende terreng og lengre syd mot industriområdet (hvor
jordsmonnet er bedre), forekommer mange flere arter. Både enkeltrær og små grupper av: osp, rogn, furu,
gran, lønn, hassel, apal, gråor med einer, lyng og gras som bunndekke. Se fig.
Det ble også påvist svartlistearter som slirekne og lønn med videre i planområdet. Se figuren under:
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Figur 12: Svartelistearter:Lønn og slirekne i angrepspunkt for ny vegadkomst til skytebanen.

Naturtypelokaliteten er vist i figuren over og verdsatt som type rik edellauvskog av regional verdi (B-verdi).

Figur 13: Figur viser naturtype regionalt viktig (BN00066960) rik edelløvskog (kilde arealis data i NGU.no).
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Området har få spor etter vilt med unntak for at det går et trekk (sti) på tvers av lisida helt syd på gnr. 69/1
opp mot industriområdet. Stien vil imidlertid, når næringsområdet er ferdig utbygd, ende i en industritomt.
Av den grunn vil den samt nytt veianlegg, ikke lengre være aktuell for bruk som vilttråkk. Se figur under:

Figur 14: Figur viser sti/tråkk mot vest imot skogvei.

Det er ikke påvist spesielle artsforekomster i området som vil få et redusert vern eller vanskeligjøre
overlevelse.
Nøkkelbiotoper ifra skogtakseringen, berøres ikke direkte av tiltaket. Se figur på neste side.
Det er for øvrig ikke registrert viktige kulturlandskap i området eller forurenset grunn. Ref. arealinformasjon
for kart under NGU.no. Selve traseen synes heller ikke å komme i konflikt med registrerte sårbare arter.
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Figur 15: Viser kart for nøkkelbiotoper ifra skogtakseringen. Kilde: NBIO (skog og landskap).

4.6

Flom-, erosjon- og skredfare

NVEs kartdatabaser viser at det er flom aktsomhetsområde langs Dåsåna. Adkomstvegen langs med
fyllingen vil ligge over flomsone. I reguleringsplanen for ny E39 planlegges det også å legge Dåsåna i
kulvert. Ønsket reguleringsendring og tiltak, vil følgelig ikke endre situasjonen vedr. flom, erosjon eller
skredfare.
Når det gjelde skredfare så vil skjæring for ny vei til skytebanen måtte sikres, og eventuelle overliggende
løsmasser renskes og/eller sikres.
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Kulturminner og kulturmiljø

Søk i database for kulturminner, viser ingen registrerte kulturminner det må tas særskilt hensyn til. Se figur
under. Tidligere kartlegging og undersøkelser som ble gjort under reguleringsprosessen for nye E39 vurderes
å være tilstrekkelig som grunnlag for den nye adkomstvegen som nå foreslås i nytt planforslag.

Figur 16: Figur viser registrerte kulturminner i området. Kilde for riksantikvarens database under NGU.no

4.8

Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder

Nesten hele planområdet er planlagt for ny E39 med tilhørende anlegg. Nordlig del av planområdet som i
kommuneplanen er regulert til LNF-formål er ei liside med rik edeløvskog. Området sådan er av liten
størrelse, smalt og svært bratt som gjør området lite egnet for friluftsliv. I databasen Arealis er det heller ikke
registreringer som viser om at området er i bruk eller viktig som friluftsområde sådan.

4.9

Trafikkforhold

I gjeldende reguleringsplan for ny E39 ble det planlagt at adkomst til Lohnelier industriområde (både
nordlige- og sørlige del) skulle være via fv.114-Lohneveien. For den nordlige delen av industriområdet ville
adkomsten være via ny bro over E39 som forbundet nord- og sørlige del av industriområdet med tilhørende
fortau. Kjøreveg til- og fra nordlige del av industriområdet ville blitt svært lang før trafikken kunne komme
ut på ny E39. Denne løsningen gjør at en fremtidig utvidelse av Lohnelier industriområde nordover er mindre
gunstig, og attraktiviteten for nye aktører til å etablere seg på industriområde ville blitt redusert på grunn av
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mindre effektiv adkomst og tilgjengelighet fra ny motorveg. Det er derfor ønskelig å fjerne broen som går
over E39 og heller etablere ny adkomstveg som nå foreslås i dette planforslaget med mer direkte tilkobling
til E39. Dette er illustrert på figuren under:

Regulert adkomstveg i bro
over ny E39 fjernes og en
slipper å måtte kjøre gjennom
sørlige del av Lohnelier for å
komme til E39.
Ønsket adkomstveg
direkte fra ny E39

Lohnelier
nord

Lohnelier
sør

Figur 17: Reguleringsplan for ny E39 (kilde: kommunekart.com, 2018).

Beregninger for ny E39 viser at en stor andel av trafikken som føres til ny E39 vil fortsette til/fra Mandal i
nytt kryss ved Lohnelier industriområde. Vest for krysset er det beregnet en ÅDT på 19800 kjøretøy per
døgn. Krysset anses som meget robust i forhold til øking i trafikk mot år 2040. I følge støyrapporten så utgjør
tungtrafikkandelen 18 % vest for E39-krysset og 13 % øst for E39-krysset. Tilsvarende andeler er også angitt
for rampene i de respektive retningene. Dette er illustrert i figuren under:

Figur 18: ÅDT brukt i SWECOs støyvurdering for Nye Veier.
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Teknisk infrastruktur

Det går to distribusjonsnettlinjer innenfor planområdet (22 kW linjer).
I og rundt Lohnelierkrysset er det satt krav om at det må lages en ny plan for hele området i forhold til elforsyning. Dette er fastsatt i reguleringsplan for ny E39. Det er flere steder hvor høyspenningslinjer krysser
vegtraséen. Her er det behov for omlegging til kabel under veg. Alle omlegginger må koordineres og
prosjekteres i samarbeid med Agder Energi Nett.
I forhold til ny E39 planlegges det å legge den ene høyspentlinjen i kabel i bakken. Vedrørende krav og
prosjektering av EL-kabler har COWI mottatt tilbakemelding at Agder Energi Nett har utarbeidet forslag til
plassering og dimensjonering av EL-kabler og da disse planene er oversendt til Nye Veier. På nåværende
tidspunkt er det ikke tatt stilling om nye foreslåtte tiltak fra forslagsstiller vil medføre noen endringer for
disse planene, men det vil være tett dialog med både Agder Energi Nett, Nye Veier og entreprenør ved
utarbeidelse av tekniske planer etter godkjent reguleringsplan for ny adkomstveg. Det vises for øvrig til kart
på neste side.

22 kW linje

Her planlegges det å legge
linje i kabel i bakken

Figur 19: Distribusjonsnett innenfor planområdet. Kilde: NVE, 2018
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4.11 Overvann
Nedbør og overflatevann går i dag ut i elva Dåsåna. I gjeldende reguleringsplan for ny E39 er det lagt til
grunn at som hovedprinsipp skal det tas hensyn til ferskvannslokaliteter, spesielt Dåsåna. Det er planlagt at
overvann fra vegbanen skal renses før vannet ledes til utslipp. D.v.s alt vegvann fra ny E39 ved vestlig del av
industriområde og forbi nytt kryssområde ved fv.155-Eikestølveien/Lohnelier skal samles opp og føres til
sedimentasjonsbasseng på sørsiden av E39. Etter at vannet er renset vil det slippes ut i Dåsåna.

4.12 Forurensing
Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet ved søk i offentlig database:
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/.

4.12.1

Luftforurensning

Planområdet er ikke berørt av luftforurensning i dag. Under reguleringsprosessen for ny E39 ble E39 trukket
vekk fra områder med høy befolkningstetthet. Siden det fremdeles vil være trafikk på eksisterende (gamle)
E39 når ny E39 er etablert vil luftforurensning fra disse vegene ble spredt. Under reguleringsprosessen ble
det utført spredningsberegning som viste at forurensingsverdiene vil generelt være lave langs ny E39, men
ved tunnelmunningene kan det oppstå forhøyede verdier, da hovedsakelig nitrogenoksid og svevestøy.
Innenfor områdene som det er beregnet forhøyet verdier er det ingen bygninger. Forbi planområdet til ny
adkomstveg for Lohnelier industriområde vil det som nevnt ovenfor være lave verdier av luftforurensning.

4.12.2

Støy

Det er tidligere gjennomført støyberegning av ny E39 forbi Lohnelier industriområde. Støyberegningene
viser at noen områder som er bygget ut for/ eller er planlagt for ny industriformål/bebyggelse vil bli berørt av
støy fra motorvegen. Gjennom planområdet for ny adkomstveg til Lohnelier industriområde nord er det i
gjeldende reguleringsplan ikke planlagt støyskjerming for disse områdene.
I støyrapporten står det følgende for Lohnelier:
"Den nye vegtraséen gjennom Lohnelier næringsområde vil medføre økt støy for boliger langs
Eikestølveien. 6 av disse (Eikestølvn 65, 69, 96, 98, 108, 110) får støynivå over Lden=55 dB ved fasade og
må vurderes for avbøtende lokale tiltak. Støyskjerming langs veg her er vurdert å bli svært omfattende siden
både hovedveg, akselerasjons- og retardasjonsfelt bør skjermes for å få støynivå ved boligene under anbefalt
grenseverdi. Støyskjerming er derfor ikke anbefalt basert på en kost/nytte vurdering.
Område avsatt til mulig døgnhvileplass kommer nær bolig i Eikestølsvegen nr 69. Dette kan medføre støy.
Eventuelle støytiltak må vurderes i en senere fase."

PLANBESKRIVELSE – ADKOMSTVEI LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE NORD

24

Figur 20: Viser støyberegning utført ny E39 (kilde: Nye Veier/SWECO).

4.13 Offentlige funksjoner
Som tidligere skrevet er der planlagt nye bussholdeplasser og park-ride anlegg ved nytt toplanskryss for E39.
Kollektivtrafikk er viktig i forhold til lett tilgang til industriområdet. Dette støtter også opp om mål i nasjonal
transportplan, regional transportplan om økt bruk av kollektivtransport. Utover dette finnes det ikke-, eller er
det ikke planlagt noen nye offentlige funksjoner i- eller nær planområdet.
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Figur 21: Illustrasjonsplan av Lohnelier industriområde (kilde SWECO).

4.14 Barns interesser og sosial infrastruktur
Det foreligger ikke registrering av barns bruk av arealer på området. Området ligger i nærhet til ny E39 samt
industriområdet på Lohnelier. Det vurderes at kvaliteten på området lav og bruken er minimal. Som tidligere
skrevet er det registrert en trekkvei/sti innenfor planområdet. Stien vil imidlertid, når industriområdet er
ferdig utbygd bli opparbeidet som en industritomt.
Det er ikke registrert skoler, barnehager ol. i nærhet til planområdet. Det vurderes som lite sannsynlig at
området blir brukt av barn og unge slik det er i dag.
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Figur 22: Trekkvei/sti innenfor planområdet (kilde: Søgne kommune).
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5 Beskrivelse av planforslaget
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 § 12-3.
Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL §§ 12-5 og 12-6. Bestemmelser i reguleringsplanen
er utarbeidet i henhold til PBL § 12-7.

Figur 23: Viser plankart for planforslaget (kilde: COWI AS).

5.1

Planlagt arealbruk

Planområdet har et total areal på om lag 116 daa, og det foreslås følgende arealbruk på planområdet:

Formål

Areal
daa

Bebyggelse og anlegg
Industri, BI5, BI6, BI10, BI11, BI12

48,5

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg, o_2SV

1,5

Kjøreveg, f_SKV, o_SKV, o_SKV2, o_SKV3

15,1

Fortau, o_SF

3,8

Annen veggrunn – grønt anlegg, f_SVG, o_SVG

38,1

Kombinerte formål
Veg/Annen veggrunn – teknisk anlegg
/Annen veggrunn – grøntareal, o_SKF

1,2

Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm, GV

Hensynssoner

7,7
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Frisiktsone, H140

0,14

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler), H370

1,1

Bevaring naturmiljø, H560_8

5,6
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Bestemmelseområder
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg, #2_K1

1,45

Midlertidig anlegg- og riggområde, #91

55,3

5.1.1 Bebyggelse og anlegg
› Industri, BI5, BI6, BI10, BI11, BI12
Områdene er regulert til industriformål, herunder industri, håndverksbedrifter, lager og lignende. Deler
av industritomtene er kun tatt med i planforslaget for å kunne justere og regulere inn ny byggegrense ut
mot tilgrensende adkomstveger. Ut fra gjeldende reguleringsplan for E39 er industritomtene i
planforslaget minimert i størrelse.

5.1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
› Veg, o_2SV
Områdene regulert til formål for veg omfatter kjørebaner for ny E39 med tilhørende veganlegg med
ramper til og fra kryssområdet (rundkjøring) ved Lohnelier, samt midtdelere og grøfter.

›

Kjøreveg, f_SKV, o_SKV, o_SKV2, o_SKV3
Kjøreveg f_SKV regulerer skogsbilvegen til Årdalen skytebane som ligger nord for planområdet.
o_SKV regulerer fv.155-Eikestølvegen som går nordover fra ny rundkjøring til E39. o_SKV2 regulerer
ny adkomst til nordlige del av Lohnelier industriområde. o_SKV2 regulerer også den nordlige interne
adkomstvegen for industritomtene BI11 og BI12. Formålet o_SKV3 regulerer industrivegen med
tilhørende snuplass for adkomst til industritomtene BI5 og BI13 på sørlige del av industriområde.

›

Fortau, o_SF
Formålet regulerer nytt fortau langs med ny hovedadkomstveg (o_SKV2) til nordlige del av
industriområdet. Fortauet er regulert fra industriområdet i øst og fram til ny rundkjøring i kryssområdet
til ny E39 i vest. Myke trafikanter vil derfra ta seg videre til fortau og kollektivholdeplass via kryssing i
plan over av- og påkjøringsramper til E39.

›

Annen veggrunn – grønt anlegg, f_SVG, o_SVG
Innenfor områdene tillattes det etablering av grøfter, fyllinger, skjæringer, støyvoller, skjermer m.m for
nye adkomstveger, samleveger, skogsbilveger og motorveg.

›

Kombinerte formål: Veg/Annen veggrunn – teknisk anlegg/Annen veggrunn – grøntareal, o_SKF
Innenfor områdene tillattes det etablering av ulike vegformål, grøfter, fyllinger, skjæringer, støyvoller,
skjermer m.m for nye adkomstveger, samleveger, skogsbilveger og motorveg.

5.1.3 Grønnstruktur
› Vegetasjonsskjerm, GV
Områdene er regulert for grønnstruktur og vegetasjonsskjerm.
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5.1.4 Hensynssoner
› Frisiktsone, H140
Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt med sikthindrende vegetasjon eller innretninger som er høyere
enn 0.5 meter over tilstøtende vegbane. I T-krysset i industriområdet mellom hovedadkomstvegen
o_SKV2 og den interne adkomstvegen o_SKV2 samt skogsbilvegen f_SKV er det lagt inn siktkrav ihht
til gjeldende reguleringsplan for ny E39.
Ved regulering av frisiktsoner i T-krysset mellom samleveg o_SKV2 og fv.155-Eikestølveien o_SKV er
det tatt utgangspunkt i at fylkesvegen vil ha forkjørsrett og fartsgrensen vil være 60 km/t. Ut fra
trafikkberegningene som er utført av SWECO og COWI vil trafikkmengden (ÅDT) være høyere enn
4000 kjøretøy og dimensjoneringsklassen for fylkesvegen er valgt da å bli en utbedringsveg = U-H2.
Frisiktsonene i krysset vil da være 10m x 72m.

›

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler), H370
Området regulerer eksisterende høyspentluftledning.

›

Bevaring naturmiljø, H560_8
Regulerer området for naturtype/utvalgte naturtyper. Disse naturtypene vil måtte fjernes/reetableres et
annet sted etter avtale med Fylkesmannen i Aust og Vest Agder.

5.1.5 Bestemmelseområder
› Kulvertsoner, #2_K1
Området regulerer elva Dåsåna med ny kulvert under E39 og ny adkomstveg til Lohnelier
industriområde nord.

›

Midlertidig anlegg- og riggområde, #91
Områdene er regulert til midlertidig anlegg- og riggområde. Etter endt arbeid med nytt veganlegg skal
områdene tilpasses omkringliggende naturlig terreng og revegeteres med stedegen vegetasjon.
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Veg

5.2.1 Ny adkomst til industriområde
Ny adkomstveg (o_SKV2) til nordlige del av Lohnelier industriområde er prosjektert som samleveg – Sa2
med langsgående fortau og har en lengde på 1115m. Maksimal stigning er på 6 %. Fra profilnummer (pf) 0 –
400m vil vegen etableres i fyllingen til E39. Her vil vegen ligge lavere enn E39. Fra pf 450m vil vegen stige
og skjæres inn i fjellsiden på nedsiden av industritomtene BI12 og BI11. I øst vil vegen kobles inn på
eksisterende adkomstveg på industriområde.
For inn- og utkjøring til industriområde er vegen tilkoblet fv.155-Eikestølveien via nytt T-kryss i vest, hvor
fylkesvegen sørover er tilkoblet ny planlagt rundkjøring med avkjøring direkte til ny E39. Denne løsningen
vil gi en svært effektiv og god tilkomst til nordlig del av Lohnelier industriområde. Utformingen er gjort etter
dialog og møter med Nye Veier, Statens vegvesen og Søgne kommune.

Figur 24: Viser planprofil (pf 0-650) av ny adkomst til Lohnelier industriområde nord langs med ny E39 (kilde: COWI).

Figur 25: Viser planprofil (pf 650 – 1115) av ny adkomst til Lohnelier industriområde nord langs med ny E39 (kilde: COWI).
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Figur 26: Viser normalprofil for adkomst (samleveg Sa2) til Lohnelier industriområde nord (kilde: COWI).

COWI har mottatt tegninger og beregningsgrunnlag av ny E39 fra Nye Veier/entreprenør og tilpasset
adkomst til industriområde etter dette. Fyllingen til E39 er tidligere planlagt med en helning på 1:2. For å
kunne etablere ny adkomst til industriområde må fyllingen for adkomstvegen istedenfor etableres med en
helning på 1:1,5 for å ha nok plass til ny veg og samtidig ha noe avstand mot ny motorveg.
Minimumsavstanden mellom ny adkomstveg og E39 vil i planforslaget være mellom 10 – 15 m avhengig av
endelig plassering av ny E39 tilhørende avkjøringsrampe til kryssområde på Lohnelier. Avslutning på
fyllingen ut mot landbruksområdet og elva Dåsåna nedenfor er ikke endelig avklart. I henhold til gjeldende
reguleringsplan for E39 er det lagt til grunn i planforslaget at det vil være aktuelt med noe terrengbearbeiding
mot landbruksområdet, eller det kan bli aktuelt å etablere en mindre støttemur i bunnen av fyllingen for ta
opp noen høydemeter for ny fylling. Ved kulverten for omleggingen av elva Dåsåna, vil kulvertens lengde,
bredde og høyde ikke endres, men det vil måtte etableres en mindre støttemur for å ta opp høydemeter til
vegfyllingen. Dette vil måtte avklares senere når det foreligger ferdig tekniske planer for ny E39 og
kryssområde med tilhørende rundkjøringen på Lohnelier.

Figur 27: Viser fylling for adkomstveg til industriområde og E39, samt kulverten for elva Dåsåna.

Som tidligere nevnt er det regulert inn fortau langs med ny samleveg fra industriområde fram til nytt T-kryss
ved fv.155-Eikestølveien (o_SKV). Fortauet er går så videre sørover til den nye rundkjøringen, hvor myke
trafikanter derfra må krysse av- og påkjøringsvegene til E39 i plan for å ta seg til kollektivholdeplassen eller
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sørgående fortau mot fv.114-Lohneveien.
For å ikke lage begrensninger for utbyggingen av E39 ihht gjeldende reguleringsplan, er foreslått fortau
langs med fv.15-Eikestølveien regulert utenfor kombinert området o_SKF. Hvis fv.155-Eikestølveien må
justeres mellom områdene o_SKV og o_SKF, er det da mulighet til dette uten at det kommer i konflikt med
plasseringen av nytt fortau.

Figur 28: Viser fortauet langs med adkomstvegen o_SKV2 og området o_SKF. Gjeldende
reguleringsplan vises i bakgrunnen utenfor nytt planforslag (rød stiplet linje).

5.2.2 Adkomst til Årdalen skytebane
I forhold til gjeldende reguleringsplan for E39 er adkomst til Årdalen skytebane (f_SKV) endret og flyttet
vestover i nytt planforslag. Tilkomst vil da være via den nye adkomstvegen til Lohnelier industriområde.
Adkomst til skytebanen er regulert som en skogsbilveg med maks stigning på 10 %. Vegen er plassert inn i
fjellsiden mellom Dåsåna og industriområdet. Tiltaket innebærer fjellskjæringer mot industriområde, og
fylling ut mot Dåsåna. Bunnen til fyllingen vil ha en minimumsavstand til Dåsåna på om lag 6m.
Vegbredden vil variere, men vegens bredde er regulert og tilpasset best mulig ihht til gjeldende
reguleringsplaner for E39 og Årdalen skytebane.
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Figur 29: Viser skogsbilvegen f_SKV for adkomst til Årdalen skytebane. Reguleringsplanen for E39 og Årdalen skytebane
vises utenfor den røde stiplete linjen.

Figur 30: Viser normalprofil for adkomst til Årdalen skytebane.
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5.2.3 Interne adkomstveger til industritomter BI5, BI11 – BI13
Den nordlige interne adkomstvegen (o_SKV2) til industritomtene BI11 og BI12 er blitt justert i planforslaget
som følge av omregulering av ny hovedadkomstveg til industriområde. Endringene som er gjort på denne
veger er justering av T-krysset, samt noe kortere lengde. I tillegg er byggegrense for disse to industritomtene
justert. Alle endringer er gjort innenfor tidligere regulerte arealformål for veg, annenveggrunn og industri.
Som tidligere beskrevet er tidligere bro over E39 tatt ut av plankartet siden nytt planforslag forutsetter at
denne broen ikke skal etableres. Siden broen ikke skal etableres er det regulert inn endeavslutning på
industrivegen o_SKV3 i form av en snuplass. Snuplassen vil måtte gå over deler av industritomten BI5, og er
dimensjonert for vogntog ihht til Søgne kommunes vegnormal.
Som følge av regulering av ny snuplass er også adkomstvegen til industritomten BI13 justert med T-krysstilkoblingen.

Figur 31: Viser tidligere regulert industriveg o_SKV3 med broløsning ved industritomtene BI5 og BI13.
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Figur 32: Viser forslag til snuplass i enden av industrivegen o_SKV3 hvor også broløsningen er fjernet.

