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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Områderegulering for
Kjellandsheia nord – Mjåland, Plan ID 201810 iht. vedlegg.
2. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, 12-14 oppheves deler av
reguleringsplan for Lunde, plan ID 20050908-1 og Områderegulering for Leireheia,
plan ID 201220 iht. kart vedlegg 13.
Rettsvirkningen av opphevelsene er at kommuneplanens arealdel blir gjeldende.
3. Plan- og miljøutvalget behandler eventuelle klager på vedtakene som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 26.09.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Lunde (AP) Representanten ble erklært inhabil og
fratrådte møtet. Repr. Monstad (MDG) ledet møte.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
4. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Områderegulering for
Kjellandsheia nord – Mjåland, Plan ID 201810 iht. vedlegg.
5. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, 12-14 oppheves deler av
reguleringsplan for Lunde, plan ID 20050908-1 og Områderegulering for Leireheia,
plan ID 201220 iht. kart vedlegg 13.

Rettsvirkningen av opphevelsene er at kommuneplanens arealdel blir gjeldende.
6. Plan- og miljøutvalget behandler eventuelle klager på vedtakene som underinstans.
Rådmann fremmet forslag:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Områderegulering for
Kjellandsheia nord – Mjåland, Plan ID 201810 iht. vedlegg.
På bakgrunn av usikkerhet i grunnlagsmateriale og beregninger er det anbefalt et
påslag på 0,3 meter, jamfør rapport fra kartleggingen av flomvannstand i Lundeelva.
Det må derfor tas høyde for flomvannstand på + 3,4 moh.
2. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, 12-14 oppheves deler av
reguleringsplan for Lunde, plan ID 20050908-1 og Områderegulering for Leireheia,
plan ID 201220 iht. kart vedlegg 13.
Rettsvirkningen av opphevelsene er at kommuneplanens arealdel blir gjeldende.
3. Plan- og miljøutvalget behandler eventuelle klager på vedtakene som underinstans.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens endringsforslag
Rådmannens endringsforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas Områderegulering for
Kjellandsheia nord – Mjåland, Plan ID 201810 iht. vedlegg.
På bakgrunn av usikkerhet i grunnlagsmateriale og beregninger er det anbefalt et
påslag på 0,3 meter, jamfør rapport fra kartleggingen av flomvannstand i
Lundeelva. Det må derfor tas høyde for flomvannstand på + 3,4 moh.
2. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, 12-14 oppheves deler av
reguleringsplan for Lunde, plan ID 20050908-1 og Områderegulering for
Leireheia, plan ID 201220 iht. kart vedlegg 13.
Rettsvirkningen av opphevelsene er at kommuneplanens arealdel blir gjeldende.
3. Plan- og miljøutvalget behandler eventuelle klager på vedtakene som
underinstans.