5.3

Trafikksikkerhetstiltak

Ved oppstart av planarbeidet fikk regulant beskjed av Statens vegvesen om at trafikksituasjonen ved å ha to
parallelle veger nærme hverandre med kort avstand medfører noen problemstillinger knyttet til
trafikksikkerhet. I planforslaget er det foreslått følgende trafikksikkerhetstiltak:

›

Lysblending av motgående kjøretøy
Som følge av at ny adkomst til Lohnelier industriområde og ny E39 ligger nærme hverandre vil det
kunne oppstå situasjoner med blending mellom kjøretøy mellom disse to vegene.
Fra pf 0 – 200m vil adkomst til industriområde (o_SKV2) ligge lavere i terreng enn E39 og tilhørende
avkjøringsrampe. På denne strekning vurderes det risikoen for blending vil være minimal både pga
høydeforskjell mellom vegene, men også at farten for kjøretøy på avkjøringsrampen vil være lav inn
mot kryssområdet/rundkjøringen.
Fra om lag pf 200 – 470m forslås det å etableres en mindre jordvoll, men tilhørende vegetasjon på
toppen. Jordvollen blir etablert med helning på 1.1,25 på toppen av E39 sin fylling (1:2). Med
vegetasjon vurderes det at man oppnår skjerming om lag 1,5 – 2,0 m ovenfor kjørebanen til E39.
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Figur 33: Viser adkomst til industriområde (o_SKV2) som ligger på fylling langs med ny E39. E39 og tilhørende
avkjøringsrampe går på oversiden til høyre (kilde: COWI).

Fra pf 470 – 800m vil adkomstvegen o_SKV2 stige og skjæres inn i fjellsiden mellom industritomtene
BI11 – BI12 og ny E39. Mellom o_SKV2 og E30 vil det være et større fjellparti som må tas ned.
Forslaget er da å la noe av fjellet være igjen og bruke dette til skjerming mot blending men også som
sikringstiltak for å forhindre at kjøretøy på o_SKV2 kan kjøre utfor og ned på E39. Fra pf 800 vil
adkomstvegen ligger såpass høyt (ca 17m) at blending vurderes å ikke være et problem.

Figur 34: Viser adkomst til industriområde (o_SKV2) som skjæres inn i fjellsiden mellom industritomtene og E39 (kilde:
COWI).
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Figur 35: Viser adkomst til industriområde (o_SKV2) fra pf 800m som skjæres inn i fjellsiden mellom industritomtene og E39.
Adkomstvegen vil ligge om lag 17 m høyere enn E39.(kilde: COWI).

›

Forhindre utforkjøring av kjøretøy
For adkomstvegen o_SKV2 vil det etableres fender langs fyllingen ut mot elva Dåsåna. Som tidligere
beskrevet foreslås det at noen av fjellpartiet mellom adkomstvegen og E39 fra pf 470 – 800m beholdes
og dette brukes som sikring. Fra pf 800 – 1050m vil etableres fender langs med fortauet.
I likhet med o_SKV2 vil det for skogsbilvegen til Årdalen skytebane etableres fender på toppen av
fyllingen ut mot elva Dåsåna.

Figur 36: Viser skogsbilvegen mot Årdalen skytebane (f_SKV) (kilde: COWI).
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Teknisk infrastruktur

Eksisterende høyspentledninger krysser ny adkomstveg og ny E39. Her vil det være behov for omlegging til
kabel under vegene. Alle omlegginger må koordineres og prosjekteres i samarbeid med Agder Energi Nett.
Videre kan det bli aktuelt å gjøre noen justeringer av VA-ledninger til nordlige del av industriområdet.
Detaljutforming av VA-anlegg og annen infrastruktur gjøres i tekniske planer ved senere planfase som skal
godkjennes av kommunen/Statens vegvesen. Det er satt rekkefølgekrav om dette i reguleringsbestemmelsene
til planforslaget.

5.5

Trafikkforhold

Som følge av ny adkomst til industriområde medfører dette endring av trafikkmengden på E39 og fv.155Eikestølveien. Det er utført trafikkberegning av trafikken på den ny adkomstvegen til industriområde
(0_SKV2). Som grunnlag er også den nordlige fremtidige utvidelsen av industriområde i kommuneplanen
også inkludert i beregningene. Beregningene viser at trafikkmengden til- og fra industriområde vil være på
om lag på ÅDT 4800 kjøretøy når hele den nordlige delen av industriområdet er etablert. Denne
trafikkmengden vil videre fordele seg og øke trafikkmengden til E39 med et par tusen kjørekjøretøy og noen
hundre kjøretøy til fv.155-Eikestølveien sørover.
Det er ikke utført trafikkberegning for sørlige del av industriområde i med at planforslaget ikke medfører
noen økt trafikkmengde til dette området. For mer informasjon om trafikkberegning vises det til eget
vedlegg.

Figur 37: Økt trafikk på vegnettet for ny adkomstveg til industriområde og E39 med tilhørende kryssområde på Lohnelier
(kilde: SWECO, COWI).
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Universell utforming

Universell utforming ivaretas igjennom plan- og bygningsloven og gjeldende teknisk forskrift.
Ny adkomstveg med tilhørende fortau er planlagt etablert med en maks stigning ca 6 %.
På grunn av stor høydeforskjell og eksisterende bratt terreng og topografi vil skogsbilvegen til Årdalen
skytebane ha en stigning på maks 10 %. Skogsbilvegen kunne blitt etablert slakere, men det er et bevisst valg
å etablere skogsbilvegen med foreslått plassering pga vegen går over- og grenser til verdifull løvskog. Med
foreslått plassering og stigning vil man da minimere inngrepet i denne skogen og forhindrer samtidig enda
større fyllinger ut mot Dåsåna.
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6 Konsekvenser av planforslaget
6.1

Konsekvenser i forhold til overordnete og gjeldende planer

Planforslaget følger opp intensjonene og bestemmelsene i Regional plan for Agderfylkene 2020. Hovedmålet
i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling
både i kystsonen og i de indre distriktene. Etablering av en effektiv adkomst til Lohnelier industriområde vil
være i tråd med dette målet.
Detaljreguleringsplan for ny adkomstveg til Lohnelier industriområde nord legger til rette for en videre
utvikling og styrking av Lohnelier som industriområde. Industriområdet er lokalisert strategisk i forhold til
ny E39 og i planforslaget planlagt med en mer direkte av- og påkjøringsmulighet enn tidligere.
Industriområdet vil kunne skape mange arbeidsplasser som vil være svært positivt for kommunen.
Planen bygger også opp om Nasjonal transportplan 2014- 2023. Et av hovedmålene i Nasjonal transportplan
2014- 2023 er å bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i
næringslivet. Ved å ha en direkte av og påkjøring fra ny E39 til industriområdet vil området bli svært
attraktivt for nye virksomheter. Ny E39 vil medføre kortere reisevei mellom Kristiansand og Mandal. Gods
kan losses fra havn og jernbane og fra semitrailere som effektivt vil komme seg til Lohnelier industriområde
og vis versa.
Planforslaget innebærer endring av gjeldende reguleringsplan for ny E39. Dette gjelder først og frem
justering og omplassering av ulike typer formål for veg, samferdsel og teknisk infrastruktur.
De mest markante endringene planforslaget fremmer er som tidligere nevnt ny adkomst til industriområde
via ny adkomstveg som legges langs med ny E39, fjerning av tidligere planlagt bro for adkomstforbindelse
mellom nordlige- og sørlige del av industriområde, samt omplassering av skogsbilvegen til Årdalen
skytebane. På nordlige del av industriområde er deler av industritomtene, adkomstveger og teknisk
infrastruktur etablert. Hvis broløsningen over E39 skulle blitt realisert ville dette medført store omlegging av
adkomstveger og teknisk infrastruktur. I forhold til framtidig utbygging av nordlig del av industriområde
vurderer forslagsstiller det som en klart bedre løsning at den tidligere planlagte broløsningen over E39 ikke
etableres, men at anleggskostnadene heller benyttes til å etablere den nye adkomstvegen som foreslås.
Skogsbilvegen er nå foreslått tilkoblet ny adkomstveg til industriområde og vil etableres i dalsiden mot
industriområdet. Deler av skogsbilvegen med tilhørende fylling og skjæringer vil etableres i område som er
regulert til LNF-formål i kommuneplanen. Det vurderes at tap av den registrerte edelløvskogen er av
minimal betydning i forhold til skogens størrelse og allerede planlagte tiltak som vil påvirke skogen.
Avgrensning for vegformål ut mot elva Dåsåna og lengde på ny kulvert for elva er i planforslaget ikke blitt
endret i forhold til gjeldende reguleringsplan for ny E39.
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Estetikk og landskapsvirkninger

Det blir store endringer i landskapet som følge av etablering av ny E39. Således vurderes det at endringene
av ny adkomstveg være av ubetydelig karakter i forhold til tiltakene som er planlagt med etablering av ny
E39. Illustrasjonen under viser ny E9 og Lohnelier industriområde.

Lohnelier
industriområde
sør

E39
Lohnelier
industriområde
nord

Ny adkomstveg

Figur 38: Illustrasjon av ny E39 og Lohnelier industriområde (TT Anlegg AS).

6.3

Konsekvenser for natur og miljø

Ny ønsket løsning vil innebære at adkomstvegen vil legges i vegfyllingen for ny E39 opp til industriområdet.
Dette gjør at skogsbilvegen til skytebanen vil heller få avkjøring ifra ny adkomstveg og deretter "skjæres
inn" i lia fram til opprinnelig skogsbilveg som ligger 300 meter lengre nord. Dette vil ikke medføre noen
endringer for kulverten over Dåsåna, ei heller at kulverten ville måtte forlengeres ytterligere mot nord og på
den måten berøre et sårbart vassdrag ytterligere. Som følge ny fylling til skogsbilvegen til Årdalen skytebane
vil bunnen av fyllingen ligge om lag 6 m fra Dåsåna. Eksisterende vegetasjon i lisiden og noe kantvegetasjon
langs elva vil måtte fjernes som følge av etablering av ny fylling.

6.3.1 Naturmangfold
I henhold til Naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut ifra prinsippene i lovens §§8 – 12. Under følger
redegjørelse for hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt:
§8 – Kunnskapsgrunnlaget:
Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand. Ikke minst ut ifra det omfattende undersøkelsesarbeidet som ble utført ifm. arbeidet med
E39. Bl.a. ifra Biofokus. Området er videre i denne saken vurdert ut ifra kjent kunnskap om planområdet,
opplysninger ifra databaser som: artsdatabanken, Naturbase og miljostatus.no samt befaring.
§9 – Før-var-prinsippet:
Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet er godt, og virkningene av planen omtales nedenfor.
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§10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning:
Gjennomføringen av E39 vil bety en stor forandring i området. Spørsmålet blir da om ønsket
reguleringsendring vil medføre store negative virkninger eller om samlet belastning blir så stor at det
vanskelig kan anbefales.
Regulert trasé for adkomst til skytebaneanlegget, medfører et inngrep i dalsona til Dåsåna. Ved å flytte vegen
som foreslått, vil en stor del av aktiviteten på dagens skogsbilveg kunne kombineres med ny foreslått
adkomst til industriområde. Det vil gjøre at dalsona får noe større inngrep enn tidligere planlagt som i den
grad vil være negativt vurdert ut fra økosystemet som blir endret. Lisiden med smal vegetasjonssone samt
noe kantvegetasjon langs med Dåsåna vil som følge av tiltaket bli noe redusert i areal. Etter at fyllingen til
skogsbilsbilvegen Årdalen er opparbeidet vil naturlig revegetering kunne etableres i etterkant. Revegetering
av vegetasjon vil dermed erstatte tap av opprinnelig vegetasjon.
Total belastningen for tiltaket medfører en mer intensiv arealbruk.
Samlet belastning på areal og omgivelser anses som litt større enn tidligere regulert, men samtidig vil veg til
skytebanen kombineres med adkomstveg til industriområdet på fylling langs E39.
Ut fra den totale belastningen ny E39 medfører, vurderes det at belastning av ny adkomstveg til
industriområde er av minimal karakter.
§11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver:
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom skade på naturmangfoldet skulle inntreffe.
Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i forhold til
tiltakets og skadens karakter.
§12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:
Ved opparbeidelse av ny veg så forutsettes fyllinger tildekket med tilstrekkelig jorddekke slik at ny stedegen
og naturlig vegetasjon kan etablere seg. Dette vil over tid gi mindre tap av areal til rik edelløvskog. Det er
imidlertid lite å gjøre med vegetasjonsbildet over topp skjæring som vil bli mer tøreutsatt enn tidligere. Men
her er det heller ikke ønske om høyere vegetasjon av sikkerhetsmessige årsaker ift vegene nedenfor.

Figur 39: Figuren viser Lohnelierkryssets påvirkning på området sett vestover (kilde: Nye Veier/SWECO, 2018).
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Konsekvenser for friluftsliv

Vegtiltaket gir ingen kjente negative konsekvenser for friluftslivet. E39 ligger på fylling i dalen over Dåsåna
og videre mot Lindelia. Det etableres et stort vegkryss på Lohnelier med tilhørende funksjoner som
kollektivholdeplasser, kontrollplass for tunge kjøretøy, pendlerparkering, døgnhvileplass for yrkessjåfører og
bensinstasjoner (E39 planen). Dette vil endre omgivelsene vesentlig, men forholdene for friluftslivet vil ikke
berøres i stor grad. Det vil heller ikke adkomstvegen til Lohnelier industriområde.

6.5

Støy

Vest for området ligger det spredt LNF boligområde samt noen gårder. COWI har utarbeidet egen
støyrapport for adkomstvegen hvor man har lagt til grunn støyberegningene som ble gjort for ny E39
(SWECO). Rapporten viser at selv om det vil bli mer trafikk langs med ny E39 (på ny adkomstveg), vil
fremdeles støyen fra ny E39 være høyere enn det trafikken fra industriområdet generer. I og rundt
planområdet er det heller ikke støyfølsom bebyggelse eller områder. Det er ikke planlagt noen
støyskjermingstiltak i gjeldende reguleringsplan for ny E39 og heller ikke dette planforslaget til ny
adkomstveg til industriområdet som fremmes til behandling. Samtidig bemerkes det at det er ikke utført
støyberegninger av Nye Veier/Statens vegvesen for områdene som planlegges til kontrollstasjon for
tungtransport og døgnhvileplassanlegg som ligger rett vest for planområdet. Disse områdene vil kunne
genere støy til boliger som ligger vest for fv.155-Eikestølveien.

Figur 40: Viser 0-alternativet - ny E39 uten ny adkomstveg til industriområdet (kilde: COWI).
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Figur 41: Viser Ny E39 med ny adkomstveg til industriområdet (kilde: COWI).

6.6

Folkehelse/ forurensning

Lohnelier er i dag preget av industrivirksomhet og av spredt bosetting og landbruk. Det er ikke registrert
friluftslivskvaliteter på planområdet. Ny E39 med tilhørende anlegg vil medføre store endringer på
planområdet og tilgrensende områder. Planforslaget til ny adkomstveg vil bidra til mer aktivitet på Lohnelier
industriområde. I forhold til E39-prosjektet vil ikke planforslaget for ny adkomstveg medføre noen spesielle
ulemper tilknyttet forurensning utover det som allerede er planlagt. Planforslaget vil bedre tilgjengeligheten
for myke trafikanter skal benytte seg av kollektivtransport til- og fra arbeid. Dette er i tråd med overordnede
mål i forhold til miljø og folkehelse.

6.7

Barn og unges interesser

Det er ikke registrert barnetråkk innenfor området. Området vurderes som lite sikkert for barn å ferdes i og
har lite potensiale til dette formålet.

6.8

Samfunnsmessige konsekvenser

Ny adkomstveg til Lohnelier industriområde direkte fra ny E39 vil gi en effektiv og rask avkjøring til
området. En slik beliggenhet vil være svært attraktiv for nye virksomheter, med kort avstand til Kristiansand
i Øst og Mandal i vest. Dette gir videre rom for utvidelse av Lohnelier næringsområde nordover. Effekten av
dette vil gi mulighet for økt verdiskapning i Søgne kommune med flere arbeidsplasser. Med regulerte
bussholdeplasser, samt park and ride anlegg, blir området svært tilgjengelig og åpner opp muligheten for å ta
buss til/fra området.

6.9

Økonomiske konsekvenser

Avkjørselen vil gjøre området mer attraktivt for virksomheter med effektiv av – og påkjøring. Dette vil
videre gi nye arbeidsplasser som vil gi positive ringvirkninger for Søgne kommune. Flere kjøreveger vil
måtte opparbeides og overtas av det offentlig. Kostnadene til opparbeidelse av veganlegget og tilgrensende
anlegg vil bli lavere med en direkte av- og påkjørsel til E39 i forhold til tidligere regulert broløsning over
E39. Dette ses også i sammenheng med endring/oppgraving/tilkobling av nye/eksisterende VA-ledninger fra
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nordlige del av industriområde. Økonomiske forhold knyttet til opparbeidelse av adkomstvegen(e) og
tilhørende anlegg, samt framtidig eierskap er per dags dato er ikke avklart.

6.10 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet og planforslaget vil ikke medføre noen
konsekvenser for dette fagtemaet.

6.11 Risiko- og sårbarhet (ROS)
Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Det er funnet situasjoner/ hendelser i denne kategorien der tiltak må
iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer middels risiko og avbøtende tiltak
må vurderes. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.

Risikomatrise
Sannsynlighet

Konsekvens
Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Meget sannsynlig
1.19b)

Sannsynlig

2.1c)

2.1a)
2.1b)

Mindre sannsynlig

3.6a)
4.1c)

Lite sannsynlig

3.1a

1.7/1.9
1.14
1.15
1.18
3.3

1.3
1.4
1.5

1.17
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Resultatet av ROS-analysen har identifisert følgende hendelser:
4 hendelser med lav risiko, 9 hendelser med middels risiko og 4 hendelser med høy risiko.
1.3

Kvikkleire, utglidninger, ustødige grunnforhold (Høy risiko)
Deler av området består av elveavsetninger og kan derfor inneholde kvikkleire. Avhengig av
tykkelsen på sjiktene bør man ha aktsom planlegging i arealer med elveavsetninger. Dette fordi disse
feltene erfaringsmessig har noe økt potensiale for ustabil grunn enn de omkringliggende arealer. Det
må foretas en geoteknisk undersøkelse av grunnen før igangsetting og underveis i anleggsarbeidet.
Det vises også til fagrapportene for geoteknikk og geologi ifm. planarbeidet for detaljregulering av
ny E39.
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1.4

Risiko for steinras og steinsprang (høy risiko)
Sikringstiltak mot snøskred, isfall og steinsprang eller steinras må følges opp av personell med
geologisk/geoteknisk kompetanse før igangsetting og underveis i anleggsperioden. Det vises også til
fagrapportene for geoteknikk og geologi ifm. planarbeidet for detaljregulering av ny E39. Tekniske
planer skal vise sikring mot evt. jord/-leire og løsmasseskred. Ulike sikringstiltak av
fjellsider/skråninger/skjæringer kan være bolting, nett, eller geotekstiler.

1.5

Risiko for is og snøskred (høy risiko)
De vanligste tiltakene mot snøskred er snøskjermer på toppen av fjellsiden for å redusere transporten
av fokksnø ut i løsneområdet. I tillegg gjøres ofte støtteforbygninger i løsneområdet for å forankre
snødekket. Sikringstiltak mot snøskred, isfall og steinsprang eller steinras må følges opp av personell
med geologisk/geoteknisk kompetanse før igangsetting og underveis i anleggsperioden. Tekniske
planer skal vise sikring mot evt. is- og snøskred.

1.7/1.9 Flomfare (middels risiko)
NVEs kartdatabaser viser at det er flomaktsomhetsområde langs Dåsåna. Ved regulering av nye
veianlegg, slik som det foreliggende planarbeidet, er det mest vanlig å dimensjonere anlegget for
200-års flom (Tek 10) som grunnlag for høydekoter for ny eller endret vegbane. Ofte benyttes
beregnet 200-års flom + 0,5m. Behovet for drenering og evt. fordrøyning, inkludert prosjektering av
grøfter, stikkrenner og system ellers for fremtidig håndtering overflatevann vurderes i forbindelse
med prosjekteringen av anlegget. Behov for utslippstillatelser for overvann fra veg vurderes i
forbindelse med prosjekteringen og valg av løsninger for dette må være på plass før anleggsstart. Det
planlegges ingen flomfølsom bebyggelse innenfor område hvor det er flom aktsomhetsområde.
Dåsåna planlegges lagt i kulvert under ny E39. Kulverten vil ikke bli påvirket i planforslaget. Det må
gjennomføres tiltak som sikrer god overvannshåndtering i anleggsfasen. Teknisk plan for VA vil
følge byggeplanene for prosjektet.

1.14

Regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is (middels risiko)
Dåsåna ligger innenfor planområdet. Dåsåna planlegges lagt i kulvert under ny E39. Tiltak for å
forhindre usikker is i elva er ikke aktuelt. Skogsbilvegen til Årdalen skytebane vil innenfor
planområdet i planforslaget sikres med fender langs med vegen på fyllingen og forhindrer i den grad
at personer kan ta seg ned til elva.

1.15

Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (middels risiko)
Området består av kupert terreng. Området vil i reguleringsplanen bearbeides. Statens vegvesen sine
håndbøker og veiledere dekker vurderinger som må gjøres i forbindelse med sikring av nye
skjæringer som oppstår. Normalt sikres anleggsområder der det er fallrisiko eksempelvis med gjerder
o.l. Eventuelle sikringstiltak må vurderes av geoteknikker. Områder hvor dette blir aktuelt er på
industriområdene BI11, BI12, og skogsbilvegen til Årdalen skytebane.

1.17

Dersom området har tilgang til elv eller sjø; er det behov for sikringstiltak?
Planområdet grenser til Dåsåna. Dåsåna planlegges å legge i kulvert i reguleringsplan for ny E39.
Denne vil gå under motorvegen. Henvises til punkt 1.14 og 1.15.

1.18

Forurensning knyttet til sulfidholdig fjell (lav risiko)
Hovedbergart innenfor området er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Migmatitten kan
inneholde sulfidmineraler både finfordelt i bergarten eller tilknyttet til kvarts-feltspat bånd.
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Eventuelle geologiske undersøkelse på planområdet vil måtte vurderes i forkant av anleggsarbeid på
planområdet.
1.19b) Støy (middels risiko)
Det er utarbeidet støysonekart for området og nytt bearbeidet terreng. Det vil ikke etableres
støyskjermingstiltak for vegstøy i planområdet. Generelt må alle tiltak på industriområdet
planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir tilfredsstillende.
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging skal
legges til grunn for planlegging og tiltak etter pbl § 20-1.
2.1a)

Utbyggingsplaner i nærheten av drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann (lav risiko)
Det er flere nedbørsfelt innenfor området. Hovedfeltet renner ned i Dåsåna. Det er ingen registrerte
drikkevannskilder innenfor eller i nærhet til området. System for håndtering av overvann vil
dimensjoneres for å unngå forurensende utslipp ( f.eks vegvann).

2.1b)

Utbyggingsplaner i nærheten av landbruksareal (lav risiko)
Det er registrert et mindre område med fulldyrka jord sør-vest i planområdet. (naturoglandskap.no/
miljostatus.no). Planområdet grenser til et område med fulldyrka jord som ligger vest for Lohnelier
industriområde. I reguleringsplan for E39 vil planen gå igjennom område med fulldyrka jord.
Området vil dermed bli beslaglagt. Adkomstveg til Lohnelier vil ikke ta beslag på mer jordbruksareal
enn hva som er allerede beslaglagt i E39 planen.

2.1c)

Utbyggingsplaner i nærheten av biologiske arter/ressurser (middels risiko)
Det er registrert ål i Dåsåna som er kategorisert som en truet art. Det er også registrert ask,
kategorisert som en truet art. Dåsåna vil legges i kulvert i E39 planen. Denne vil ikke bli påvirket.
Det er registrert kaprifiol og edelgran nord for Lohnelier industriområde. Disse er kategorisert som
fremmede arter og må ikke spres. Vest på grensen til planområdet er det registrert barlid som er
kategorisert som en truet art. Ved opparbeidelse av ny vei så forutsettes fyllinger tildekket med
tilstrekkelig jorddekke slik at ny stedegen og naturlig vegetasjon kan etablere seg. Dette vil over tid
gi mindre tap av areal til rik edelløvskog. Som avbøtende tiltak vil det bestrebes og å ivare ta
vegetasjonen, men fjerning vil være aktuelt, og så ledes ikke en uønsket situasjon.

3.1a)

Hendelser på veg (høy risiko)
Det planlegges adkomstveg, med direkte av og påkjøring til E39. Motorveien vil ha fartsgrense 110
km/t. Det bør gjennomføres vurderinger av aktuelle trafikksikkerhetstiltak i detaljplanleggingen.
Plassering av havarilommer og vegbredde som muliggjør stans utenfor vegbane bør vurderes. En må
også sikre en trygg tilkomst til og fra industriområdet på Lohnelier fra E39.

3.3

Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder (middels risiko)
Drenering av planområdet styres gjennom tekniske planer for overvannshåndtering.

3.6a)

Høyspent og magnetisk felt (lav risiko)
Det går en distribusjonsnettlinje (22 kW-luftlinje) igjennom planområdet. Deler av linjen vil legges i
kabel i reguleringsplan for ny E39. Høyspent og magnetisk felt utgjør i utgangspunktet ikke noen
spesiell risiko og planlagte tiltak bygger ikke inn noen større risiko for klatrefare eller annen fare jf.
høyspentmaster. Magnetiske felt er heller ikke noe vesentlig tema, da planarbeidet omhandler
veganlegg og ikke bygg/anlegg for varig opphold. Høyspent innenfor området er regulert med
hensynssone i plankartet ihht til gjeldende reguleringsplan for ny E39.
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4.1c)

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet - industrivirksomhet, herunder
avfallsdeponering (lav risiko)
Forurenset grunn i det aktuelle området vil lite trolig bli noe videre påvirket etter at anlegget står
ferdig og tas i bruk. Graving, flytting og behandling av forurenset masse skal behandles etter
forskrift om begrensning av forurensning. Ved mistanke om grunnforurensning skal det
gjennomføres undersøkelser. Hvis mistanken bekreftes, skal det utarbeides en tiltaksplan for
utbyggingen/anleggsområdet som oversendes til kommunen. Tillatelse til å bygge på forurenset
grunn gis av kommunen ved at den fremlagte tiltaksplanen godkjennes.

6.12 Avveininger av virkninger
Planområdet er i dag i beskjeden bruk, men ny E39 vil medføre omfattende endring av Lohnelier og
planområdet. Undersøkelser og datainnsamling i felt har ikke avdekket truede eller spesielt verdifullt
naturmangfold. Planområdet ligger sentralt plassert i forhold til ny E39. Mer direkte adkomst fra E39 til
Lohnelier industriområde via ny foreslått adkomstveg kan tilføre Søgne kommune og regionen betydelige
positive ringvirkninger. Ser man på den totale belastningen og hvilke konsekvenser planforslaget medfører,
er man av den oppfatningen at dette er en positiv utvikling for Søgne kommune.
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Planprosess

7.1 Innkomne innspill og merknader
Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.
Allmennheten og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av oppstart.
Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Det er avholdt oppstartsmøte
03.07.2018 med kommunen, forslagstiller og plankonsulent til stede. Planarbeidet ble varslet 09.07.2018,
med frist for å inngi merknad 20.08.2018. Det ble gitt utvidet frist innen 30.08.2018 for Nye Veier til å
komme med merknader til varslingen.
Under følger innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til
merknadene:
Innkomne
merknader:

Merknad:

COWIs kommentarer:

Fiskeridirektoratet
Leif Erik Egaas
10.07.18

1.

1. Tas til orientering.

Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta
marine ressurser i vår region, samt bidra til
at fiskeri- og havbruksnæringen får gode
rammevilkår. Vi har på denne bakgrunn
vurdert det aktuelle tiltaket ut fra fiskeri- og
havbruksinteresser i området, deriblant
marint biologisk mangfold.

Vi kan ut fra de tilsendte dokumenter
ikke se at den omsøkte detaljregulering
vil ha noen negative konsekvenser for
de interesser Fiskeridirektoratet er satt
til å ivareta, og har derfor ingen
merknader til det omsøkte tiltaket.

Kystverket
Tanya Boye
Worsley
10.07.18

1. Vi viser til brev av 9. juli 2018
1. Tas til orientering.
vedrørende oppstart av planarbeid for
adkomstvei til Lohnelier Industriområde
nord i Søgne kommune.

Kystverket Sørøst har ingen merknader
til at det settes i gang planarbeid.

Agder Energi Nett
AS
Trygve Dahl
07.08.18

1. Er det tenkt at den nye adkomstvegen
1. Ja, utgangspunktet er at
skal etableres i forbindelse med ny E39?
adkomstvegen skal etableres i
I tilfelle er alt underlag oversendt Nye
sammenheng med utbyggingen
Veier.
av ny E39.
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Statens vegvesen
Region Sør
Steinar Ånesland
10.08.18

Vi viser til brev fra dere av 9.7.2018.
Det varsles om oppstart av
reguleringsarbeid for atkomstveg til
Lohnelier næringsområde nord.
Atkomstvegen planlegges fra ny
rundkjøring i vest på ny E39 og parallelt
med ny E39 frem til næringsområdet.
Regulert bru i gjeldende plan
videreføres ikke i nytt planforslag.
1. Statens vegvesen har ingen vesentlige
1. Byggegrensen i gjeldende
merknader til varselet, men vi mener
reguleringsplan vil
nærheten mellom ny E39 og atkomstveg
videreføres. Plassering,
til næringsområdet kan medføre
utforming- og dimensjonering
utfordringer for drift og vedlikehold av
av ny adkomstveg vil utføres i
vegene. Byggegrensa i gjeldene plan
samarbeid med Statens
bør i så måte følges.
vegvesen.
Vi vil også bemerke at det må tas
Vedrørende blending ser en
hensyn til bledning (kjørelys) fra
motgående kjøretøy/trafikk.
for seg at det noen steder der
det er nødvendig etableres
skjermingstiltak.

Fylkesmannen i
Aust- og VestAgder
Ole-Johan Eik
14.08.18

Vi viser til varsel datert 09.07.2018.
Planområdet omfatter deler av
detaljreguleringsplan for E39, vedtatt
22.06.2017.
Formålet med planarbeidet er oppgitt å
tilrettelegge for etablering av ny
atkomstvei til industriområdet Lohnelier
øst (nord for ny E39) fra ny rundkjøring
i vest ved ny E39. Forutsetningen for
reguleringsarbeidet er at regulert ny
atkomst via bro over E39 ikke bygges
og dermed ikke videreføres i nytt
planforslag. Dette begrunnes med at
vedtatt bro vil ha stor høydeforskjell i
forhold til eksisterende atkomstvei og
infrastruktur for industriområdet, noe
som vil kreve store endringer og
omgjøring av eksisterende opparbeidede
industritomter, atkomstveier og teknisk
infrastruktur.
Vurdering
1. Fylkesmannen viser til at gjeldende
reguleringsplan nylig er vedtatt etter en
omfattende planprosess. Planen bør da
følges. Forslag til ny atkomstvei vil
primært komme i konflikt med regulert
grønnstruktur/vegetasjonsskjerm. Iflg.

1. Det er gjort vurdering om at
det er også viktig å få etablert
nye adkomstveg for videre
utbygging av industriområdet
lenger nordover.
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forslag til ny kommuneplan er aktuelle
industriområde foreslått utvidet videre
nordover. Vi anbefaler derfor at ny
atkomst først vurderes i forhold til hele
gjeldende og forslått utvidet
industriområde.
2. Det vil utført en vurdering av
støy sett i forholdet til ny E39.
Ny E39 vil ligge høyt i forhold
2. Fortsetter planarbeidet som meldt, ber
vi om at særlig følgende vurderes og
til eksisterende og omliggende
gjøres rede for i det videre planarbeidet:
terreng/bebyggelse, og det er
vurdert at ny adkomstveg ikke
 Støy, se retningslinje for behandling av
vil medvirke til høyere
støy i arealplanlegging T-1442/2012.
støynivå enn det som er
 Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf.
beregnet for ny E39.
pbl. § 1-1 femte ledd.
Det henvises til COWI`s
 Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet
støyrapport som er vedlegg til
fra analysen skal innarbeides i plan og
planforslaget.
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3.
Klimaendringer/klimatilpasning skal
Landskapsmessig vil ny
også belyses i ROS-analysen, i den
sammenheng se bl.a.
adkomstveg etableres på
www.klimatilpasning.no.
planlagt fylling til E39.
 Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8
Tilkobling av adkomst til
til 12. Vurderingen skal fremgå av
skytebanen mot nord vil kreve
beslutningen, jf. naturmangfoldloven
noe bearbeiding av terreng
§7.
som tidligere er regulert til
LNF-formål. Således vurderes
ny adkomtveg til å være av
mindre betydning ser man på
ny E39 og tilhørende
veganlegg under ett.
Det vil er utarbeidet en ROSanalyse som beskrevet, samt
en vurdering av
Naturmangfoldsloven § 8-12.

3. Tas til orientering.
3. Fylkesmannen forventer at formålene
og føringer gitt i kommuneplanen og
berørte reguleringsplaner, samt
hovedintensjonen bak nevnte planer, i
hovedsak følges opp.
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NVE
Skred- og
vassdragsavdelinge
n
Lars Ove Gidske
17.08.18

Vi viser til oversendelse datert
09.07.2018.
1. Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) er nasjonal sektormyndighet
med innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom-, erosjon- og
skredfare, allmenne interesser knyttet til
vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av
elektrisk kraft. NVE gir råd og
veiledning om hvordan disse
saksområdene skal tas hensyn til ved
utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi uttalelser til
reguleringsplaner der det bes om faglig
bistand til konkrete problemstillinger.
Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen, der vi ber
kommunen om å skrive tydelig i
oversendelsesbrevet hva en eventuelt
ønsker bistand til i den enkelte sak. I
denne saken kan vi ikke se at det er bedt
om slik bistand. NVE gir derfor ikke
konkret uttalelse i denne saken.
2. For generell informasjon og veiledning
knyttet til NVEs saksområder vi viser vi
til NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og
vesentlige regionale interesser innen
NVEs saksområde i arealplanlegging,
og øvrig veiledningsmateriell på NVEs
nettsider www.nve.no/arealplan.

3. NVE minner om at det er kommunen
som har ansvaret for at det blir tatt
tilstrekkelig hensyn til flom- og
skredfare i arealplaner, byggetillatelser
og dispensasjoner, slik at ny utbygging
blir tilstrekkelig sikker. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller
uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs
bistand i saken kan NVE Region sør
kontaktes med en konkret
forespørsel.
Vest-Agder
fylkeskommune

Viser til oversendelse datert 9.7.2018.

1. -3. Tas til orientering.
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Diderik Cappelen /
Frode Amundsen
17.08.18

1. Saken gjelder varsel om planarbeid for
1. 2.– Tas til orientering.
ny adkomstvei til Lohnelier
industriområde nord. I oversendelsen
opplyses det at hensikten med
planarbeidet er å tilrettelegge for
etablering av ny adkomstveg fra ny
rundkjøring i vest ved ny E39, og fram
til nordlige del av Lohnelier
industriområde i øst. I gjeldende
reguleringsplan for E39 er det planlagt
at adkomst til nordlige del av
industriområdet skal være via
eksisterende adkomstveg fra sør og
videre via ny planlagt bro over ny E39. I
følge varslet planarbeid planlegges
adkomstvegen å gå langs ny E39 og i
størst mulig grad etableres på E39 sin
vegfylling-/skjæring.
2. Fylkeskommunen har ingen merknader
til saken.

Nye Veier
Thomas Kaaløy
Jensen
29.08.18

Vi viser til varsel om oppstart datert
09.07.2018.
Hensikten med planarbeidet
1. I oversendelsen opplyses det at
hensikten med planarbeidet er å
tilrettelegge for etablering av ny
adkomstveg fra E39 kryss og frem til
nordlige del av Lohnelier
industriområde. Det forutsettes også at
gjeldende regulerte bro til
industriområdet som er planlagt over
E39 ikke bygges, og dermed ikke
videreføres i planen.

1. Tas til orientering.

Nye Veiers innspill
Gjeldene regulering
2. Store deler av planområdet omfatter
fremtidig ny E39 med tilhørende
anlegg, samt mulige midlertidige
anleggsområder.

2. – 4. Tas til orientering. Under
planarbeidet har det vært tett
dialog med Nye Veier og
Statens vegvesen for utarbeide
et planforslag som er ihht til
Statens vegvesen sine
håndbøker, samt planlagte
tiltak som Nye Veier og
entreprenør nå holder på å
etablere. Planens avgrensning
er minimert så mye det lar seg
gjøre, og det er kun områder
hvor det må gjøres endringer
for etblaering av ny
adkomstveg som er tatt med.
Videre er

Hensynet til pågående
kontraktinngåelse med
totalentreprenør
3. Nye Veier er i august, september og
oktober 2018, i prosess med en aktuell
totalentreprenør som vil kunne få
ansvaret for utbyggingen av ny E39 fra
Kristiansand vest til Mandal øst.
Intensjonen er å inngå kontrakt innen
05.10.2018. Det er gjeldende
detaljreguleringsplan som danner
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grunnlaget for den pågående
kontraktinngåelsen.
Hensynet til løsninger
4. Store deler av det varslede område og
løsninger berører og har konsekvenser
for gjeldende detaljreguleringsplan.
Endringer på hva som skal bygges og
ikke bygges kan gi uheldige virkninger
for Nye Veiers kontraktsgrunnlag med
aktuell totalentreprenør.
5. Nye Veier kan ikke akseptere at
reguleringsplanen endres på en slik
måte at dette påvirker
kontraktsgrunnlaget vårt uten at det på
forhånd er etablert en
gjennomføringsavtale som ivaretar
virkningene av en endret
reguleringsplan. Avtalen må være
inngått mellom Nye veier og
tiltakshaver m.fl. før en slik endring av
gjeldende reguleringsplan kan vedtas av
planmyndigheten.

reguleringsbestemmelser i
planene tilpasset best mulig
eksisterende bestemmelser til
reguleringsplanen for ny E39.
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Vedlegg 1: ROS-analyse
Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Regulering adkomstvei Lohnelier industriområde nord, A114587
Utført av COWI AS. Dato: 06.02.2019, revidert:
1.
Generelt
Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen. Dette er hendelser som
innebærer en villet konsekvens, og således ikke en uønsket hendelse.
2.
Vurderingskriterier
Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffer er vektet i fire kategorier, med grad av
sannsynlighet fra "Lite sannsynlig" til "Meget sannsynlig".
Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".
3.
Vurderingskriterier for sannsynlighet
Vurderingskriterier for sannsynlighet er gitt i tabell 3.1.
Tabell 3.1: Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe
Betegnelse
Lite sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig

Frekvens
Mindre enn en gang i løpet av 50.år
Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år

Vekt
1
2

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

3
4

4.
Konsekvens
Vurderingskriterier for konsekvensgrad er gitt i tabell 4.1

Betegnelse Personer
Ufarlig
Ingen
personskade

Miljø
Ingen skade

En viss fare

Få og små
personskader

Mindre skader, lokale
skader

Kritisk

Alvorlige
personskader

Farlig

Alvorlige
skader/en
død.

Katastrofalt

En eller flere
døde.

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

Materielle verdier/økonomiske tap
Ingen skade på materiell. Driftsstans /
reparasjoner
< 1 uke.
Mindre lokal skade på materiell og ikke
umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt
mulig utbedring på kort tid. Driftsstans /
reparasjoner < 3 uker.
Betydelig materielle skader
Driftsstans / reparasjoner > 3 uker.

Vekt
1

2

3

Alvorlige skader på materiell.
Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd.

4

Fullstendig materielle skader
Driftsstans / reparasjoner > 1 år.

5

1|1 3

5.
Risikogradering
Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1
Risikomatrise
Sannsynlighet

Konsekvens

Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko
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6.

Undersøkelse

ROS sjekklisten nedenfor tar for seg de mest generelle punkene man kan møte på i et planarbeid.
1. NATUR- OG MILJØFORHOLD
Forhold / Uønsket hendelse
1.2 Jord-/leire-/løsmasseskred

Ja/Nei Vurdering
Ja
NVE har registrert to
mindre områder med
potensielt jord/
flomskredfare. Disse
områdene ligger plassert
utenfor planområdet og har
ikke retning mot foreslåtte
tiltak i planforslaget.
1.3 Kvikkeleire, utglidninger, ustødige, Ja
Planområdet ligger over
grunnforhold
marin grense. Dette
indikerer at grunnen ikke
inneholder kvikkleire.
Grunnen består av tynn
morene i vest, noe tykk
morene, elveavsetning
rundt Dåsåna, fyllmasse
ved Lohnelier
industriområde og tynt
hummus-/torvdekke i øst.
Ved elveavsetninger er det
stor mulighet for marin
leire. Ettersom
aktsomhetskartene i de
nasjonale databasene bare
er teoretiske beregninger
bør det gjøres ytterligere
vurderinger av personer
med geologisk
kompetanse før
anleggsstart i områder der
det er konsentrert og
overlappende registrert
fare/aktsomhet for de ulike
skredtypene.
1.4 Steinras, steinsprang
Ja
NVE har ikke kartlagt
utløsningsområde eller
utløpsområde for
steinsprang i eller i nærhet
til planområdet. På grunn
av terrengformasjonene
anses dette som relevant.
1.5 Is-/snøskred
Ja
Det er registrert
utløsningsområde og
utløpsområde for snøskred
sentralt innenfor
planområdet, langs med
området for skogsbilveg
mot Årdalen skytebane. På
grunn av
terrengformasjonene og
planlagt bearbeiding av

Merknad
Vurderes
ikke som
relevant.

Kilde
Norges vassdrags- og
energidirektorat.
http://skredatlas.nve.no/ge/

Vurderes Norges vassdrags- og
som
energidirektorat.
relevant. http://skredatlas.nve.no/ge/

Vurderes Norges vassdrags- og
som
energidirektorat. http://atlas.nve.no
mindre
relevant.

Vurderes Norsk geologisk undersøkelse
som
(NGU). http://atlas.nve.no
relevant.
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1.6 Kjente historiske skred, utbredelse Nei

1.7 Flomfare

Ja

1.8 Springflo

Nei

1.9 Flomsonekart, historiske flomnivå

Ja

1.10 Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Nei
1.11 Mye nedbør

Nei

1.12 Store snømengder

Nei

1.13 Radon

Ja

1.14 Er det regulert vannmagasiner i
Ja
nærheten, med spesiell fare for usikker
is?
1.15 Finnes det naturlige
Ja
terrengformasjoner som utgjør spesiell
fare (stup)?
1.16 Er det tatt hensyn til fremtidig
havnivåstigning?

Ja

terreng anses dette som
relevant.
Det er ikke registrert skred
i planområdet. Forøvrig
vises det til punkt 1.5
ovenfor.
NVEs kartdatabaser viser
at det er flom
aktsomhetsområde langs
Dåsåna.
Området ligger såpass
høyt over havet at springflo
ikke vurderes til å være
relevant for planområdet.
Viser til punkt 1.7. Det er
ikke historiske
flomsonekart for området.
Vurderes likevel som
relevant på grunn av
nærhet til Dåsåna.
NVEs kartdatabase viser
at området ikke er spesielt
vindutsatt
Ikke mer nedbør enn
normalt.

Vurderes Norsk geologisk undersøkelse
ikke som (NGU).
relevant. http://www.ngu.no/no/hm/Kart-ogdata/
Vurderes Norges vassdrags- og
som
energidirektorat.
relevant. http://skredatlas.nve.no/ge/
Vurderes Norges vassdrags- og
ikke som energidirektorat.
relevant. http://skredatlas.nve.no/ge/
Vurderes Norges vassdrags- og
som
energidirektorat.
relevant. http://skredatlas.nve.no/ge/

Vurderes
ikke som
relevant.
Vurderes
ikke som
relevant.
Snømengder anses ikke
Vurderes
som over normale.
ikke som
relevant
Radon aktsomhetsgraden i Vurderes
området er vurdert som
ikke som
moderat til lav. Vurderes
relevant.
ikke som relevant da
formål med plan er
vegformål. Eller til
etablering av
industribygninger ivaretar
tekniske forskrifter krav
mot radon.
Dåsåna ligger innenfor
Vurderes
planområdet. Fare for
som
usikker is vurderes derfor relevant
som relevant.
Området består av kupert Vurderes
terreng. På grunn av
som
terrengformasjonene
relevant.
anses dette som relevant.
Området ligger over nivå
for eventuell
havnivåstigning (NVE,
2016)

Meteorologisk institutts vær- og
klimadata (MET).
http://eklima.met.no
Meteorologisk institutts vær- og
klimadata (MET).
http://eklima.met.no
Meteorologisk institutts vær- og
klimadata (MET).
http://eklima.met.no
Norsk geologisk undersøkelse
(NGU).
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-ogdata/

Norges vassdrags- og
energidirektorat.
http://skredatlas.nve.no/ge/
Norsk geologisk undersøkelse
(NGU).
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-ogdata/

Vurderes
ikke som
relevant.
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1.17 Dersom området har tilgang til elv Ja
eller sjø; er det behov for
sikringstiltak?

Planområdet grenser til
Dåsåna. Behov for
sikringstiltak vurderes
derfor som relevant

Vurderes Norges vassdrags- og
som
energidirektorat.
relevant. http://skredatlas.nve.no/ge/

1.18 Er det fare for forurensende
avrenning fra et utsprengt område
(gjelder sulfidholdig fjell)?

Ja

Vurderes
som
relevant.

1.19 Annet:
a) Isgang

Nei

Hovedbergart innenfor
området er diorittisk til
granittisk gneis, migmatitt.
Migmatitten kan inneholde
sulfidmineraler både
finfordelt i bergarten eller
tilknyttet til kvarts-feltspat
bånd.
Dåsåna ligger innenfor
planområdet. Det er ikke
registrert isgangfare i
Dåsåna. I plan for ny E39
er Dåsåna planlagt lagt i
kulvert. Denne vil ikke bli
påvirket av
reguleringsplanen.

b) Støy

Ja

Det er utarbeidet
støysonekart for området.
Vurderes som relevant.

Vurderes
som
relevant.