Bakgrunn for saken:
Vianova Kristiansand AS har på vegne av Søgne kommune v/ Eiendomsenheten og Repstad
eiendom AS utarbeidet en områderegulering for Kjellandsheia nord og Mjåland med
omkringliggende område.
Formålet med planen er å avklare rammene for etablering av nye boligfelt i Kjellandsheia nord
på kommunal og privat grunn på overordnet nivå. Det er lagt opp til at det skal utarbeides egne
detaljreguleringer for de foreslåtte boligfeltene i en senere i fase.
Formålet med planen er samtidig å avklare fremtidig trafikkavvikling imellom Kjellandsheia,
Lunde/Lohnelier og Vedderheia boligområde. I gjeldende reguleringsplan er det regulert en
større og kostnadskrevende kryssløsning med påkoblingsløsninger som er utarbeidet med en
forutsetning om at dagens E39 skal opprettholdes. Kommunen har i ettertid vedtatt en ny
europaveitrasé som gjør at den någjeldende regulerte kryssløsningen med forbindelser blir
unødvendig fordyrende og overdimensjonert.
Plan og miljøutvalget besluttet i juni 2019 at forslag til plan skulle legges ut på offentlig
ettersyn og høring. Planen fremmes nå til sluttbehandling etter endt høringsperiode.
Om forslaget:
Premisser utformingen av forslaget:
Det er meldt oppstart av planarbeid for et vesentlig større område for å ha tilstrekkelig areal å
vurdere den nye tverrforbindelsen mot Lohne-/Lundeveien. Selve planforslaget har kun med
det som er nødvendig for få fram den nye veien med gang- og sykkelvei og tilpasninger mot
gjeldende plansituasjon. Det er et valg som er gjort for å få en mest mulig effektiv og målstyrt
planprosess hvor det ikke utredes mer enn nødvendig. Erfaringer viser at desto mer areal som
tas med i planene desto mer er det å utrede og avklare, noe som er tids- og kostnadskrevende.
Administrasjonen foreslår at någjeldende regulerte kryssløsninger med tilførselsveier oppheves
som følge av at den nye planen vedtas og at det eventuelt foretas en mindre justering av
tilgrensende reguleringsplaner der det er nødvendig. Det bringer arealbrukssituasjonen tilbake
slik det var før någjeldende reguleringsplan ble vedtatt. Området er hovedsakelig avsatt til
LNFR i kommuneplanens arealdel.
Planene som oppheves er deler av reguleringsplan for Lunde sentrum fra 2005 og regulert
rundkjøring på Leireveien med tilførselsvei i områderegulering for Leireheia fra 2018:

Kartutsnitt 1 fra førstegangsbehandling: Viser i fiolett linje gammel plansituasjon som foreslås
opphevet som overflødig som følge av ny plan.
Planens innhold og løsninger:
Det foreslås regulert 200 nye boliger over 5 byggeområder benevnt som B1-B5, som til
sammen utgjør 201 mål. Det er forutsatt at det skal utarbeides egne detaljreguleringsplaner for
feltene før det kan iverksettes boligutbygging. Planforslaget regulerer samlevei med gang- og
sykkelvei og busstopp, som i sør kobles på regulert samlevei i tilgrensende plan, og i nord
kobles på den fremtidige fylkesveien med rundkjøring.

.
Kartutsnitt 2: Viser utsnitt av planforslaget hvor de de planlagte boligfeltene vil komme.
Sørvest i planen er det avsatt areal til offentlig parkering for friområdet rundt Kjellandvannet
for de som ikke bor i området. Det er samtidig regulert grønnstrukturkorridorer og turveger i
randsonen av planen for å binde byggefeltene bedre sammen med friområdet rundt
Kjellandsvannet.

Kartutsnitt 3: Viser deler av planforslaget sammen med områderegulering for Kjellandsheia
syd hvor turområdet rundt Kjellandsvannet inngår.
Det er foretatt mindre arronderinger av arealbruksformål fra KP nivå for byggeområdene i
områdereguleringen. Område for offentlig eller privat tjenesteyting som ligger inne i KP er tatt
ut og er erstattet med bolig etter en nærmere behovsvurdering av Eiendomsenheten.
Ved rundkjøring på den fremtidige fylkesveien (E39) er det planlagt inn-/utfartsparkering for
de som reiser med kollektivtrafikk og inngår i kommunens ny strategi om å flytte
kollektivaksen lenger vest i Søgne.
Lenger øst er det planlagt en ny tverrforbindelse fra et T-kryss som går i bru over Lundeelva og
kobles sammen med Repstadveien, som er hovedatkomsten til Vedderheia boligområde. Det er
bevisst valgt å lage to separate T-kryss til Lohneveien og Lundeveien for å få mindre trafikk på
Lohneveien i fremtiden, hvor det delvis mangler gang- og sykkelvei, samtidig som
Repstadveien (Vedderheia boligfelt) får forkjørsvei. Dagens E39 som blir fremtidig fylkesvei
vil kunne være hovedatkomst mot Lohnelier industriområde fra Søgne. I kryssområdet mellom
Lohneveien, Repstadveien og Lundeveien forutsetter planen at en bolig må innløses under
gnr/bnr 71/38 som eies av Lundeparken Barnehage AS.