Vurderes
som
relevant
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2. DRIKKEVANN O.A. BIOLOGISKE RESSURSER
Forhold / Uønsket hendelse

Ja/Nei Vurdering

Merknad

Kilde

2.1 Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av:
> Drikkevannskilder,
Ja
Det er flere nedbørsfelt innenfor
Vurderes
Norsk geologisk undersøkelse
nedbørsfelt, grunnvann
området. Hovedfeltet renner ned i som
(NGU).
Dåsåna. Ingen registrerte
relevant.
http://www.ngu.no/no/hm/Kartdrikkevannskilder innenfor eller i
og-data/.
nærhet til området.
> Landbruksareal
Ja
Det er registrert et mindre område Vurderes
Norsk geologisk undersøkelse
med fulldyrka jord sør-vest i
som
(NGU).
planområdet.
relevant.
http://www.ngu.no/no/hm/Kart(naturoglandskap.no/
og-data/.
miljostatus.no). Planområdet
grenser til et område med
fulldyrka jord som ligger vest for
Lohnelier industriområde.
> Oppdrettsanlegg m.m
Nei
Det er ikke registrert
Vurderes
oppdrettsanlegg i eller i nærheten ikke som
av planområdet.
relevant.
> Utbyggingsplaner i
Ja
Det er registrert ål i Dåsåna som Vurderes
www.artsdatabanken.no
nærheten av biologiske
er kategorisert som en truet art.
som
arter/ressurser
Det er også registrert ask,
relevant.
kategorisert som en truet art. Det
er registrert kaprifiol og edelgran
nord for Lohnelier industriområde.
Disse er kategorisert som
fremmede arter og må ikke spres.
Vest på grensen til planområdet
er det registrert barlid som er
kategorisert som en truet art.
Det er registrert rik edellauuvskog
innenfor planområdet. Denne er
av regional verdi (B-verdi)
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3. INFRASTRUKTUR
Forhold / Uønsket hendelse

Ja/Nei Vurdering

Merknad

Kilde

3.1 Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området?
> a) Hendelser på vei
Ja
Vurderes som
Vegvesenet, kartbase.
relevant.
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/
> b) Hendelser på jernbane
Nei
Vurderes ikke
som relevant.
> c) Hendelser på sjø/vann
Nei
Vurderes ikke
som relevant.
> d) Hendelser i luften
Nei
Vurderes ikke
som relevant.
3.2 Ulykkesbelastede veier
Nei
Adkomstvegen planlegges Vurderes ikke
Vegvesenet, kartbase.
i tilknytning til ny E39.
som relevant
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/
Siden vegen ikke enda er
bygget er det heller ikke
data for trafikkulykker. Det
vurderes at ny veg vil
bedre trafikksituasjonen
ved at tidligere planlagt bro
over E39 ikke etableres.
3.3 Vil drenering av området
Ja/Nei Hovedsakelig vil overflate Vurderes som
føre til oversvømmelse i
vann gå ned i grunnen,
relevant.
nedenforliggende områder?
men vegvann vil
oppsamles og renses i
eget
sedimenteringsbasseng til
E39.
3.4 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for området?
> Utslipp av giftige
Nei
Vurderes ikke
gasser/væsker
som relevant.
> Utslipp av
Nei
Vurderes ikke
eksplosjonsfarlige/brennbare
som relevant.
gasser/væsker
3.5 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?
> Elektrisitet (krafttlinjer)
Nei
Bortfall av elektrisitet vil
Vurderes ikke
ikke få spesielle
som relevant.
konsekvenser. Vurderes
derfor som lite relevant.
> Teletjenester
Nei
Bortfall av teletjenester vil Vurderes ikke
ikke få spesielle
som relevant.
konsekvenser. Vurderes
derfor som lite relevant.
> Vannforsyning
Nei
Bortfall av vannforsyning
Vurderes ikke
vil ikke få spesielle
som relevant.
konsekvenser. Vurderes
derfor som lite relevant.
> Renovasjon/spillvann
Nei
Bortfall av
Vurderes ikke
renovasjon/spillvann vil
som relevant.
ikke få spesielle
konsekvenser. Vurderes
derfor som lite relevant.
3.6 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området?
> Påvirkes området av
Ja
Det går en
Vurderes som
magnetisk felt fra linjer
distribusjonsnettlinje (22
relevant.
kW-luftlinje) igjennom
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planområdet.
> Er det spesiell klatrefare i
Nei
forbindelse med linjer
3.7 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?
> Til skole/Barnehage
Nei
Vurderes ikke som
Vurderes ikke
relevant da formål med
som relevant.
plan er adkomstveg til
Lohnelier industriområde
> Til nærmiljøanlegg (idrett
Nei
Vurderes ikke som
Vurderes ikke
etc.)
relevant da formål med
som relevant.
plan er adkomstveg til
Lohnelier industriområde
> Til forretning etc.
Nei
Vurderes ikke som
Vurderes som
relevant da formål med
relevant.
plan er adkomstveg til
Lohnelier industriområde
> Til busstopp
Nei
Vurderes ikke som
Vurderes ikke
relevant da formål med
som relevant.
plan er adkomstveg til
Lohnelier industriområde
3.8 Brannberedskap
> Omfatter området spesielt Nei
Reguleringsformål: veg
Vurderes ikke
farlige anlegg
som relevant.
> Har området utilstrekkelig
Nei
Vurderes ikke som
Vurderes ikke
brannvannsforsyning
relevant da formål med
som relevant.
(mengde og trykk)
plan er adkomstveg.
> Ligger området slik at
Ja
Området ligger ca 24 km
Vurderes som
Vegvesenet, kartbase.
brannvesenets krav til
fra Kristiansandregionen
relevant.
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/
innsatstid tilfredsstilles?
brann og redning.
Beregnet kjøretid fra
brannstasjon til
planområdet er ca.
24minutter.
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4. TIDLIGERE BRUK
Forhold / Uønsket hendelse

Ja/Nei Vurdering

Merknad

4.1 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?
> Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. Nei
Ikke registrert

Vurderes ikke som
relevant.
Vurderes ikke som
relevant.
Vurderes som
relevant.

> Militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.
> Industrivirksomhet, herunder
avfallsdeponering

Nei

Ikke registrert

Ja

>Bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg/
Mekanisk verksted/ skipsverft?
>Industri (for eksempel
galvaniseringsverksted,
impregneringsverksted, annen
industri)?
>Gjentatte
rivingsarbeider/rehabilitering av
bygninger fra 1950-1980/byjord?
> Annet(angi)

Nei

Det er knyttet noe
usikkerhet til historikken
for industrivirksomheten
på Lohnelier og
skytebanen ved
Mjåvann. Det er vurdert å
være potensiale for
forurensning fra tidligere
virksomhetene på disse
to lokalitetene.
Ikke registrert
Vurderes ikke som
relevant.
Ikke registrert
Vurderes ikke som
relevant.

Nei

Nei

Ikke registrert

Nei

Ikke registrert

Kilde

Vurderes ikke som
relevant.

5. STRATEGISKE/SÅRBARE OBJEKT SOM KAN VÆRE SÆRLIG UTASATT FOR SABOTASJE/TERROR,
OG/ELLER ER SÅRBARE I SEG SELV OG DERFOR BØR HA EN GRUNDIG VURDERING
Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei
Vurdering
Merknad
Kilde
5.1 Vannkraftverk/Kraftverk Nei
Ikke registrert
Vurderes ikke som
relevant.
5.2 Undervannsledninger
Nei
Ikke registrert
Vurderes ikke som
relevant.
5.3 Bru/Demning
Nei
Ikke registrert
Vurderes ikke som
relevant.
5.4 Sosiale arenaer/bygg
Nei
Ikke registrert
Vurderes ikke som
relevant.

6. Andre forhold
Forhold / Uønsket hendelse Ja/Nei
6.1 Vil skogbrann/lyngbrann Nei
i området være en fare for
boliger/hus

6.2 Annet(angi)
Fredet kulturminne

Nei

Vurdering
Vurderes ikke som
relevant da formål
med plan er
vegformål. Ellers er
det kun et få tall
boliger som ligger på
Lohnelier.
Det er ikke registrert
kulturminner innenfor

Merknad
Vurderes ikke som
relevant.

Kilde

Vurderes ikke som
relevant.

www.kulturminnsok.no
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planområdet.
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7.

Resultater
Matrisen viser en sammenstilling av resultater fra risikoanalysen slik den er angitt i tabell 7.1 Rødt felt
indikerer uakseptabel risiko. Det er funnet fire situasjoner/ hendelse i denne kategorien der tiltak må
iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med
hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko.
Risikomatrise
Sannsynlighet

Konsekvens
Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

1.19b)
2.1c)

3.1a

Mindre sannsynlig

2.1a)
2.1b)
3.6a)
4.1c)

1.7/1.9
1.14
1.15
1.18
3.3

Lite sannsynlig

1.3
1.4
1.5

1.17
Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Resultatet av ROS-analysen har identifisert følgende hendelser:
4 hendelser med lav risiko, 9 hendelser med middels risiko og 4 hendelser med høy risiko.
1.3

Kvikkleire, utglidninger, ustødige grunnforhold (Høy risiko)
Deler av området består av elveavsetninger og kan derfor inneholde kvikkleire. Avhengig av tykkelsen på
sjiktene bør man ha aktsom planlegging i arealer med elveavsetninger. Dette fordi disse feltene
erfaringsmessig har noe økt potensiale for ustabil grunn enn de omkringliggende arealer. Det må foretas en
geoteknisk undersøkelse av grunnen før igangsetting og underveis i anleggsarbeidet. Det vises også til
fagrapportene for geoteknikk og geologi ifm. planarbeidet for detaljregulering av ny E39.

1.4

Risiko for steinras og steinsprang (høy risiko)
Sikringstiltak mot snøskred, isfall og steinsprang eller steinras må følges opp av personell med
geologisk/geoteknisk kompetanse før igangsetting og underveis i anleggsperioden. Det vises også til
fagrapportene for geoteknikk og geologi ifm. planarbeidet for detaljregulering av ny E39. Tekniske planer
skal vise sikring mot evt. jord/-leire og løsmasseskred. Ulike sikringstiltak av fjellsider/skråninger/skjæringer
kan være bolting, nett,, eller geotekstiler.
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1.5

Risiko for is og snøskred (høy risiko)
De vanligste tiltakene mot snøskred er snøskjermer på toppen av fjellsiden for å redusere transporten av
fokksnø ut i løsneområdet. I tillegg gjøres ofte støtteforbygninger i løsneområdet for å forankre snødekket.
Sikringstiltak mot snøskred, isfall og steinsprang eller steinras må følges opp av personell med
geologisk/geoteknisk kompetanse før igangsetting og underveis i anleggsperioden. Tekniske planer skal
vise sikring mot evt. is- og snøskred.

1.7/1.9 Flomfare (middels risiko)
NVEs kartdatabaser viser at det er flomaktsomhetsområde langs Dåsåna. Ved regulering av nye veianlegg,
slik som det foreliggende planarbeidet, er det mest vanlig å dimensjonere anlegget for 200-års flom (Tek 10)
som grunnlag for høydekoter for ny eller endret vegbane. Ofte benyttes beregnet 200-års flom + 0,5m.
Behovet for drenering og evt. fordrøyning, inkludert prosjektering av grøfter, stikkrenner og system ellers for
fremtidig håndtering overflatevann vurderes i forbindelse med prosjekteringen av anlegget. Behov for
utslippstillatelser for overvann fra veg vurderes i forbindelse med prosjekteringen og valg av løsninger for
dette må være på plass før anleggsstart. Det planlegges ingen flomfølsom bebyggelse innenfor område
hvor det er flom aktsomhetsområde.
Dåsåna planlegges lagt i kulvert under ny E39. Kulverten vil ikke bli påvirket i planforslaget. Det må
gjennomføres tiltak som sikrer god overvannshåndtering i anleggsfasen. Teknisk plan for VA vil følge
byggeplanene for prosjektet.
1.14

Regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is (middels risiko)
Dåsåna ligger innenfor planområdet. Dåsåna planlegges lagt i kulvert under ny E39. Tiltak for å forhindre
usikker is i elva er ikke aktuelt. Skogsbilvegen til Årdalen skytebane vil innenfor planområdet i planforslaget
sikres med fender langs med vegen på fyllingen og forhindrer i den grad at personer kan ta seg ned til elva.

1.15

Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (middels risiko)
Området består av kupert terreng. Området vil i reguleringsplanen bearbeides. Statens vegvesen sine
håndbøker og veiledere dekker vurderinger som må gjøres i forbindelse med sikring av nye skjæringer som
oppstår. Normalt sikres anleggsområder der det er fallrisiko eksempelvis med gjerder o.l. Eventuelle
sikringstiltak må vurderes av geoteknikker. Områder hvor dette blir aktuelt er på industriområdene BI11,
BI12, og skogsbilvegen til Årdalen skytebane.

1.17

Dersom området har tilgang til elv eller sjø; er det behov for sikringstiltak?
Planområdet grenser til Dåsåna. Dåsåna planlegges å legge i kulvert i reguleringsplan for ny E39. Denne vil
gå under motorvegen. Henvises til punkt 1.14 og 1.15.

1.18

Forurensning knyttet til sulfidholdig fjell (lav risiko)
Hovedbergart innenfor området er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Migmatitten kan inneholde
sulfidmineraler både finfordelt i bergarten eller tilknyttet til kvarts-feltspat bånd. Eventuelle geologiske
undersøkelse på planområdet vil måtte vurderes i forkant av anleggsarbeid på planområdet.

1.19b) Støy (middels risiko)
Det er utarbeidet støysonekart for området og nytt bearbeidet terreng. Det vil ikke etableres
støyskjermingstiltak for vegstøy. på planområdet. Generelt må alle tiltak på industriområdet planlegges slik
at støyforholdene innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. Miljøverndepartementets retningslinje T1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter pbl §
20-1.
2.1a)

Utbyggingsplaner i nærheten av drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann (lav risiko)
Det er flere nedbørsfelt innenfor området. Hovedfeltet renner ned i Dåsåna. Ingen registrerte
drikkevannskilder innenfor eller i nærhet til området. System for håndtering av overvann vil dimensjoneres
for å unngå forurensende utslipp ( f.eks vegvann).
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2.1b)

Utbyggingsplaner i nærheten av landbruksareal (lav risiko)
Det er registrert et mindre område med fulldyrka jord sør-vest i planområdet. (naturoglandskap.no/
miljostatus.no). Planområdet grenser til et område med fulldyrka jord som ligger vest for Lohnelier
industriområde. I reguleringsplan for E39 vil planen gå igjennom område med fulldyrka jord. Området vil
dermed bli beslaglagt. Adkomstveg til Lohnelier vil ikke ta beslag på mer jordbruksareal enn hva som er
allerede beslaglagt i E39 planen.

2.1c)

Utbyggingsplaner i nærheten av biologiske arter/ressurser (middels risiko)
Det er registrert ål i Dåsåna som er kategorisert som en truet art. Det er også registrert ask, kategorisert
som en truet art. Dåsåna vil legges i kulvert i E39 planen. Denne vil ikke bli påvirket. Det er registrert
kaprifiol og edelgran nord for Lohnelier industriområde. Disse er kategorisert som fremmede arter og må
ikke spres. Vest på grensen til planområdet er det registrert barlid som er kategorisert som en truet art. Ved
opparbeidelse av ny vei så forutsettes fyllinger tildekket med tilstrekkelig jorddekke slik at ny stedegen og
naturlig vegetasjon kan etablere seg. Dette vil over tid gi mindre tap av areal til rik edelløvskog. Som
avbøtende tiltak vil det bestrebes og å ivare ta vegetasjonen, men fjerning vil være aktuelt, og så ledes ikke
en uønsket situasjon.

3.1a)

Hendelser på veg (høy risiko)
Det planlegges adkomstveg, med direkte av og påkjøring til E39. Motorveien vil ha fartsgrense 110 km/t. Det
bør gjennomføres vurderinger av aktuelle trafikksikkerhetstiltak i detaljplanleggingen. Plassering av
havarilommer og vegbredde som muliggjør stans utenfor vegbane bør vurderes. En må også sikre en trygg
tilkomst til og fra industriområdet på Lohnelier fra E39.

3.3

Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder (middels risiko)
Drenering av planområdet styres gjennom tekniske planer for overvannshåndtering.

3.6a)

Høyspent og magnetisk felt (lav risiko)
Det går en distribusjonsnettlinje (22 kW-luftlinje) igjennom planområdet. Deler av linjen vil legges i kabel i
reguleringsplan for ny E39. Høyspent og magnetisk felt utgjør i utgangspunktet ikke noen spesiell risiko og
planlagte tiltak bygger ikke inn noen større risiko for klatrefare eller annen fare jf. høyspentmaster.
Magnetiske felt er heller ikke noe vesentlig tema, da planarbeidet omhandler veganlegg og ikke bygg/anlegg
for varig opphold. Høyspent innenfor området er regulet med hensynssone i plankartet ihht til gjeldende
reguleringsplan for ny E39.

4.1c)

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet - industrivirksomhet, herunder
avfallsdeponering (lav risiko)
Forurenset grunn i det aktuelle området vil lite trolig bli noe videre påvirket etter at anlegget står ferdig og
tas i bruk. Graving, flytting og behandling av forurenset masse skal behandles etter forskrift om begrensning
av forurensning. Ved mistanke om grunnforurensning skal det gjennomføres undersøkelser. Hvis mistanken
bekreftes, skal det utarbeides en tiltaksplan for utbyggingen/anleggsområdet som oversendes til
kommunen. Tillatelse til å bygge på forurenset grunn gis av kommunen ved at den fremlagte tiltaksplanen
godkjennes.
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Bakgrunn

I forbindelse med regulering av adkomstvei Lohnelier nord industriområde i
Søgne kommune er det behov for å lage en prognose for hvordan
trafikkmengden til/fra det aktuelle næringsområdet kan utvikle seg framover.
Dette sammen med trafikkmengde på ny E39 vil danne grunnlag for beregninger
av fremtidig trafikkstøy.

2

Datagrunnlag

2.1

Dagens situasjon

I dagens situasjon har Lohnelier industriområde to adkomstveier fra Fv. 114
Lohneveien (Lohnelia og Østre Lohnelier). Fv. 114 vestover forbinder
industriområdet til et kryss med E39. Østover går Fv. 114 parallelt med E39 som
lokalvei.
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I følge NVDB123 har Fv. 114 en ÅDT på 1550 ved Lohnelier, mens E39 har
henholdsvis ÅDT 9300 og ÅDT 9400 vest og øst for krysset med Fv. 114. Det
foreligger ikke trafikktellinger for adkomstveiene Lohnelia og Østre Lohnelier.
Trafikkmengden på Fv. 114 er basert på et tellepunkt som ligger ca. 3 km øst
for Lohnelier noe som kan medføre at trafikkmengden er noe annerledes ved
Lohnelier industriområde.

Figur 1

Oversikt over dagens situasjon rundt Lohnelier industriområde.

E39 gjennom Søgne kommune har for øvrig hatt relativt mange alvorlig
trafikkulykker i 10-årsperioden 2007-2016. Bl.a. har det skjedd flere
dødsulykker ved møting eller utforkjøring og det er vel en medvirkende årsak til
at det nå planlegges en ny E39 gjennom kommunen. Langs Fv. 114 ved
Lohnelier og i selve industriområdet har det skjedd færre (2 MC-ulykker) og noe
mindre alvorlighetsgrad ulykker (1 ulykke med lettere personskade og 1 med
alvorlig personskade).
Det foreligger ikke direkte opplysninger om størrelsen (antall m², antall ansatte
mm) på dagens industriområde, men i følge tall fra den regionale
transportmodellen (RTM) for dagens situasjon (2014) så var det totalt ca. 85
arbeidsplasser innen varehandel og sekundære næringer i grunnkrets nr. 106
(Industriområdet Lohnelia), mens i nabogrunnkretsen nr. 105 (Lohne) som også
omfatter større deler av industriområdet var det ca. 198 arbeidsplasser (og ca.
140 bosatte). Her var en del av arbeidsplassene innenfor tjenesteyting.
RTM har beregnet en trafikk på ca. ÅDT 330 for grunnkrets 106. Dette tilsvarer
ca. ÅDT 4 per arbeidsplass. I grunnkrets 106 er det anslagsvis mellom 25 000
og 30 000 m² bebygd areal. Legges RTM's trafikk for sonen til grunn tilsvarer
dette ca. ÅDT 1,2 per 100 m² bebygd areal. På virkedøgn (VDT) tilsvarer dette
ca. VDT 1,8 per 100 m².
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2.2

3

Framtidig situasjon

I forbindelse med bygging av ny E39 forbi Lohnelier industriområde planlegges
det at den nordlige delen av industriområdet skal få adkomst via en ny
adkomstvei på parallelt nordsiden av E39 vestover i retning Fv. 155
Eikestølveien med forbindelse til det planlagte planskilte krysset med E39 ved
Lohnelier industriområde. Adkomstvei på tvers av E39 ved Østre Lohnelier
forutsettes stengt for veitrafikk.

Figur 2

Rød pil indikerer planlagt adkomst for Lohnelier industriområde nord.

Industriområdet som er opparbeidet i dag er på ca.180 daa, altså det som er
detaljregulert til industritomter i gjeldende reguleringsplan for ny E39.
Utvidelsen i kommuneplanen for fremtidig industriområde enda lenger nord også
på ca.180 daa. Totalt da ca.360 daa området som kan opparbeides til
industriområde.
Av dette vurderes det helt grovt at om opp mot 20 daa går til vei og
infrastruktur/fyllinger/skjæringer. Av 340 daa regner man da å få utnyttet
ca.40% BYA til ny bebyggelse. Hvis man legger til grunn ca. 1,5 etasje i
gjennomsnitt så gir dette ca. 300 000 m² bruksareal industribebyggelse, med
formål lett industri, lager, logistikk, håndverksbedrifter/service-firmaer etc.
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2.3
Lager/logistikk

Genereringsfaktorer

Erfaringsmaterialet for turproduksjon fra lager- og logistikkområder er relativt
beskjedent. For å få et bedre holdepunkt har tidligere trafikk til og fra Regnbuen
Næringsområde i Ski kommune i Akershus vært spesielt kartlagt. Dette området
har:

›
›

Ca. 716 daa brutto regulert tomt.

›

Området er regulert til industri og annet ervervsformål. Virksomhet
tilknyttet detaljhandel tillates ikke.

›

Det er ca.1440 arbeidsplasser på området, hvorav ca. 880 ansatte er
knyttet til virksomhetene på området, dvs. lager og logistikk. De øvrige 560
ansatte er knyttet til øvrig kontorvirksomhet som kunne vært lokalisert

Ca.175 000 m² grunnflate bygninger1. Grovt beregnede gulvarealer (fra
foto): Ca.181 000 m2, hvorav ca. 13 000 m² kontorbygg (i to etasjer).
Lagerarealer: ca. 168 000 m².

andre steder (basert på intervju med bedriftene). Nesten samtlige av
bedriftene har skiftordninger.
Onsdag 4.2.2009 ble det gjennomført en manuell telling av trafikken i begge
retninger i tiden kl.6-18 (dagen kan antas å representere en gjennomsnittlig
virkedag) i adkomsten til området. De manuelle tellingene skilte mellom lette
biler, mellomtunge biler og trailere (semitrailere og vogntog). For å relatere de
manuelle tellingene til døgn, og til gjennomsnitt på ukebasis, bisto Ski kommune
med radartelling i det samme snittet i tiden 4.2-11.2.2009.
For å få isolert ut trafikken til/fra lager/logistikkvirksomheten er derfor
kontortrafikken (med en turgenereringsfaktor på VDT 1,81 pr. ansatt), trukket
fra den trafikken som ikke er direkte knyttet til virksomheten på området.
Resulterende turproduksjon er på 1,95 bilturer pr 100 m2 pr virkedøgn (VDT),
hvorav ca. 34 % er tungtrafikk, og utgjør totalt ca. 0,7 bilturer pr 100 m2 pr
virkedøgn (VDT). Antall m2 per ansatt i lager- og logistikk utgjorde ca. 190 m²
per ansatt.
Et annet eksempel er Deli skog i Vestby kommune i Akershus hvor Sweco i 2008
(for Vestby Næringsselskap AS) har beregnet følgende
trafikkgenereringsfaktorer.

Figur 3

Bilturproduksjonsfaktorer for Deli skog i Vestby.

Andelen tunge kjøretøy utgjør ca. 21 % (dvs. ca. 0,6 per 100 m²). Antall m² per
ansatt utgjorde ca. 118 m² per ansatt. Tallene ligner på det som er registrert på
Regnbuen i Ski, men det er uvisst om tallene inkluderer kontoransatte.

1

Målt på flyfoto
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5

Torsvikterminalen sør for Jønkøping i Sverige er et annet eksempel på et stort
logistikk-knutepunkt. I følge opplysninger på internett var næringsområdet ca.
2900 daa stort, hadde ca. 3-3500 ansatte og trafikken utgjorde ca. 9-10 000
kjøretøy per virkedøgn, hvorav tungtrafikken utgjør ca. 1/3. De nærmeste
planene framover omfatter ytterligere 6000 daa lenger sør langs E4 med en
tilsvarende forventet økning i trafikken (kilde: http://www.logpoint.se/).
Dersom det legges til grunn at området hadde anslagsvis 4-500 000 m²
grunnflate vil trafikkgenereringen tilsvare et sted mellom 1,9-2,4 bilturer pr 100
m² grunnflate, m.a.o. også på samme nivå som registrert for Regnbuen i Ski
kommune.
Ut fra erfaringstallene ser det ut som om lager-/logistikkvirksomheter kan
generere ca. 2 bilturer (VDT) per 100 m² hvorav ca. 0,7 er tunge kjøretøyturer.
Det kan imidlertid legges til grunn en ytterligere effektivisering av lager/logistikk framover ved at antall ansatte per arealenhet reduseres slik at det blir
ca. 300 m² per ansatt mot i underkant av ca. 200 m² per ansatt registrert for
eksempel på Regnbuen i Ski. Til sammenligning har Østlandslageret til Coop på
Bergmoen i Gardermoen Næringspark planlagt å ha enda færre lageransatte per
arealenhet (pga. høy grad av automasjon). Kjøretøyene til og fra
Østlandslageret planlegges også å være større enn vanlig. Dette kan medføre at
både omfanget av arbeidsreiser og gods-/varetransporten reduseres i forhold til
dagens nivå.
Dette tilsier at trafikkgenereringen som RTM gir for grunnkrets 106 på ca. 1,8
VDT per 100 m² ikke er helt urimelig om det er mye lager/logistikk i området.
Industriformål

For øvrige industriformål (produksjon/lett industri) finnes det lite med
tilgjengelige erfaringstall. Statens vegvesen sin Håndbok V713
Trafikkberegninger opererer med et genereringstall på 3,5 bilturer pr døgn pr
100 m² industri og 2,5 bilturer pr døgn pr ansatt.

Kontorformål

I henhold til Prosam-rapport 103 (Turproduksjonstall for kontorbedrifter og
kjøpesentre) fra 2003 synes parkeringsdekningen å ha stor betydning for
bilturskapningen (se tabellen under).

Figur 4

Turproduksjonstall kontoransatte per døgn etter tilgang på gratis
parkering.

Dersom det legges til grunn parkering for 100 % av de ansatte og at det er 3,33
ansatte pr 100 m² areal (30 m² per ansatt). I henhold til tabellen under vil det
tilsi ca. 1,8 bilturer pr ansatt eller ca. 6 bilturer (VDT) per 100 m². På ÅDT basis
tilsvarer dette ca. 3,8 bilturer (ÅDT) per 100 m².
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Plasskrevende varer

Salg av plasskrevende varer defineres bl.a. som salg av biler og
motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg
fra planteskoler/hagesentre. Avgrensing mellom plasskrevende varer og annen
detaljhandel er ikke alltid like klar (bl.a. pga. såkalt «bransjeglidning»). F.eks.
gjelder dette om salg av møbler, tepper og hvitevarer (kjøleskap, komfyrer mm)
er plasskrevende. Prosam rapport nr 167 har kartlagt Turproduksjonstall for
såkalte Arealekstensive handelskonsepter i Oslo og Akershus. For byggevarer
opererer rapporten med 20 VDT per 100 m2 salgsareal (variasjon 6-35), for
møbelsalg 26 VDT per 100 m2 salgsareal (variasjon 7-46) og for elektrohandel
36 VDT per 100 m2 salgsareal.
Ved en annen kartlegging ved Plantasjen i Sandvika i april 2005 ble ÅDT
beregnet til ca. 21 pr 100 m2 salgsareal (VDT 19) hvilket er på samme nivå som
for lignende plasskrevende handel, men unntak av bilforhandlere som
erfaringsmessig ligger på halvparten av dette nivået.
Det finnes lite med erfaringstall for trafikkgenerering i forbindelse med salg av
landbruksmaskiner, campingvogner, båter, etc. og det er ikke utenkelig at disse
har et betydelig lavere nivå på sin trafikkgenerering.

2.4

Valg av trafikkgenereringsfaktorer

Som kapittelet over viser så varierer trafikkgenereringen med hvilken type
virksomheter som blir etablert. Hvis det tillates etablert en del handel med
mange besøkende kan trafikken bli relativt stor, mens hvis det kun blir
lager/logistikk kan trafikken bli relativt beskjeden.
Hvis det legges til grunn 200 000 m² lager logistikk med ca. ÅDT 1,3 pr døgn pr
100 m² (VDT 1,8 pr døgn pr 100 m²) så gir dette ca. ÅDT 2600 i adkomsten.
Legges det grunn faktoren fra Håndbok V713 på 3,5 bilturer per 100 m² industri
per døgn (VDT), tilsvarende ÅDT 2,4 pr døgn per 100 m² så gir 200 000 m² ca.
ÅDT 4800 i adkomsten. Det foreslås å legge sistnevnte trafikkmengde til grunn.
Men innslag av handel kan trafikken potensielt bli enda større.
Den nye trafikken til/fra Lohnelier industriområde nord på ÅDT 4800 er grovt
anslått å være fordelt som følgende:

›
›
›

Ca. 10 % (ÅDT 500) på lokalvegnett sør for det planskilte krysset
Ca. 25 % (ÅDT 1200) vestover langs E39 i retning Mandal
Ca. 65 % (ÅDT 3100) østover langs E39 i retning Kristiansand

Anslagene er basert på en skjønnsmessig vurdering om at trafikken i større grad
går i retning Kristiansand enn mot Mandal. Trafikktellinger langs E39 indikerer
også dette. Mens andelen på 10 % lokalt er basert en egne RTM-beregninger.
Det understrekes at det vil være usikkerhet knyttet til disse forutsetningene,
men for støyberegningene vil dette antagelig ha mindre betydning.
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2.5

7

Trafikk langs E39

SWECO har tidligere beregnet trafikkmengder langs ny E39 forbi Lohnelier
industriområdet for Nye Veier som grunnlag for støyberegninger (E39 Søgne øst
– Mandal øst, Fagrapport støy, Sweco 2.2.2017). Disse beregningene viser
følgende trafikk ved det nye E39-krysset:

Figur 5

ÅDT brukt i SWECOs støyvurdering for Nye Veier.

I følge støyrapporten så utgjør tungtrafikkandelen 18 % vest for E39-krysset og
13 % øst for E39-krysset. Tilsvarende andeler er også angitt for rampene i de
respektive retningene. På lokalvegnettet er andelen tunge satt til 8 %. Med
tilleggstrafikken på ÅDT 4800 så får vi følgende trafikk (ÅDT) ved krysset:
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Figur 6

Trafikkmengde ÅDT med forutsatt trafikkøkning (ÅDT 4800) til/fra
Lohnelier industriområde nord.
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NY ADKOMSTVEG LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE NORD - STØYVURDERING

1

Sammendrag

COWI AS har på oppdrag fra TT Anlegg AS utført støyvurdering for et område
som vil påvirkes av støy fra ny adkomstvei mellom planlagt E39 og
industriområdet Lohnelier Nord i Søgne kommune.
Beregnet støynivå ved støyømfintlig bebyggelse fra ny adkomstveg alene er
under anbefalte grenseverdier for støy fra veitrafikk i T-1442:2016.
Beregnet økning av samlet støynivå er i størrelsesorden 0-1 dB ved nærmeste
boliger og det er ikke nødvendig med tiltak for skjerming av adkomstvegen til
industriområdet.
Dominerende støykilde i området vil være ny E39 som gir støynivå som
overskrider anbefalte grenseverdier i T-1442. Støyvurderingen for E39 angir
behov for en detaljert tiltaksvurdering i byggeplan.
Mulige døgnhvileplasser gir behov for egen støyvurdering med eventuelle
skjermingstiltak knyttet til disse.

2

Innledning

COWI AS har på oppdrag fra TT Anlegg AS utført støyvurdering for et område
som vil påvirkes av støy fra ny adkomstvei mellom planlagt E39 og
industriområdet Lohnelier Nord i Søgne kommune.
Det er vurdert støy på utearealer og ved fasade for eksisterende bebyggelse for
støysituasjonen etter at ny vei er bygget. Det er sammenliknet støysituasjon
med og uten ny vei.
Oversikt over området er vist i Figur 1.
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Figur 1 Oversiktskart over området. Fra Norgeskart.no. Planområdet ligger innenfor rød
sirkel.

3

Forskrifter og grenseverdier

3.1

Retningslinjen T-1442

Som grunnlag for vurdering av utendørs støyforhold anvendes Klima- og
miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016). Retningslinjen er ment som grunnlag for kommuner ved
planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og angir
blant annet grenseverdier for støy på utearealer. Kriterier for soneinndeling etter
T-1442/2016 er gjengitt i Tabell 1.
Tabell 1

Støykilde

Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå (se
definisjon i T-1442/2012 kap. 6).
Støysone
Gul sone

Veg

Rød sone

Utendørs

Utendørs

Utendørs

Utendørs

støynivå

støynivå i

støynivå

støynivå i

Lden 55 dB

nattperioden

nattperioden

kl. 23–07

kl. 23–07

L5AF 70 dB

Lden 65 dB

L5AF 85 dB
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›

Rød støysone er ikke egnet for støyfølsomme bruksformål, mens gul
støysone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

›

Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night)
med 10 dB og 5 dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld.

›

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som
angitt i definisjonen av Ldent i T-1442/2016.

›

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig
støynivå åpenbart er dimensjonerende.

Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for støytiltak ved etablering av ny
støyende virksomhet eller ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Disse
grenseverdiene tilsvarer kriteriene for gul støysone i Tabell 1, samt at:

›

Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i
tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og
rekreasjonsformål, jfr. Definisjon i kap. 6 i T-1442/2016. Beregningshøyden
for uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt
over balkong- eller terrassegulv.

›

L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene.
Krav til maksimalnivå gjelder ikke for en enkel hendelse, men for flere,

minst 10 hendelser i løpet av nattperioden kl. 23 – 07.

›

Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte
bo-/ oppholdsenhet.

3.2

Planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

1

Støy er ikke omtalt i kommuneplanens bestemmelser.

3.3

Detaljreguleringsplan for E39 Søgne øst – Mandal øst

Bestemmelser for tilstøtende plan "Detaljreguleringsplan for ny E39"2 angir
følgende bestemmelser for støy:
"2.2.2
Støyfølsom bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen, i og utenfor
planområdet, og blir liggende i gul eller rød sone i henhold til fagrapport støy
datert 06.01.17 skal sikres slik at grenseverdiene i T-1442 ikke overskrides."

1

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2012-2020.

Søgne Kommune. Vedtatt 20.12.12, revidert 19.11.14.
2 Detaljreguleringsplan for E39 Søgne øst – Mandal øst. Vedtatt dato: 22.6.2017

http://projects.cowiportal.com/ps/A114587/Documents/03 Prosjektdokumenter/Støy/NOT001- Ny adkomstveg Lohnelier - Støyvurdering.docx

NY ADKOMSTVEG LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE NORD - STØYVURDERING

4

Beregninger av støy fra veitrafikk

4.1

Underlag og metode

5

Beregning av støy fra veitrafikk er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode
for veitrafikkstøy ved hjelp av støykartleggingsprogrammet CadnaA versjon
2018. Prosjektet ble beregnet med andre ordens refleksjoner. Det er benyttet
akustisk myk mark i beregningene, unntatt på veiene. Veienes helningsgradient
er tatt høyde for i beregningene.
Grunnlag for beregningene er digitalt kartgrunnlag og ny veigeometri mottatt fra
COWI VEG den 14.11.2018.

4.2

Veitrafikktall

I rapporten er det benyttet veitrafikktall fra COWI trafikkanalyse datert
02.11.2018, og fra tidligere støyrapport3 for E39 Søgne Øst – Mandal Øst.
Tallene er vist i figurer og tabeller i Bilag B. Trafikktallene representerer
fremtidig situasjon med og uten ny adkomstvei for år 2040.
Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene og til andelen tunge
kjøretøy. Imidlertid forutsetter det relativt store feil i trafikkmengdene for at det
slår ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel gir en fordobling/halvering
av trafikkmengden en endring på +/- 3 dB på ekvivalent støynivå.
For beregning av ekvivalentnivåer for forskjellige perioder av døgnet er det
nødvendig med tidsfordeling av trafikken. Det er benyttet typisk tidsfordeling for
riksvei (gruppe 1) iht. M-1284 for alle gjennomfartsveier i vurderingen og
tidsfordeling for byvei (gruppe 2) for ny adkomstveg til industriområdet.

5

Resultater og vurdering

Retningslinjen T-1442 legges til grunn for vurderingen.
Støykart som viser resultatene fra beregningene vist i vedlegg. Resultatene er
Lden beregnet i ruten for ulike situasjoner, beregnet 4 meter over terreng.:

›
›

X001 – Lden i år 2040 for planlagt E39, uten ny adkomstveg til Lohnelier
industriområde.
X002 – Lden i år 2040 for planlagt E39, med ny adkomstveg til Lohnelier
industriområde og tilhørende endringer av trafikktall for øvrige veier.

›

X003 – Lden i år 2040 for ny adkomstveg alene.

Støyrapport "E39 Søgne Øst - Mandal Øst Fagrapport støy" utarbeidet av
Sweco for Nye Veier AS. Datert 02.02.2017.

3

4

M-128: veilederen til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging T-1442/2012
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›

X004 – Differansekart som viser forskjellen i Lden mellom X002 og X001.

Tabell 2 gjengir høyeste beregnede støynivå ved fasade for bygninger.
Tabell 2 Høyeste støynivå Lden ved fasade for bygninger med støyfølsomt bruksformål.
Gårdsnr.

Bruksnr.

Ny adkomstveg
alene
Lden dB

Planlagt E39,
uten ny
adkomstveg
Lden dB

Planlagt E39,
med ny
adkomstveg
Lden dB

55

10

51

61

62

54

9

50

60

60

54

3

50

60

61

54

10

49

60

61

55

16

48

61

61

54

12

47

60

61

55

5

40

52

52

69

57

40

63

63

54

2

32

51

51

Beregnet støynivå på utearealer og ved fasade viser at alle nærliggende boliger
vil ha støynivå Lden under grenseverdien for gul støysone i T-1442/2016 for
støybidrag fra ny adkomstveg alene.
Sammenlikning av resultater for beregning med alle veger med og uten ny
adkomstveg (og tilhørende endringer av trafikktall) viser en økning på 1 dB eller
mindre, som antas neglisjerbart for støyforholdene i området.
De fleste boliger i nærområdet vil ligge i gul støysone grunnet støy fra planlagt
E39. Ny adkomstveg er på det nærmeste ca. 30 m fra planlagt E39 og vil
sannsynligvis ikke komme i konflikt med eventuelle fremtidige støyskjermer
langs E39.
Det foreligger planer som ikke er endelig avklart om mulig etablering av
døgnhvileplasser i området mellom adkomstvegen og boliger der ny adkomstveg
møter vei F155. Støy fra døgnhvileplasser er ikke vurdert i denne
støyvurderingen, og må vurderes i forbindelse med senere planlegging av disse.

5.1

Maksimalnivå

Ekvivalentnivå er dimensjonerende for støyvurderingen.
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7

Tiltak

Støy fra ny adkomstveg alene utløser ikke tiltaksbehov.
Støy fra planlagt E39 overskrider grenseverdier i T-1442 og behøver detaljert
tiltaksvurdering for å tilfredsstille krav i reguleringsbestemmelsene. I henhold til
støyvurdering5 for ny E39 skal det vurderes lokale tiltak for boligene i
forbindelse med byggeplan.
Støy fra eventuell etablering av døgnhvileplasser behøver også tiltaksvurdering i
forbindelse med planlegging.

5

Støyrapport "E39 Søgne Øst - Mandal Øst Fagrapport støy" utarbeidet av
Sweco for Nye Veier AS. Datert 02.02.2017.
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Bilag A
›

Vedlegg

X001 – Lden i år 2040 for planlagt E39, uten ny adkomstveg til Lohnelier
industriområde.

›

X002 – Lden i år 2040 for planlagt E39, med ny adkomstveg til Lohnelier
industriområde og tilhørende endringer av trafikktall for øvrige veier.

›

X003 – Lden i år 2040 for ny adkomstveg alene.

›

X004 – Differansekart som viser forskjellen i Lden mellom X002 og X001.
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Bilag B

9

Trafikktall og hastighet. Grunnlag.

Figur 2 Trafikktall benyttet i nullalternativet. Fra COWI trafikkanalyse, datert 02.11.2018.

Figur 3 Trafikkmengde ÅDT fra COWI trafikkanalyse, datert 02.11.2018.
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Figur 4 Hastighet på veier lagt til grunn for beregningene. Figuren og tallene er fra
støyrapport "E39 Søgne Øst - Mandal Øst Fagrapport støy" utarbeidet av
Sweco for Nye Veier AS. Datert 02.02.2017
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Figur 5 Andel tunge kjøretøy er hentet fra denne tabellen fra støyrapport "E39 Søgne Øst Mandal Øst Fagrapport støy" utarbeidet av Sweco for Nye Veier AS. Datert
02.02.2017.

http://projects.cowiportal.com/ps/A114587/Documents/03 Prosjektdokumenter/Støy/NOT001- Ny adkomstveg Lohnelier - Støyvurdering.docx

423650

423700

423750

206/2

423800

423850

423900

423950

424000

424050

424100

424150

424200

424250

424300

424350

424400

424450

424500

424550

424600

424650

424700

424750

424800

424850

54/2

69/123
6441050
6441000

5
F15

6441000

6441050

69/2

54/1
94.5

555555
55

110

55

6440900

56

6440900

6440950

54/2

6440950

423600

F155

423550

56

59

54/12

56
60

60
60

69/2

54/3
56

55/5

60

59

55

60

60
55

9584/10
60

50
49

6440800

54
60

54/996
59

59

58

0

6440750

10

54/14

49

86
54/8

44

44

48

65
55/16
45

E39-Ves
tover-del3
E39-Østo
ver-del 3

61

52
61

61

60

61

60

60

F155_sør for adkomstve

g

6440600

58

45

r
9 vestove

Avkjøring E39 Vest

l2

6440500

50

6440450

53/2

g E3
9 øs
t
På k
jørin

6440400

69/4

81

69/78
69/67

69/71

69/108

69/78
69/78

35

69/118

der
b

69/72

25

69/72

43

33
27

69/78

Dåsåna
69/68

29

4
69/67

54/1

rin
g

Eike

E3
9

øs
t

1369/111
91/1
6
4
/1
9
6
6
2022 242 283032
5 16 69/1151412 8 10
08
69/11

1
3

69/122

202/13
63
61

63

52

69/13
Dåsåna

14
F1

E39

Støysoner
Beregningshøyde

4.0m
Gridoppløsning

10m * 10m

69/4

Beregnignsparameter

E39

E39
423750

423800

423850

Lden

200/13

E39
423700

423900

423950

424000

424050

424100

69/2

69/4

69/57

53/2

423650

69/2

F114

59
61
59

1

58
52
52

61
53

423600

69/122
2

202/12

69/64

6440200

308

69/97

206/1

423550

69/140
69/146

69/104

F155

Av
k jø

69/79

69/140

69/123

69/4

støl
veie
n_u
n

6440300
6440250

l1
-de
r
e
v
sto
e
V
el 1
d
9
r
e
E3
tov
s
9- Ø
E3

69/71

2
69/117

a

69/130

69/117

ro

6440350

69/108

69/118

så
n

69/68

69/106

69/120

Då

25

49

6440450

de
erv
to

6440400

E3
Påkjøring

es
V
2
9
E3 r-del
e
tov
s
9-Ø
E3

53/2

6440550

69/145

6440500

55/2

70

6440350

44

6440300

61

51

45

61

61
51
51 52 59
51
54
57

6440250

55/10
69
52

51

51

6440650

55/5

424150

424200

424250

75
424300

424350

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter
Støyfølsomt bygg
Ikke støyfølsomt bygg

Rev.

Vei
Skjerm

Dato

69/13AS
TT Anlegg

424450

424500

424550

424600

424650

Revideringen gjelder

Nr.

Sidem.k.

ARSK
Fag

EITU

Støy

Dato

Målestokk

10.12.18

Nullalternativet. Planlagt E39 uten ny adkomstveg til industri.

Oppdr.a.

Sidemannskontr.

EITU
Oppdragsansvarlig

Reflekterende flate, vann
Eiendomsgrense

Saksb.

Saksbehandler

Adkomstveg Lohnelier Industriområde Nord - Støyvurdering

Høydekurve

E3
9
424400

6440200

51

49
50 50

6440700

54/2

no
rd

49

67
51

47
48

69/123

54/2

F1
55_

46

46

54/11
88

for
a

6440700

dko
ms
tve
g

54/5
89

6440600

6440750

6440800

F155

54

6440650

69/1

53
50
55
56
55

108

58

57
58

6440550

51

50
49
48

6440850

6440850

206/2

1:1750 A1

Beregningsparameter og -år

69/1

Lden i 2040
Oppdragsnr.

424700

424750

69/1
424800

Planfase

A114587

Regulering

Tegningsnr.

424850

Rev.

X001

0

423650

423700

423750

206/2

423800

423850

423900

423950

424000

424050

424100

424150

424200

424250

424300

424350

424400

424450

424500

424550

424600

424650

424700

424750

424800

424850

54/2

69/123
6441050
6441000

5
F15

6441000

6441050

69/2

54/1
94.5

565655
56

110

56

6440900

57

6440900

6440950

54/2

6440950

423600

F155

423550

56

60

54/12

57
60

61
61

69/2

54/3
51

52
50
49
59

6440850

6440850

206/2
69/1

54
51
57
57
57

108
57

58
58

55/5

61

59

56

61

61

56

9584/10
60

50

55

50

60

59

6440750

0

54/14
54/11
88
54/2

or
a
45

45

65
55/16
46

62

52
62

62

61

61

61

61

6440650

E39-Ves
tover-del3
E39-Østo
ver-del 3

F155_sør for adko

mstveg

6440600

59

45
45 49

r
nelie
h
o
L
tveg
s
m
o
Adk

6440550

69/145
Avkjøring E39 Vest

53/2

E3

50
6440500

l2
de
r
ve
sto
e
9-V del 2
E3
rve
o
t
s
9- Ø

25

6440450

49
69/108

så
n

69/4

69/67

69/71

69/108

35

69/72

43

69/78

33

69/78

Dåsåna
69/68

29

4
69/67

54/1

Eike

rin
g

E3
9

øs
t

1369/111
91/1
6
4
/1
9
6
6
2022 242 283032
5 16 69/1151412 8 10
08
69/11

1
3

69/79

69/122

202/13
63
62

6440200

63

53

69/57

69/13
Dåsåna

14
F1

E39

Støysoner
Beregningshøyde

4.0m
10m * 10m

69/4

Beregnignsparameter

E39

E39
423850

Lden

200/13

E39
423800

423900

423950

424000

424050

424100

69/2

69/4

Gridoppløsning

423750

69/2

F114

60
61
59

1

59
52
52

61

53/2

423700

69/122
2

202/12

53

423650

69/146

69/104

F155

69/64

423600

69/140

308

69/97

206/1

423550

69/140

69/123

69/4

Av
k jø

6440250

ove
t
s
l1
Ve
e
9
d
E3
er
tov
s
9- Ø
E3

81

69/78

69/78

69/118

der
b

el1
r-d

69/72

25

27

støl
veie
n_u
n

6440300

53/2

69/71

2
69/117

a

69/130

69/117

69/118

ro

6440350

På k
jørin

6440400

g E3
9 øs
t

69/120

Då

69/68

69/106

6440450

vestover

6440400

9
Påkjøring E3

6440500

55/2

70

6440350

62

52

45

62

62
52
52 52 61
52
56
58

6440300

55/10
69
53

51

52

6440250

55/5

424150

424200

424250

75
424300

424350

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter
Støyfølsomt bygg
Ikke støyfølsomt bygg
Vei
Skjerm

Rev.

Dato

69/13AS
TT Anlegg

424450

424500

424550

424600

424650

Revideringen gjelder

Nr.

Sidem.k.

ARSK
Fag

EITU

Støy

Dato

Målestokk

10.12.18

Planlagt E39 og ny adkomstveg til industri.

Oppdr.a.

Sidemannskontr.

EITU
Oppdragsansvarlig

Reflekterende flate, vann
Eiendomsgrense

Saksb.

Saksbehandler

Adkomstveg Lohnelier Industriområde Nord - Støyvurdering

Høydekurve

E3
9
424400

6440200

51

50
51 51

F1
55_
no

48
49

86
54/8

rd
f

50

67
52

47

6440700

69/123

54/2

dko

ms
tve
g

6440700

54/5
89

6440600

6440750

10

49

6440650

60

54/996
60

47

6440550

6440800

6440800

55

1:1750 A1

Beregningsparameter og -år

69/1

Lden i 2040
Oppdragsnr.

424700

424750

69/1
424800

Planfase

A114587

Regulering

Tegningsnr.

424850

Rev.

X002

0

423650

423700

423750

206/2

423800

423850

423900

423950

424000

424050

424100

424150

424200

424250

424300

424350

424400

424450

424500

424550

424600

424650

424700

424750

424800

424850

54/2

69/123
6441050
6441000

5
F15

6441000

6441050

69/2

54/1
94.5

414140
42

110

41

6440900

43

6440900

6440950

54/2

6440950

423600

F155

423550

42

48

54/12

44
48

47
47

69/2

54/3
40

42
39
34
45

6440850

6440850

206/2
69/1

43
37
48
48
48

108
48

44
45

55/5

49

46

42

50

50

42

9584/10
49

35

37

35

6440800

6440800

38
50

54/996
50

50

49

0

6440750

6440750

10

54/14
54/11
88
69/123

54/2

6440700

6440700

54/5
89

54/2
86
54/8

38
39

67

6440650

39

32
33

38

33
34 37

55/5
55/10
69
42

38

35

29

29

30

50

65
55/16
30

50

34
50

50

48

47

48

70

6440550

6440550

6440600

45

6440600

31

30
30 39

r
nelie
h
o
L
tveg
s
m
o
Adk

50

50
36
36 37 51
35
50
39

34

6440650

32

32

69/145
55/2

6440500

6440500

50

53/2

69/108

6440350

69/78
69/78

35

69/72

43

33
27

69/78

Dåsåna
69/68

29

4
69/67

54/1

3

69/122

40
34

40

34

69/4

69/57

69/13
Dåsåna

14
F1

53/2

E39

Støysoner
Beregningshøyde

4.0m
Gridoppløsning

10m * 10m

69/4

Beregnignsparameter

E39

E39
423750

423800

423850

Lden

200/13

E39
423700

423900

423950

424000

424050

424100

69/2

40
40
39

1

39
34
35

34

69/2

F114

6440250

202/13

34

423650

69/122
2

202/12

69/64

6440200

308

69/97

206/1

423600

69/146

69/104

F155
6440250

69/79

69/140

424150

424200

424250

75
424300

424350

< 55 dB
>= 55 dB
>= 60 dB
>= 65 dB
>= 70 dB
>= 75 dB
>= 80 dB

Objekter
Støyfølsomt bygg
Ikke støyfølsomt bygg
Vei
Skjerm

Rev.

Dato

69/13AS
TT Anlegg

424450

424500

424550

424600

424650

Revideringen gjelder

Nr.

Sidem.k.

ARSK
Fag

EITU

Støy

Dato

Målestokk

10.12.18

Støynivå fra ny adkomstveg alene.

Oppdr.a.

Sidemannskontr.

EITU
Oppdragsansvarlig

Reflekterende flate, vann
Eiendomsgrense

Saksb.

Saksbehandler

Adkomstveg Lohnelier Industriområde Nord - Støyvurdering

Høydekurve

E3
9
424400

6440200

6440300

1

69/140

69/123

69/4
1369/111
91/1
6
4
/1
9
6
6
2022 242 283032
5 16 69/1151412 8 10
08
69/11

423550

6440400

69/67

69/71

69/108

25
69/118

53/2

81

69/78

6440350

69/4

69/72
2

69/117

a

69/71

69/117

69/118

så
n

69/130

6440300

6440450
6440400

69/120

Då

69/68

69/106

6440450

25

49

1:1750 A1

Beregningsparameter og -år

69/1

Lden i 2040
Oppdragsnr.

424700

424750

69/1
424800

Planfase

A114587

Regulering

Tegningsnr.

424850

Rev.

X003

0

423650

423700

423750

206/2

423800

423850

423900

423950

424000

424050

424100

424150

424200

424250

424300

424350

424400

424450

424500

424550

424600

424650

424700

424750

424800

424850

54/2

69/123
6441050
6441000

5
F15

6441000

6441050

69/2

54/1
94.5

1 11
1

110

1

6440900

1

6440900

6440950

54/2

6440950

423600

F155

423550

1

1

54/12

1
1

1
1

69/2

54/3
1
1
1

1

108
1

1

1

1

55/5

1

1

1

1

9584/10
1

0

0

6440800

6440800

1

0

1

54/996
1

1

1

6440750

0

54/14
54/11
88
54/2

1

1

1

1

65
55/16
1

1

1

2
0

1

1

1

1
1 1

lier
hne
o
L
g
stve
m
o
Adk

1

1
1

1

1

1

1

1

1

E39-Ves
tover-del3
E39-Østo
ver-del 3

F155_sør for adko

mstveg

6440600

0

6440650

55/10
69
1

1

1

1

6440550

69/145
Avkjøring E39 Vest

53/2

E3

50
6440500

l2
de
r
ove
t
s
e
9-V del 2
3
E
erv
o
st
9- Ø

25

6440450

49
69/108

så
n

69/4

81

69/78
69/67

69/71

69/108

69/78
69/78

35

69/118

der
b

69/72

43

33

69/78

Dåsåna
69/68

29

4
69/67

54/1

Eike

rin
g

E3
9

øs
t

1
91/1
6
46123869/11
/1
9
6
2
2
4
0
2
2
2
3
3
20
5 16 69/1151412 8 10
08
69/11

1
3

69/79

69/122

202/13
0

6440200

0

0

1

1

1

69/57

69/13
Dåsåna

14
1
F

Støysoner

E39

Beregningshøyde

4.0m
10m * 10m

69/4

Beregnignsparameter

E39

E39
423850

Lden

200/13

E39
423800

423900

423950

424000

424050

424100

69/2

69/4

Gridoppløsning

423750

69/2

F114

1
1
1

1

1

0

53/2

423700

69/122
2

202/12

1

423650

69/146

69/104

F155

69/64

423600

69/140

308

69/97

206/1

423550

69/140

69/123

69/4

Av
k jø

6440250

1
del
r
ve
sto
e
l1
de
9 -V
3
r
E
e
tov
s
9- Ø
E3

69/72

25

27

støl
veie
n_u
n

6440300

53/2

69/71

2
69/117

a

69/130

69/117

69/118

ro

6440350

På k
jørin

6440400

g E3
9 øs
t

69/120

Då

69/68

69/106

6440450

ver

6440400

9 vesto
Påkjøring E3

6440500

55/2

70

6440600

55/5

6440350

1

6440300

1

6440250

1

F1
55_
no

1

1

1

rd
f

1

67

1

86
54/8

or
a

1

1

6440700

69/123

54/2

dko

6440700

ms
tve
g

54/5
89

424150

424200

424250

75
424300

424350

< - 5.0 dB
- 4.0 dB
- 3.0 dB
- 2.0 dB
- 1.0 dB
0.0 dB
1.0 dB
2.0 dB
3.0 dB
4.0 dB
> 5.0 dB

Objekter
Støyfølsomt bygg
Ikke støyfølsomt bygg
Vei
Skjerm
Høydekurve
Reflekterende flate, vann
Eiendomsgrense

Rev.

Dato

69/13AS
TT Anlegg

424450

424500

424550

424600

424650

Nr.

Saksb.

Saksbehandler

Sidem.k.

ARSK
Fag

EITU

Støy

Dato

Målestokk

14.12.18

Situasjon med ny adkomstveg - situasjon uten ny adkomstveg

Oppdr.a.

Sidemannskontr.

EITU
Oppdragsansvarlig

Adkomstveg Lohnelier Industriområde Nord - Støyvurdering
Differansekart

E3
9
424400

Revideringen gjelder

6440200

6440750

10

1

6440650

69/1

1
1

2
1

1

6440550

1

2

6440850

6440850

206/2

1:1750 A1

Beregningsparameter og -år

Lden i 2040
Oppdragsnr.

424700

424750

/1

69
424800

Planfase

A114587

69/1

Regulering

Tegningsnr.

424850

Rev.

X004

0

110

54/12/0
54/12

206/2

54/3/0

69/1/0

54/3

69/1

108

55/2/0

54/10/0

55/5/0

54/10
98

55/5

54/9/0
54/9

96

54/2/0
f_SVG

H560_8

ADKOMST ÅRDALEN SKYTEBANE

206/2/0
54/5/0
54/5

●

ADKOMST ÅRDALEN SKYTEBANE

54/14

f_SKV

●

54/14/0

f_SVG

54/11/0
54/11
88

54/2/0

89

GV

○ 86

54/8/0
54/8

55/5/0

o_SKV2

o_SVG

54/7/0

A

54/779

55/10/0
2m

55/10

55/16/0

o_SKV

o_SVG

V

kt
Si

H370

ADKOMS

55/5/0

TVEI LO
HNELIER

0m
5
X
10

H560_8
NORD
●

54/15/0

#2_K1

54/15

●

69/144/0

●

69/144

●●

○

71

54/4/0
54/4

55/2/0

Sikt 10X72m

65

o_SK

Sikt 10X7

69

o_SVG
Sikt 10X50m

53/6/0
53/6

●

70

69/145/0
69/145

o

●
●

F
_SK

●

●
●

●
●
●

69/4/0
69/4

54/1/0

A

●

●●

49

53/5/0
53/8/0

69/106/0

57
53/8

69/106

●

69/120/0

Rev.

69/120

Dato

●

69/108/0

Revideringen gjelder

Nr.

69/108

Tegnet av

SØGNE
TT
ANLEGG
KOMMUNE

●

69/117

●

55

206/1/0

Sidem.k.

Oppdr.a.

Saksbehandler

BVK

LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE
ADKOMSTVEI LOHNELIER 69/68/0
NORD OG
ADKOMST ÅRDALEN SKYTEBANE●
PLAN

69/117/0

Saksb.

Sidemannskontr.

Oppdragsansvarlig

KSLE
Fag

KMGR
Målestokk

VVA

69/71/0Dato
69/71

A1=1:1000
A1=1:500
A3=1:2000
A3=1:1000

04.02.19
15.10.18

53/3/0

Oppdragsnr.

A114587

69/118/2
69/118/*/2
54/1

FORSLAG
SKISSE

Tegning nr.

25

●

Status

69/118/0

●
●
35

43

69/118/5

●

Rev.

01

69/2/0
○
●

●

VEI

I-11

0
X5

#91

10
t
ik
S
GV H140
o_SVG

B

BI12
Kote 85-87

m

69/13/0

10
X

50
m

BI11
Kote 83-85

69/13

Kot
e8
3-8
5

OMS
T

Kot
e
BI1 88-10
0
0

ADK

H140

Si

kt

69/123

o_SF
LOHNELIER NORD

69/123/0

BI6

o_SV
G
ADKOMSTVEI

GV
o_SVG
o_SKF
o_2SV
o_SKF

o_SVG

69/142/0

#91

o_SKV3

69/142

G SF
SVo_

o_

GV
Sikt 10X15m

86

F
5 _S
BI o VG
_S
V3 o

SK

o_

GV Sikt 10X50m
H1
40

B

●
84

●

●
●

69/143
●

69/143/0

●

●

●

69/154/0

69/139/0
82

69/136/0

●

69/154

69/13/0

●

●

69/136

69/139
●

69/150/0

85

69/150

○ ○ ○

69/153/0

●

69/153

83

69/130/0
69/130

●

69/135/0

●●

69/135

Rev.

69/72/0
69/72

● ●

81

69/78/0
○

69/155

●

5

2
●
●

69/155/0

Revideringen gjelder

Nr.

69/131/0

●

●

69/131

● ●

PLAN

75

Sidem.k.

Oppdr.a.

Saksbehandler

BVK

LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE
ADKOMSTVEI LOHNELIER NORD OG ADKOMST I-11

●

Saksb.

Tegnet av

SØGNE
TT
ANLEGG
KOMMUNE

69/78
○

Dato

Sidemannskontr.

Fag

KMGR
Målestokk

VVA

69/13/0

Oppdragsansvarlig

KSLE

Dato

A1=1:1000
A1=1:500
A3=1:2000
A3=1:1000

04.02.19
15.10.18
○

Oppdragsnr.

●
○

69/152/0
69/152
●

●

69/67/0
●

●
●

○

A114587

Status

FORSLAG
SKISSE

Tegning nr.

Rev.

02

kartgrunnlag_lohnelier(2013).dwg

FYLLING FRA E39

Filnavn: \\cowi.net\projects\A110000\A114587\CAD\Teknisk plan\Tegninger\Adkomstvei Lohnelier.dwg

Xref:

EKSIST.
TERRENG

Rev.

Dato

Revideringen gjelder

Nr.
Tegnet av

TT ANLEGG

Sidem.k.

Sidemannskontr.

Saksbehandler

Oppdragsansvarlig

KSLE
Fag

LENGDEPROFIL
PEL 0 - 375

KMGR
Målestokk

Dato

04.02.19
Oppdragsnr.

A114587

Status

FORSLAG

Tegning nr.

Plot: bvk

04.02.2019 12:35

Oppdr.a.

BVK

LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE
ADKOMSTVEI LOHNELIER NORD

Format: A1

Saksb.

Rev.

11

EKSIST.
TERRENG

kartgrunnlag_lohnelier(2013).dwg

EKSIST.
TERRENG

Filnavn: \\cowi.net\projects\A110000\A114587\CAD\Teknisk plan\Tegninger\Adkomstvei Lohnelier.dwg

Xref:

FYLLING FRA E39

Rev.

Dato

Revideringen gjelder

Nr.
Tegnet av

TT ANLEGG

Sidem.k.

Sidemannskontr.

Saksbehandler

Oppdragsansvarlig

KSLE
Fag

LENGDEPROFIL
PEL 375 - 750

KMGR
Målestokk

Dato

04.02.19
Oppdragsnr.

A114587

Status

FORSLAG

Tegning nr.

Plot: bvk

04.02.2019 12:33

Oppdr.a.

BVK

LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE
ADKOMSTVEI LOHNELIER NORD

Format: A1

Saksb.

Rev.

12

Filnavn: \\cowi.net\projects\A110000\A114587\CAD\Teknisk plan\Tegninger\Adkomstvei Lohnelier.dwg

Xref:

kartgrunnlag_lohnelier(2013).dwg

EKSIST.
TERRENG

Rev.

Dato

Revideringen gjelder

Nr.
Tegnet av

TT ANLEGG

Sidem.k.

Sidemannskontr.

Saksbehandler

Oppdragsansvarlig

KSLE
Fag

LENGDEPROFIL
PEL 750 - 1116

KMGR
Målestokk

Dato

04.02.19
Oppdragsnr.

A114587

Status

FORSLAG

Tegning nr.

Plot: bvk

04.02.2019 12:31

Oppdr.a.

BVK

LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE
ADKOMSTVEI LOHNELIER NORD

Format: A1

Saksb.

Rev.

13

kartgrunnlag_lohnelier(2013).dwg
Xref:
Filnavn: \\cowi.net\projects\A110000\A114587\CAD\Teknisk plan\Tegninger\Adkomstvei Lohnelier.dwg

Rev.

Dato

Revideringen gjelder

Nr.
Tegnet av

TT ANLEGG

Sidem.k.

Sidemannskontr.

Saksbehandler

Oppdragsansvarlig

KSLE
Fag

LENGDEPROFIL
PEL 0 - 290

KMGR
Målestokk

Dato

04.02.19
Oppdragsnr.

A114587

Status

FORSLAG

Tegning nr.

Plot: bvk

04.02.2019 12:28

Oppdr.a.

BVK

LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE
ADKOMST ÅRDALEN SKYTEBANE

Format: A1

Saksb.

Rev.

14

Søgne kommune
v/Daniel Holm

ADRESSE

COWI AS
Tordenskjoldsgate 9
4612 Kristiansand

TLF

TRESLAGSUNDERSØKELSE NY ADKOMSTVEI PÅ LOHNE

+47 02694

WWW

cowi.no

DATO

15. Januar 2019

SIDE
REF

1/4
TORU

Det vises til spørsmål ifra Søgne kommune om li-området er undersøkt ift
biologiske verdier. Området ble befart 8. oktober 2018, like før bladfall.

Bildet viser sydlig- og lavereliggende del av Lia mot vei til næringsområdet.

NO 979 364 857 MVA

SIDE

Typisk tresetting av eik lengre inn i liområdet.

Naturen
Naturområdet som omfattes av tiltaket omfatter liside mellom regulert vei til
skytebane og næringsområdet i Lohne Lier. Lisida er jordekt, stein- og blokkrik
med noe skråfjell i dagen og bevokst med høyerestående vegetasjon av lauv.
Lia er typisk eikemark, og dominerende øverst i lia er eik i små dimensjoner med
innslag av bjørk og rogn. Mens det lavere ned mot skogsvei og i sydlig retning
mot næringsområdet hvor jordsmonnet er bedre, forekommer mange flere arter –
både enkeltrær og små grupper av: osp, rogn, furu, gran, lønn, hassel, apal, gråor
med einer, lyng og gras som bunndekke. Det ble også påvist svartlistearter som
slirekne.

2/4

SIDE

Typisk tresetting i øvre del av liområdet.

Lokaliteten er verdsatt som type rik edellauvskog av regional verdi (B-verdi).
Det ble observert lite fugl i lisida, men da det var utenfor sesong, og spor etter vilt
var få/manglende.

3/4

SIDE

Kort oppsummert vurdering
Hensyntatt at edelløvskogen har stor utbredelse ellers på Lohne / Dal, liområdets
størrelse, form og beliggenhet tett på- eller i kant med regulert næringsområdet.
Gjør at det å legge adkomstveien i nedre del av liområdet er akseptabelt. Ikke
minst ut i fra at en uheldig veitrase til skytebanen kan flyttes bort ifra dalbunnen
og kombineres med veiføring til næringsområdet. Det gjør samlet at naturverdiene i området blir mindre belastet og landskapsbildet mindre inngrepstungt.
Omleggingen vil også i det større perspektiv være en foretrukket løsning for
fauna/viltet.
Planbeskrivelsen gir en mer omfattende beskrivelse av natur og forhold på stedet.
Evt. spørsmål til søknaden kan rettes til toru@cowi.no, mbt.: 488 93 940.

Med hilsen

Tore Ruud. Rådgiver, COWI AS

4/4
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DETALJREGULERING FOR ADKOMSTVEG TIL LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE NORD
– INNKOMMENDER MERKNADER FOR VARSLING AV OPPSTART AV PLANARBEID
Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.
Allmennheten og berørte fikk i første omgang informasjon om planarbeidet ved varsling av oppstart.
Informasjon om det endelige planforslaget gis gjennom offentlig ettersyn. Det er avholdt oppstartsmøte
03.07.2018 med kommunen, forslagstiller og plankonsulent til stede. Planarbeidet ble varslet 09.07.2018,
med frist for å inngi merknad 20.08.2018. Det ble gitt utvidet frist innen 30.08.2018 for Nye Veier til å
komme med merknader til varslingen.
Under følger innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeid, samt COWIs kommentarer til
merknadene:
Innkomne
merknader:

Merknad:

COWIs kommentarer:

Fiskeridirektoratet
Leif Erik Egaas
10.07.18

1.

1.

Tas til orientering.

1.

Tas til orientering.

1.

Ja, utgangspunktet er at
adkomstvegen skal etableres i
sammenheng med utbyggingen av
ny E39.

Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta
marine ressurser i vår region, samt bidra til
at fiskeri- og havbruksnæringen får gode
rammevilkår. Vi har på denne bakgrunn
vurdert det aktuelle tiltaket ut fra fiskeri- og
havbruksinteresser i området, deriblant
marint biologisk mangfold.
Vi kan ut fra de tilsendte dokumenter ikke
se at den omsøkte detaljregulering vil ha
noen negative konsekvenser for de
interesser Fiskeridirektoratet er satt til å
ivareta, og har derfor ingen merknader til
det omsøkte tiltaket.

Kystverket
Tanya Boye Worsley
10.07.18

1.

Vi viser til brev av 9. juli 2018 vedrørende
oppstart av planarbeid for adkomstvei til
Lohnelier Industriområde nord i Søgne
kommune.
Kystverket Sørøst har ingen merknader til at
det settes i gang planarbeid.

Agder Energi Nett AS 1.
Trygve Dahl
07.08.18

Er det tenkt at den nye adkomstvegen skal
etableres i forbindelse med ny E39?
I tilfelle er alt underlag oversendt Nye
Veier.

Statens vegvesen
Region Sør
Steinar Ånesland
10.08.18

Vi viser til brev fra dere av 9.7.2018.
Det varsles om oppstart av
reguleringsarbeid for atkomstveg til
Lohnelier næringsområde nord.
Atkomstvegen planlegges fra ny
rundkjøring i vest på ny E39 og parallelt
med ny E39 frem til næringsområdet.
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Regulert bru i gjeldende plan videreføres
ikke i nytt planforslag.
1.

Statens vegvesen har ingen vesentlige
merknader til varselet, men vi mener
nærheten mellom ny E39 og atkomstveg til
næringsområdet kan medføre utfordringer
for drift og vedlikehold av vegene.
Byggegrensa i gjeldene plan bør i så måte
følges.
Vi vil også bemerke at det må tas hensyn til
bledning (kjørelys) fra motgående
kjøretøy/trafikk.

1.

Byggegrensen i gjeldende
reguleringsplan vil videreføres.
Plassering, utforming- og
dimensjonering av ny adkomstveg
vil utføres i samarbeid med
Statens vegvesen.
Vedrørende blending ser en for
seg at det noen steder etableres
skjermingstiltak.

1.

Det er gjort vurdering om at det
er også viktig å få etablert nye
adkomstveg for videre utbygging
av industriområdet lenger
nordover.

2.

Det vil gjøres en vurdering av
støy sett i forholdet til ny E39. Ny
E39 vil ligge høyt i forhold til
eksisterende og omliggende
terreng/bebyggelse, og foreløpig

Vi viser til varsel datert 09.07.2018.

Fylkesmannen i Austog Vest-Agder
Ole-Johan Eik
14.08.18

Planområdet omfatter deler av
detaljreguleringsplan for E39, vedtatt
22.06.2017.
Formålet med planarbeidet er oppgitt å
tilrettelegge for etablering av ny atkomstvei
til industriområdet Lohnelier øst (nord for
ny E39) fra ny rundkjøring i vest ved ny
E39. Forutsetningen for reguleringsarbeidet
er at regulert ny atkomst via bro over E39
ikke bygges og dermed ikke videreføres i
nytt planforslag. Dette begrunnes med at
vedtatt bro vil ha stor høydeforskjell i
forhold til eksisterende atkomstvei og
infrastruktur for industriområdet, noe som
vil kreve store endringer og omgjøring av
eksisterende opparbeidede industritomter,
atkomstveier og teknisk infrastruktur.

1.

Vurdering
Fylkesmannen viser til at gjeldende
reguleringsplan nylig er vedtatt etter en
omfattende planprosess. Planen bør da
følges. Forslag til ny atkomstvei vil primært
komme i konflikt med regulert
grønnstruktur/vegetasjonsskjerm. Iflg.
forslag til ny kommuneplan er aktuelle
industriområde foreslått utvidet videre
nordover. Vi anbefaler derfor at ny atkomst
først vurderes i forhold til hele gjeldende og
forslått utvidet industriområde.

2.

Fortsetter planarbeidet som meldt, ber vi om
at særlig følgende vurderes og gjøres rede
for i det videre planarbeidet:



Støy, se retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging T-1442/2012.
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Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf.
pbl. § 1-1 femte ledd.
Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra
analysen skal innarbeides i plan og
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3.
Klimaendringer/klimatilpasning skal også
belyses i ROS-analysen, i den
sammenheng se bl.a.
www.klimatilpasning.no.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til
12. Vurderingen skal fremgå av
beslutningen, jf. naturmangfoldloven §7.

vurderes det at ny adkomstveg
ikke vil medvirke til høyere
støynivå enn det som er beregnet
for ny E39.
Gjennomgang av eksisterende
støyrapporter vil vurderes
nærmere.
Landskapsmessig vil ny
adkomstveg etableres på planlagt
fylling til E39.
Tilkobling av adkomst til
skytebanen mot nord vil kreve
noe bearbeiding av terreng som
tidligere er regulert til LNFformål. Således vurderes ny
adkomtveg til å være av mindre
betydning ser man på ny E39 og
tilhørende veganlegg under ett.
Det vil utføres en ROS-analyse
som beskrevet, samt en vurdering
av Naturmangfoldsloven § 8-12.

3.

NVE
Skred- og
vassdragsavdelingen
Lars Ove Gidske
17.08.18

Fylkesmannen forventer at formålene og
føringer gitt i kommuneplanen og berørte
reguleringsplaner, samt hovedintensjonen
bak nevnte planer, i hovedsak følges opp.

3.

Vi viser til oversendelse datert 09.07.2018.
1.

Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom-, erosjon- og skredfare,
allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon
og framføring av elektrisk kraft. NVE gir
råd og veiledning om hvordan disse
saksområdene skal tas hensyn til ved
utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi uttalelser til
reguleringsplaner der det bes om faglig
bistand til konkrete problemstillinger. Dette
fremgår av brev til kommunene 29.09.2017
om NVEs bistand og verktøy i
arealplanleggingen, der vi ber kommunen

1.

Tas til orientering.
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om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet
hva en eventuelt ønsker bistand til i den
enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at
det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor
ikke konkret uttalelse i denne saken.

Vest-Agder
fylkeskommune
Diderik Cappelen /
Frode Amundsen
17.08.18

Nye Veier
Thomas Kaaløy
Jensen
29.08.18

2.

For generell informasjon og veiledning
knyttet til NVEs saksområder vi viser vi til
NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og
vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområde i arealplanlegging, og øvrig
veiledningsmateriell på NVEs nettsider
www.nve.no/arealplan.

3.

NVE minner om at det er kommunen som
har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig
hensyn til flom- og skredfare i arealplaner,
byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny
utbygging blir tilstrekkelig sikker. Dette
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd
eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs
bistand i saken kan NVE Region sør
kontaktes med en konkret forespørsel.
Viser til oversendelse datert 9.7.2018.

1.

Saken gjelder varsel om planarbeid for ny
adkomstvei til Lohnelier industriområde
nord. I oversendelsen opplyses det at
hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge
for etablering av ny adkomstveg fra ny
rundkjøring i vest ved ny E39, og fram til
nordlige del av Lohnelier industriområde i
øst. I gjeldende reguleringsplan for E39 er
det planlagt at adkomst til nordlige del av
industriområdet skal være via eksisterende
adkomstveg fra sør og videre via ny planlagt
bro over ny E39. I følge varslet planarbeid
planlegges adkomstvegen å gå langs ny E39
og i størst mulig grad etableres på E39 sin
vegfylling-/skjæring.

2.

Fylkeskommunen har ingen merknader til
saken.

1.

Vi viser til varsel om oppstart datert
09.07.2018.

1.

Hensikten med planarbeidet
I oversendelsen opplyses det at hensikten
med planarbeidet er å tilrettelegge for
etablering av ny adkomstveg fra E39 kryss
og frem til nordlige del av Lohnelier
industriområde. Det forutsettes også at
gjeldende regulerte bro til industriområdet
som er planlagt over E39 ikke bygges, og

1.

Tas til orientering.
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dermed ikke videreføres i planen.

2.

3.

4.

5.

Nye Veiers innspill
Gjeldene regulering
Store deler av planområdet omfatter
fremtidig ny E39 med tilhørende anlegg,
samt mulige midlertidige anleggsområder.

2.

– 4. Tas til orientering.

5.

Tas til orientering.
Det vil være tett dialog med Nye
Veier, Statens vegvesen og andre
interesserte aktører under
plassering, prosjektering av ny
adkomstveg langs med ny E39.
Andre avtaler vedrørende
gjennomføring, økonomi m.m må
tas underveis i planprosessen
eller når planforslaget foreligger
og er klart til behandling.

Hensynet til pågående kontraktinngåelse
med totalentreprenør
Nye Veier er i august, september og oktober
2018, i prosess med en aktuell
totalentreprenør som vil kunne få ansvaret
for utbyggingen av ny E39 fra Kristiansand
vest til Mandal øst. Intensjonen er å inngå
kontrakt innen 05.10.2018. Det er gjeldende
detaljreguleringsplan som danner grunnlaget
for den pågående kontraktinngåelsen.
Hensynet til løsninger
Store deler av det varslede område og
løsninger berører og har konsekvenser for
gjeldende detaljreguleringsplan. Endringer
på hva som skal bygges og ikke bygges kan
gi uheldige virkninger for Nye Veiers
kontraktsgrunnlag med aktuell
totalentreprenør.
Nye Veier kan ikke akseptere at
reguleringsplanen endres på en slik måte at
dette påvirker kontraktsgrunnlaget vårt uten
at det på forhånd er etablert en
gjennomføringsavtale som ivaretar
virkningene av en endret reguleringsplan.
Avtalen må være inngått mellom Nye veier
og tiltakshaver m.fl. før en slik endring av
gjeldende reguleringsplan kan vedtas av
planmyndigheten.

Cowi AS

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Leif Erik Egaas
Telefon:
90125117
Vår referanse: 18/10843
Deres
referanse:
Dato:
10.07.2018

Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO

Att:
Kåre Magnus Grønning

Svar vedr Søgne kommune Vest-Agder - Detaljregulering for adkomstveg til
Lohnelier Industriområde nord - Regulering for ny adkomstveg
Vi viser til sak mottatt her vedr ovennevnte.

Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta marine ressurser i vår region, samt bidra til at
fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår. Vi har på denne bakgrunn vurdert det
aktuelle tiltaket ut fra fiskeri- og havbruksinteresser i området, deriblant marint biologisk
mangfold.
Vi kan ut fra de tilsendte dokumenter ikke se at den omsøkte detaljregulering vil ha noen
negative konsekvenser for de interesser Fiskeridireketoratet er satt til å ivareta, og har derfor
ingen merknader til det omsøkte tiltaket.

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 55 23 80 00
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51 49 16 89

18/10843
Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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18/10843

Mottakerliste:
Cowi AS

Postboks 6412
Etterstad

0605

OSLO
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Kåre Magnus Sæthren Grønning
From:
Sent:
To:
Subject:

Dahl, Trygve <Trygve.Dahl@ae.no>
7. august 2018 09:09
Kåre Magnus Sæthren Grønning
DETALJREGULERING FOR ADKOMSTVEG TIL LOHNELIER

Categories:

Orange Category

Hei,
Er det tenkt at den nye adkomstvegen skal etableres i forbindelse med ny E39 ?
I tilfelle er alt underlag oversendt Nye Veier.

Med vennlig hilsen
Trygve Dahl | Senioringeniør
trygve.dahl@ae.no tlf: +47 38 60 86 58
Agder Energi Nett AS
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00

www.aenett.no

1

Cowi AS - Kristiansand
Tordenskjoldsgate 9
4612 KRISTIANSAND S

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

18/155024-2

Deres referanse:

Vår dato:
10.08.2018

Varsel om oppstart av detaljregulering for adkomstveg til Lohnelier
industriområde nord i Søgne kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 9.7.2018.
Det varsles om oppstart av reguleringsarbeid for atkomstveg til Lohnelier næringsområde
nord. Atkomstvegen planlegges fra ny rundkjøring i vest på ny E39 og parallelt med ny E39
frem til næringsområdet. Regulert bru i gjeldende plan videreføres ikke i nytt planforslag.
Statens vegvesen har ingen vesentlige merknader til varselet, men vi mener nærheten
mellom ny E39 og atkomstveg til næringsområdet kan medføre utfordringer for drift og
vedlikehold av vegene. Byggegrensa i gjeldene plan bør i så måte følges.
Vi vil også bemerke at det må tas hensyn til bledning (kjørelys) fra motgående
kjøretøy/trafikk.
Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 SØGNE

Postadresse

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

Miljøvernavdelingen

COWI AS
Tordenskjoldsgate 9
4612 KRISTIANSAND S
Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2018/6331

Dato
14.08.2018

Innspill til oppstart av detaljregulering for ny adkomstvei, Lohnelier
industriområde nord i Søgne kommune
Vi viser til varsel datert 09.07.2018.
Planområdet omfatter deler av detaljreguleringsplan for E39, vedtatt 22.06.2017.
Formålet med planarbeidet er oppgitt å tilrettelegge for etablering av ny atkomstvei til
industriområdet Lohnelier øst (nord for ny E39) fra ny rundkjøring i vest ved ny E39.
Forutsetningen for reguleringsarbeidet er at regulert ny atkomst via bro over E39 ikke bygges
og dermed ikke videreføres i nytt planforslag. Dette begrunnes med at vedtatt bro vil ha stor
høydeforskjell i forhold til eksisterende atkomstvei og infrastruktur for industriområdet, noe
som vil kreve store endringer og omgjøring av eksisterende opparbeidede industritomter,
atkomstveier og teknisk infrastruktur.
Vurdering
Fylkesmannen viser til at gjeldende reguleringsplan nylig er vedtatt etter en omfattende
planprosess. Planen bør da følges. Forslag til ny atkomstvei vil primært komme i konflikt med
regulert grønnstruktur/vegetasjonsskjerm. Iflg. forslag til ny kommuneplan er aktuelle
industriområde foreslått utvidet videre nordover. Vi anbefaler derfor at ny atkomst først
vurderes i forhold til hele gjeldende og forslått utvidet industriområde.
Fortsetter planarbeidet som meldt, ber vi om at særlig følgende vurderes og gjøres rede for i
det videre planarbeidet:
-

-

Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012.
Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd.
Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Klimaendringer/klimatilpasning skal også belyses i
ROS-analysen, i den sammenheng se bl.a. www.klimatilpasning.no.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Vurderingen skal fremgå av beslutningen,
jf. naturmangfoldloven § 7.

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 forventer at formålene og føringer gitt i kommuneplanen og berørte
reguleringsplaner, samt hovedintensjonen bak nevnte planer, i hovedsak følges opp.

Med hilsen

Jørgen Sæbø (e.f)
senioringeniør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

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

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune
Søgne kommune

Postboks 517 Lund
Postboks 1051

4605
4682

KRISTIANSAND S
SØGNE
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Kåre Magnus Sæthren Grønning
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Heidi Charlotte Svendsen
20. august 2018 11:31
Kåre Magnus Sæthren Grønning
__Firmapost
FW: NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for adkomstvei til Lohnelier industriområde nord - Søgne kommune

Categories:

Orange Category

Hei, denne kom til Firmaposten . Er du rette mottaker eller vet hvem? Videresend gjerne. Fint om du gir tilbakemelding her.
Med vennlig hilsen / Best regards
Heidi Charlotte Svendsen
Administrasjons-koordinator
Facility Management
COWI
COWI AS
Company Reg. no.: 979 364 857
Karvesvingen 2
0579 Oslo
Norway
Phone: +47 02 69 4# ##
Mobile: +47 91 30 29 86
Email: hcsv@cowi.com
Sip: hcsv@cowi.com
Website: www.cowi.no - www.cowi.com
LinkedIn

Facebook

Twitter

Print only if necessary
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the intended recipient please contact the sender by a reply email and delete this email without
producing, distributing or retaining copies hereof.
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From: NVE [mailto:NVE@nve.no]
Sent: Friday, August 17, 2018 4:00 PM
To: __Firmapost <__Firmapost@cowi.com>
Cc: Søgne kommune <postmottak@sogne.kommune.no>
Subject: NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for adkomstvei til Lohnelier industriområde nord - Søgne kommune
Vår ref.: 201836951
Vi viser til oversendelse datert 09.07.2018
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal
tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.
NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs
bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken
kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.
NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder vi viser vi til NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde
i arealplanlegging, og øvrig veiledningsmateriell på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan.
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at
ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret forespørsel.

Hilsen fra
Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22959595 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no
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COWI AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO

Vår ref.: 18/06693-3

Deres ref.:

Dato: 17.08.2018

Søgne kommune - innspill - Varsel om oppstart av planarbeid for ny adkomstvei til
Lohnelier industriområde nord
Viser til oversendelse datert 9.7.2018.
Saken gjelder varsel om planarbeid for ny adkomstvei til Lohnelier industriområde nord. I
oversendelsen opplyses det at hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering
av ny adkomstveg fra ny rundkjøring i vest ved ny E39, og fram til nordlige del av Lohnelier
industriområde i øst. I gjeldende reguleringsplan for E39 er det planlagt at adkomst til
nordlige del av industriområdet skal være via eksisterende adkomstveg fra sør og videre
via ny planlagt bro over ny E39. I følge varslet planarbeid planlegges adkomstvegen å gå
langs ny E39 og i størst mulig grad etableres på E39 sin vegfylling-/skjæring.
Fylkeskommunen har ingen merknader til saken.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø

Adresselister:
Mottakere:
COWI AS
Kopi til:
Søgne kommune
STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL KONTORSTED
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Nye Veier AS
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:

Tangen 76
4608 Kristiansand

COWI AS
v/Kåre Magnus Grønning
Tordenskjolds gate 9
4612 Kristiansand

Deres ref.

Saksbehandler

Arkiv

NN

TKJ

00/000

Status, hjemmel

Dato
29.08.2018

Nye Veiers innspill – Varsel om oppstart av detaljregulering for adkomstveg til Lohnelier
industriområde nord – regulering for ny adkomstveg – Søgne kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 09.07.2018.
Hensikten med planarbeidet
I oversendelsen opplyses det at hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny
adkomstveg fra E39 kryss og frem til nordlige del av Lohnelier industriområde. Det forutsettes også at
gjeldene regulerte bro til industriområdet som er planlagt over E39 ikke bygges, og dermed ikke
videreføres i planen.
Nye Veiers innspill
Gjeldene regulering
Store deler av planområdet omfatter fremtidig ny E39 med tilhørende anlegg, samt mulige
midlertidige anleggsområder.
Hensynet til pågående kontraktinngåelse med totalentreprenør
Nye Veier er i august, september og oktober 2018, i prosess med en aktuell totalentreprenør som vil
kunne få ansvaret for utbyggingen av ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst. Intensjonen er å
inngå kontrakt innen 05.10.2018. Det er gjeldende detaljreguleringsplan som danner grunnlaget for
den pågående kontraktinngåelsen.
Hensynet til løsninger
Store deler av det varslede område og løsninger berører og har konsekvenser for gjeldende
detaljreguleringsplan. Endringer på hva som skal bygges og ikke bygges kan gi uheldige virkninger for
Nye Veiers kontraktsgrunnlag med aktuell totalentreprenør.
Nye Veier kan ikke akseptere at reguleringsplanen endres på en slik måte at dette påvirker
kontraktsgrunnlaget vårt uten at det på forhånd er etablert en gjennomføringsavtale som ivaretar
virkningene av en endret reguleringsplan. Avtalen må være inngått mellom Nye veier og tiltakshaver
m.fl. før en slik endring av gjeldende reguleringsplan kan vedtas av planmyndigheten.

Med vennlig hilsen
Nye Veier AS

Harald J. Solvik
Utbyggingssjef E39
Thomas Kaaløy Jensen
Rådgiver plan

NyeVeier AS
Side 2

TT ANLEGG AS
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COWI AS
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Innledning

10

I Plan- og miljøutvalget ved 1. gangsbehandlingen av Detaljreguleringsplan for
ny adkomstveg til Lohnelier industriområde Nord ble det vedtatt at det skal
"vurderes gangadkomst til industriområde nord over ny E39 via gangbro" før
planforslaget blir lagt ut på offentlig ettersyn.

2

Eksisterende situasjon og planlagte tiltak

Som tidligere nevnt var det i gjeldende reguleringsplan for ny E39 regulert inn
bro over ny E39 for hovedadkomstvegen gjennom Lohnelier industriområde
(sørlig og nordlig del). E39 er planlagt etablert på kotehøyde +64m under tidligere regulert bro. Utgangspunktet var da etablering av en spennarmert sprengverksbro på 50 m lengde og 8 m bredde tilsvarende lokal industriveg (uten fortau). Broen skulle da gå fra eksisterende industriveg fra sørlige del av industriområde (ca kote +70 – 74m) og over E39 fram til nordlige del av industriområde
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VURDERING AV GANGBRO OVER NY E39 - LOHNELIER INDUSTRIOMRÅDE SØR-NORD

(antatt kote +80 – 84m). Brofundamenter var tiltenkt nedsprengt i fjellskjæringene fra ny E39. I forhold til eksisterende situasjon ville ny bro over E39
medført mye terrengbearbeidelse og justering/endring av eksisterende industriveg, opparbeidete industritomter og VA-anlegg på nordlige del av industriområdet.

Figur 1: Viser gjeldende detaljreguleringsplan for ny E39 og plassering av tidligere foreslått bro.

Figur 2: Viser gjeldende detaljreguleringsplan for ny E39 og plassering av tidligere foreslått bro.
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Figur 3: Viser lengdesnitt av tidligere foreslått bro over ny E39 (kilde: Nye Veier).

Figur 4: Viser snitt av tidligere foreslått bro over ny E39 (kilde: Nye Veier).
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Alternativer og vurdering

Det er sett på to alternativer for gangforbindelse mellom nord- og sørlige del av
Lohnelier industriområde.

›

Alternativ 1 innebærer etablering av broforbindelse over ny E39 med lik
plassering ihht til gjeldende reguleringsplan for ny E39.

›

3.1

Alternativ 2 innebærer etablering av kulvert under ny E39 om lag 300 m øst
for tidligere regulert bro.

Alternativ 1 - Gangbro

Siden ny E39 vil etableres på kotehøyde +64m (nedsprengning i terrenget), er
det som vist i reguleringsplanen for ny E39 en mulighet for å etablere en gangbro over ny E39. I forhold til drift og vedlikehold av ny gangbro over E39 vurderes det som uaktuelt at gangbro oppføres i treverk. Treverksbro er derfor ikke
videre vurdert.
I og med det ikke er ønskelig med tiltak/hindringer i midtrabatten for ny E39 er
det ikke aktuelt å etablere søyler for oppstøttelse av en ny bro. Siden spennvidden og lengden til ny bro er på ca 50m medfører dette automatisk til krav om
"sterkere" konstruksjon (selvbærende) ved valg av brotype.
Videre står derfor valget mellom stål eller betong som bærende konstruksjon.
Det er således to valg mellom konstruksjonstype; spennarmert sprengverksbro i
betong eller fagverksbro med underliggende brudekke i stål (overliggende brudekke er ikke vurdert m.t.p krav til frihøyde til E39 under gangbro).

Figur 5: Viser brotype: spennarmert sprengverksbro (kilde Nye Veier).
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Figur 6: Viser brotype: parallellfagverksbro med underliggende brodekke (kilde: SVV Hb
440).

Figur 7: Viser brotype: parallellfagverksbro med overliggende brodekke. Denne brotypen
er ikke vurdert pga krav til frihøyde til ny E39. (kilde: SVV Hb 440).

Med tanke på gangbroens lengde/spennvidde tilsier dette store dimensjoner på
konstruksjonsvirke og dermed høyere kostnader ved valg av stål. Estetikk er
også omdiskutert ved valg av stålbro.
Som det ble vurdert i reguleringsplanen for ny E39 ville ny gangbro kunne etableres som en spennarmert sprengverksbro i betong. Tidligere vedtatt bro hadde
en bredde på 8 m, og grovt estimert ville løpemeterprisen på en slik bro vært
rundt 160 – 170 000 kr per løpemeter ca 8-9 mill. NOK,-.
Hvis ny gangbro skulle ha en lengde på ca 50 m og en bredde på ca 4 m regnes
det med at pris på per løpemeter ville vært rundt 120 – 130000,- = totalt ca 6-7
mill. NOK,-. Kostnader knyttet til ekstra sikring og boring for fundamenter og
dårlig fjellgrunn ville kommet i tillegg. Som vist over er ikke differansen mellom
en 8 m kjørebro og en 4 m gangbro stor. Det er fordi de faste kostnadene med
tilrigging, forskaling, fundamentering og generelt arbeid er meget likt uavhengig
av broens bredde for dette aktuelle tiltaket.

6
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Figur 8: Viser et forslag til plassering gangbro oppført som spennarmert sprengverksbro i
betong basert på gjeldende reguleringsplan for ny E39.
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Figur 9: Viser forslag til plassering av gangbro over ny E39.

3.2

Alternativ 2 – Kulvert

Det er også vurdert et alternativ for gangforbindelse mellom nordlige og sørlige
del av industriområde, da med kulvertløsning under ny E39 om lag 150 m lenger
øst for alternativ gangbro. Ny E39 er her planlagt etablert i dagen uten store
skjæringer i forhold til eksisterende terreng. En ny kulvert medfører derimot
andre problemstillinger. Største problemet er stigningsforhold med antall høydemeter som må tas opp fra kulvert og nordover opp til nordlige del av industriområdet.
Bunn kulvert ville antagelig måtte etableres 4 m under ny E39 på kotehøyde ca
k+61m. Fortau ved ny planlagt adkomstveg på nordlige del av industriområdet
vil ligge på kotehøyde k+87 m. Med en gangavstand på ca 170 - 200 m ville
stigningen på en gangvegen vært på om lag 13 – 17%. Etablering av gangvegen
ville også innebære beslag av 1000 m² av industritomten BI6.

8
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Videre er det knyttet spm om nedsprengning av kulvert (k+61m) under ny E39
(k+66m) kan medføre behov for større tiltak (pumpe/fjellboring av overvannsledning/m eller uten pumpe) for håndtering av overvannet fra nordlige høytliggendeområder under ny E39.

Figur 10: Viser et forslag til kulvert under ny E39 med gangveg.
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Figur 11: Viser plassering kulvert og gangveg under ny E39 med stigning på 13 - 17%.

3.3

Vurdering

Som tidligere nevnt er det knyttet flere store problemstillinger for om det kan
etableres kulvert under ny E39. Dette med tanke på stigningsforhold, overvannshåndtering og ikke minst hvilke følger dette hadde fått for gjennomføringen av ny E39, da dette er et nytt alternativ som ikke er vurdert tidligere.
Samtidig foreligger det heller ikke informasjon om kostnadene for gjennomføring
av et slikt tiltak. Således vurderes det at kulvert under E39 ikke er gjennomførbart ut fra hvilke virkninger dette medfører eksisterende- og planlagte tiltak og
prosesser med ny E39 og industritomter på Lohnelier industriområde.
Av alternativer til gangforbindelse mellom nordlige og sørlige del av industriområde over/under E39 som er vurdert er det gangbro i form av spennarmert
sprengverksbro som er gjennomførbart. Dette poengteres med at dette er tidligere vurdert og godkjent ved regulering av ny E39.
Samtidig må det bemerkes at kostnadene knyttet til etablering av bro over ny
E39 er store og differansen mellom ei kjørbar bro versus ei mindre gangbro er
minimal. Som nevnt er det i reguleringsplanen til ny E39 planlagt som kjørebro
uten fortau for myke trafikanter. I nytt planforslag som nå fremmes er det planlagt ny adkomstveg med tilhørende fortau fra industriområdet fram til kollektivholdeplassen ved Lohnelier-krysset vest for planområdet.
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Avsluttende kommentar forslagsstiller

Det er gjennomgått ulike alternativer til plassering og typer for gangforbindelse
mellom industriområde over/under ny E39. Som nevnt er det store kostnader
knyttet til etablering av ei mindre gangbro (ca 6 – 7 mill. nok,-). Ved oppstart
av planarbeidet ble det poengtert at forutsettingen for planarbeidet er at midlene som var tidligere tiltenkt planlagt kjørebro skulle heller brukes for gjennomføring av ny adkomstveg til Lohnelier industriområde (nytt planforslag).
Det er også viktig å få frem at industriområdet vil i framtiden/har i dag virksomheter som i stor grad benytter seg av transportkjøretøy i sin daglige drift (lager,
logistikk, lett industri, håndverksbedrifter). Behovet blir derfor svært lite også
når fremtidige nordlige utvidelse av industriområdet blir bygd ut. Som referanse
kan det blant annet vises til Mjåvann industriområde i Songdalen kommune som
har sammenhengende fortau fra eksisterende E39. Her er det få myke trafikanter pga typen virksomheter som etablert og deres daglige drift tilsier behov for
transport kjøretøy. Her er også myke trafikanter i stor grad knyttet til kollektivtransport langs med eksisterende E39.
For kollektivtransport til og fra Lohnelier industriområde vil arbeidstakere både
på nordlige og sørlige del av industriområde har tilnærmet lik gåavstand til ny
kollektivholdeplass ved ny E39 via innregulerte fortau og gang-sykkelveger ved
gjennomføring av planforslaget som nå fremmes for ny adkomstveg uten gangbro over E39. Dette mener vi er en bedre løsning enn dagens regulerte tiltak.
Ut ifra de stipulerte kostnadene og eventuell finansering for gjennomføring av
beskrevne tiltak, mener vi det er realistisk å hevde at det må vurderes om det
enten skal etableres ny foreslått adkomstveg med fortau fra nytt kryss på E39,
eller om gjeldende reguleringsplan med regulert bro skal beholdes og at det da
ikke kommer direkte avkjørsel til nordlige del av industriområde fra nytt kryss
på Lohnelier.
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Fra: Finn Lohne[f-loh@online.no]
Sendt: 27.04.2019 13:16:02
Til: Postmottak
Tittel: Deres ref: 2018/2507-15785/2019

Mitt innspill i forbindelse med regulerings endringen er at jeg da får en ca 7 km lang avstand fra min
lasteplass i Industriområdet og traktorboden, til skogen på nordsiden av ny E 39. Dette er urimelig langt og
derfor motsier jeg meg at den tiltenkte bro ikke blir bygget. Avstanden vil også gjøre det dyrere å drive
skogen både med utgifter til diesel og arbeidstid.
Mvh
Finn Lohne

Søgne kommune
v/Arealenheten
Postboks 1051
4682 Søgne

Søgne 15.05.2019

Innspill til offentlig

ettersyn

- endring

av reguleringsplan

for ny E39

Viser til reguleringsendring
for ny E39 utlagt til offentlig ettersyn. Planen legger til rette for at det kan
etableres atkomst til Lohnelier industriområde
parallelt med ny E39. Langs veien inn til industriområdet
legges det opp til fortau på sørsiden av veien. For beboerne langs Eikestølveien
innebærer løsningen at en
må krysse veien til industriområdet
for å komme til fortauet. Det må forventes betydelig trafikk på denne
veien som følge av størrelsen på arealet som er avsatt til industriformål.
Uten noen form for tilrettelegging
i krysset med den nye atkomsten eller langs nederste del av Eikestølveien,
vil gående og syklende bli
ledet rett ut i selve kryssområdet.
Vi mener derfor det bør tilrettelegges
for en sikrere trafikkløsning
for
gående og syklende langs Eikestølveien ved at det reguleres fortau på den nederste strekningen av
Eikestølveien
og at det tilrettelegges for en trafikksikker kryssing av veien inn til industriområdet.

Med vennlig hilsen
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Fra: Malin Moen[malinmb@hotmail.no]
Sendt: 03.04.2019 19:09:27
Til: Postmottak
Tittel: Endring av reguleringsplan for nye E39

Om dette forslaget blir gjennomført vil det innebære at beboere i Eikestølveien får en industrivei ennå nærmere enn først
planlagt. Det vil bli mye tungtransport som kommer til å kjøre på denne veien og dette vil det bli mye støy av. Vi er svært
kristiske til denne foreslåtte veien og håper søgne kommune vil ta hensyn til oss i Eikestølveien. Vi håper dere forkaster
dette forslaget og bygger veien som den var planlagt.
Mvh Malin Moen og Mats Rødland (Eikestølveien 108)

Fra: fraholme@online.no[fraholme@online.no]
Sendt: 14.05.2019 10:48:41
Til: Postmottak Søgne
Tittel: Inspill til: Førstegangsbehandling-DetaljreguleringforadkomstveitilLohnelierindustriområdenord-PlanID201806. Arkiv:
L12 Saksmappe: 2018/2507-5413/2019

Søgne kommune: Plan og miljøutvalget
Innspill til: Førstegangsbehandling‐ Detaljregulering for adkomstvei til Lohnelier industriområde nord Plan ID
201806 Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/2507‐5413/2019 Daniel Holm 18.02.2019
Det fremstår som svært ugunstig å legge veien til industriområdet inn på Eikestølveien. Tvers over Eikestølveien
der hvor veien er tiltenkt å komme er det satt av til døgnhvileplass for langtransport. Økt trafikkmengde utover
gjeldende plan for Lohnelier vil kunne gi støynivå som går ut over trafikksikkerhet, da det kan gi
innsovningsbesvær og redusert søvnmengde for langtransportsjåfører. Det bør tvert imot legges til rette for at
området får en mest mulig rolig atmosfære, ved at også veien til skytebanen blir lagt via industriområdet altså ført
over bro til industriområde nord.
(Ett alternativ som kanskje ikke er blitt vurdert er broforbindelse og enveiskjørt vei, som da vil begrense
trafikkmengden inn på Eikestølveien og allikevel gjøre at det er kort transporttid ut av området.)

Det anmodes om at adkomstvei til industriområde nord ikke blir lagt med tilknytning til Eikestølveien.
Mvh
Frank Holmen
Eikestølveien 67
4640 Søgne

Fra: Thor Valle[tev0302@gmail.com]
Sendt: 13.05.2019 16:55:12
Til: Postmottak Søgne
Tittel: Endring av reguleringsplan for ny E39

Ang endring av reguleringsplan for ny E39 (plan ID201510)
Viser til brev om foreslått endring av industriadkomstvei på nordsiden av ny europavei/Eikestølveien som er
ønsket av TT anlegg/Søgne kommune.
Jeg bor på Eikestølveien 96 og er en av nærmeste naboer til utbygging av nytt kryss/europavei veg Lohnelier. Jeg
og naboen (Eikestølveien 98) har kjent på usikkerheten ved utbygging og hva som kan bli konsekvensen av dette
når vi tenker på fremtidig trivsel, verdi på bolig og eventuelt hvor lett det vil bli og selge hus i fremtiden. Jeg skrev
i høringen om regulering av ny E39 om at vi burde fått bolig innløst som andre eiendommer ved Eikestølveien,
dette ble jeg ikke hørt på . Føles ikke noe godt og tenke at vi muligens blir sittende igjen som Svarte Per.
Det føles definitivt ikke noe bedre når vi nå blir opplyst om at TT anlegg og Søgne kommune går inn for å legge
adkomstvei til industriområdet til det som blir en del av Eikestølveien.
Jeg har forståelse for at TT anlegg ser på dette som en svært fordelaktig løsning for TT anlegg. Jeg har lest i
vedleggene på Søgne kommune sine hjemmeside om vurderinger om konsekvenser å kan ikke se at verken TT
anlegg eller kommunen kan se noe negativt med å endre reguleringsplanen.
Men det er jo innlysende at om adkomsten til industriområdet blir lagt til Eikestølveien, vil det blir en vesentlig
økning av trafikk/tungtrafikk i vårt nærområde og støyen vil ikke bli noen mindre. Og med tanke på at dette er et
industriområde i utvikling, ser jeg særdeles lite positivt på disse planene. Hvem vil ønske så store mengder med
trafikk og tungtrafikk så nærme bomiljøet sitt? Å ikke minst som nevnt tidligere, så hva blir konsekvensene for oss
som blir naboer til industriveien ang verdi og salgbarhet av eiendom i fremtiden.
Hva slags hensyn er tatt til vi som bor bare 2‐300 meter fra denne veien som er planlagt? Er det kun hensynet til de
økonomiske fordelende som TT anlegg vil vinne ut av dette. Skjønner at omgjøring av dagen reguleringsplan vil ha
stor fordel og vinning for TT anlegg, men blir overhode ikke noen fordeler for vi som tross alt bor her i dag. Jeg
tenker at grunnlag for utløsing av bolig ikke er noe mindre nå som vi etter all sannsynlighet må forholde oss til ny
adkomstvei.
Kan TT anlegg og Søgne kommune med sikkerhet påstå at dette ikke kan få negative konsekvenser på sikt, enten
det dreier seg om trivsel, bokvalitet eller verdi på bolig i fremtiden. Med de fordeler TT anlegg vinner på denne
løsningen mener jeg at de har et stort ansvar i dette, og kommunen som har gått inn for denne løsningen.
Det føles tung og vanskelig å tenke på at det langt fra er usannsynlig at dette vil ha negativ effekt og konsekvens
for vi som bor nærmest denne veien, både med trivsel, bokvalitet, boligverdi og salgbarhet som nevnt tidligere.
Overhode ikke en løsning jeg ønsker velkommen
Mvh Thor Einar Valle Eikestølveien 96.
Sendt fra E‐post for Windows 10

Søgne kommune
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4682 SØGNE
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Innsigelse til endring av reguleringsplan for E39 Søgne øst - Mandal øst,
Søgne kommune

Fylkesmannen fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, innsigelse til
planendring ved Lohnelier for reguleringsplan for E39 Søgne øst - Mandal øst.
Innsigelse gjelder tilførselsvei til skytebane, f_SKV. Vi mener denne ikke er i tråd med
nasjonale føringer om naturmangfold.
Vi viser til oversendelse fra Søgne kommune 1.4.2019.
Det er lagt fram forslag til endring reguleringsplan for E39 i området Lohnelier industriområde.
Endringene går ut på å fjerne den regulerte brua over ny E39 i Lohnelier industriområde og heller
bygge en egen industriadkomstvei på nordsiden av den nye europaveien. Dette medfører også
omlegging av tilførselsvei til skytebane på nordsida av ny europavei.
Fylkesmannen kan ikke se at selve adkomstveien til nordre del av industriområde er problematisk i
forhold til de interesser vi skal ivareta. Tilførselsvei til skytebane nord for veien (f_SKV) mener vi
derimot er i strid med det hensyn som skal tas til naturmangfold.
Denne veien går igjennom et registrert naturtypeområde, Dal Ø, ID nr. BN00066960. Dette er et
viktig område med rik edellauvskog med utforming Lågurt-eikeskog. Av beskrivelsen i naturbase går
det fram følgende:
"Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den består av et ganske variert gammelskogsområde med eldre
eikeskog, fattig sumpskog og or-askeskog. Sistnevnte er trolig en sjelden naturtype i kommunen. Høy
naturvariasjon gir også grunnlag for ganske høyt artsmangfold. Skogstrukturen er mindre godt utviklet, og
få signalarter er påvist. Det er for øvrig positivt at lokaliteten er ganske godt arrondert og stor."
Veien går altså igjennom en betydelig del av dette området. Det er store områder på hver side veien
til skjæringer og fyllinger som er foreslått regulert til annen veigrunn. Det som blir igjen ved siden av
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denne tilførselsveien medregnet annen veigrunn er til dels små smale områder. Det går også ut noe
av lokaliteten i sør til det som i godkjent plan er regulert i til ny E39. Til sammen vil da en stor del av
denne naturtypelokaliteten bli borte. Noe av det som gjør lokaliteten verdifull er altså at den er stor
og ganske godt arrondert. Dette vil da ikke lenger være tilfelle og lokaliteten blir da betydelig
svekket.
Vi ser at det er gjort vurderinger etter de ulike paragrafer i naturmangfoldloven slik det skal gjøres.
Det konkluderes med følgende: "Ut fra den totale belastningen ny E39 medfører, vurderes det at belastning
av ny adkomstveg til industriområde er av minimal karakter."
Vi er ikke enige i denne konklusjonen. Når det gjelder selve adkomstveien til industriområdet kan det
være riktig, men når det gjelder tilførselsvei til skytebane nord for veien (f_SKV), mener vi
belastningen vil være vesentlig. Vi mener også at det ikke i tilstrekkelig grad er utredet alternativer til
denne tilførselsveien som kan medføre mindre inngrep.
Vi kan, utfra det som er lagt fram, vanskelig se at dette er eneste mulig løsning for tilførselsveien. Det
må være unødvendig å gjøre så store inngrep i naturtypelokaliteten for å få fram vei her. Det må
kunne finnes alternativer som gir mindre virkninger for naturmangfold. Vi mener at det ikke i
tilstrekkelig grad er utredet alternativer til denne tilførselsveien. Det er heller ikke på annen måte
vist at alternativet som er lagt fram er det beste utfra avveining mellom tilkomst og hensyn til blant
annet naturmangfold.
Vi reiser på bakgrunn av dette innsigelse til planforslaget.

Stein Arve Ytterdahl
fylkesmann

Ingunn Løvdal
miljøverndirektør
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Offentlig ettersyn og høring av forslag til endring av reguleringsplan for ny
E39 - Søgne kommune
Vi viser til brev fra dere av 1.4.2019.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn og høring av forslag til endring av reguleringsplan
for ny E39.
Formålet med planendringen er å tilrettelegge for etablering av ny atkomstveg til nordlige
del av Lohnelier industriområde, fra ny rundkjøring ved ny E39 i vest. Det reguleres også for
fortau langs atkomstvegen og frem til bussholdeplass ved ny E39. I forslag til plan tas bro i
gjeldende reguleringsplan mellom nordlige- og sørlige del av industriområdet ut, og det
reguleres for snuhammer sør for ny E39.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
-

I planbeskrivelsen er ny atkomstveg vurdert opp mot atkomst via bro i gjeldende
plan. Statens vegvesen har ingen merknader til de vurderinger som er gjort.

-

Fortau langs atkomstvegen til industriområdet videreføres langs fylkesvegen frem til
krysningspunkt i plan mot bussholdeplass på ny E39. Statens vegvesen vil påpeke
konflikten mellom trafikk på avkjøringsrampa fra en høyhastighetsveg og myke
trafikanter i krysningspunktet. I gjeldende plan er det tilsvarende krysningspunkt på
motsatt side av ny E39, men kurvaturen gjør at de samme utfordringene ikke er like
fremtredende her.

-

Skjerming mot blending fra trafikk på atkomstvegen og ny E39 er godt omtalt i
planbeskrivelsen og Statens vegvesen forutsetter at dette følges opp ved
gjennomføring av planen.
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Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
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Glenn Solberg
seksjonsleder
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Søgne kommune - Endring av reguleringsplan for E39 v/Lohnelier industriområde Offentlig ettersyn
Det vises til kommunens ekspedisjon av 1.04.2019 der ovennevnte planendring legges ut
til offentlig ettersyn.
Endringen går i korthet ut på at det foreslås å etablere en ny atkomstvei til nordre del av
industriområdet og at opprinnelig regulert bro over ny E39 utgår.
Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til den foreslåtte reguleringsendringen.
Kommunen har i utleggelsesvedtaket tatt opp spørsmålet om det bør vurderes en gang/sykkelforbindelse over ny E39. Vi ser at dette, evt. på sikt, kan være ønskelig. Nå ser det
imidlertid ut til at planforslaget ikke umuliggjør innregulering av en eventuell slik
forbindelse i ettertid.
Agder Kollektivtrafikk A/S (AKT) har gitt tilbakemelding om at det i gjeldende
reguleringsplan burde vært etablert en bussholdeplass også på avkjøringsrampe fra vest.
Dette for å muliggjøre betjening av Lohnelier i østgående retning for ruter som følger
eksisterende E39 fra Lohnelier og østover. Vi er klar over at dette forholdet ligger utenfor
området som nå er tatt opp til regulering, men vi vil be kommunen om også å justere
gjeldende plan på dette punktet. Ønsket plassering av holdeplass er markert på kartutsnitt
på neste side.

Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
fung. seksjonsleder
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Endring av
reguleringsplan for ny E39 - PlanID 201510 - Søgne kommune
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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E39 Søgne øst - Mandal øst - trekking av innsigelse - detaljregulering endret tilførselsvei til nordre del av næringsområdet Lohnelier - Plan ID
201806.

Fylkesmannen trekker innsigelse til planendring for E39 Søgne øst - Mandal øst, Plan ID
201806, for endret tilførselsvei til nordre del av næringsområdet Lohnelier. Innsigelsen
trekkes på bakgrunn av at tilførselsveien til Årdal skytebane er tatt ut.

Vi viser til oversendelse fra Søgne kommune 4.6.2019, med anmodning om å trekke innsigelse til
planforslag om endret tilførselsvei til nordre del av Lohnelier næringsområde..
Søgne kommune sendte 1.4.2019 forslag om endring av plan for E39, plan ID 201806, på høring.
Planendringen gjaldt tilførselsvei til nordre del av Lohnelier næringsområde. Fra tilførselsveien til
næringsområdet var det lagt inn en avkjøring med tilførselsevei til Årdal skytebane. Fylkesmannen
reiste i brev av 15.5.2019 innsigelse til dette planforslaget fordi tilførselsveien til Årdal skytebane
beslagla store arealer av et viktig naturområde, naturtypeområde, Dal Ø, ID nr. BN00066960.
Kommunen har nå revidert planen ved å ta ut tilførselsveien til Årdal skytebane, samt lagt inn fortau
på et mindre strekk langs Eikestølveien samt foretatt noen små arronderinger mellom vegformål og
industriformål. Vår innsigelse vedrørende tilførselsvei til Årdal skytebane er dermed imøtekommet.
De andre mindre endringene anser vi som positive eller uten betydning for de interesser
fylkesmannen skal ivareta. Kommunen vil løse adkomst til skytebanen i kommende regulering av
nordre del av Lohnelier.
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Fylkesmannen trekker på bakgrunn av dette innsigelsen til planendringen.

Med hilsen
Stein Arve Ytterdahl
fylkesmann

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan
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