Kartutsnitt 4 fra førstegangsbehandling: Viser planforslagets planløsninger i nord med ny
foreslått trafikkavvikling.
Det er foreslått gang- og sykkelvei parallelt med veien fra rundkjøring til Kjellandsheia nord
og helt fram til Respstadveien, Lohneveien og Lundeveien. Det er lagt opp til at kryssing av
vei skal skje i plan.
Det er tatt inn rekkefølgekrav om etablering av veganleggene planen regulerer med ulikt
innslagspunkt, parkeringsplassen til friluftsområde, samt lekeplasser og nærmiljøanlegg.
Endringer etter offentlig ettersyn og innkommende merknader:
Det har kommet inn 14 høringssvar fra myndigheter, organisasjoner og private. NVE har
fremmet innsigelse til planen pga. flomfare med planlagt bru over Lundeelva (ligger i
flomsone). NVE frykter at oppstuing av vann kan føre til skader på 3 part. Planen er derfor
revidert for å imøtekomme innsigelsen med å ta inn et rekkefølgekrav om at det må
dokumenteres (i byggesaken) at utforming av bru, brukar og eventuelle pilarer ikke medfører
nevneverdig skader eller ulemper for 3. part.
NVE har i dialog med kommunens saksbehandler signalisert at de vil kunne akseptere en slik
løsning, som har resultert i at kommunen har sendt over ei formell anmodning om å trekke
innsigelsen den 18.9.2019. Det er forventet å få ei formell tilbakemelding på at innsigelsen
trekkes før kommunestyret behandler saken.
Statens vegvesen har stilt krav om at nytt kryss på E39 ikke kan etableres før ny E39 er åpnet
for trafikk. Merknaden er tatt tilfølge og det er knyttet et rekkefølgekrav i planbestemmelsene
om at nytt kryss ikke kan etableres før ny europavei er åpnet for trafikk. I tillegg er det er tatt
inn frisiktlinjer som manglet i plankartet.
Vest-Agder fylkeskommune har blant gitt råd om at bestemmelsene § 3.1 a) strammes inn for å
styre arealbruken. Bestemmelsen var et unntak fra plankravet om at anleggsveger og
midlertidig deponi og uttak av masser tillates i områder med plankrav. Bestemmelsen er i sin
helhet er tatt ut i samråd med konsulent og forslagsstiller. Det anses som uheldig om det foretas
store terrengendringer før det er avklart hvor grønnstrukturen skal være i feltet.

Fylkesmannen har gitt innspill om at det bør stilles krav til sykkelparkering med takoverbygg
på innfartsparkeringen. Det stilt krav i bestemmelsene om minst 25 sykkelpareringsplasser med
takoverbygg i revidert plan.
Fylkesmannen og Lunde velforening har gitt innspill om at det bør vurderes planfri krysninger
for gående og syklende. Det har blitt vurdert og konklusjonen er at det ut fra trafikkgrunnlaget
vil det ikke være nødvendig, men forslagsstiller har signalisert at de vil likevel vurdere dette
nærmere ved gjennomføring av plan.
Statsbygg har på vegne av Lunde behandlingssenter (Bufetat) gitt innspill om de har for lite
parkeringsplasser og at det er noe som gjerne skulle blitt løst/avklart som en del av planen.
Agder energi har en høyspent over arealet som muligens kan benyttes til en parkeringsutvidelse
(o_BOP). Om arealet kan benyttes til parkering beror blant annet på hvordan terrenget under
arronderes, kravet er minimum 7,5 meter opp til høyspentlinje. Byggegrenser mot offentlig vei
er også forhold som må avklares nærmere når det foreligger skisser på en mulig opparbeidelse.
Statens vegvesen har signalisert at de i utgangspunktet ikke er negativ til å se nærmere på en
bakkeparkering i området.
Det er foretatt en mindre justeringer i plankartet for å gjøre planen mer fleksibel i forhold til en
fremtidig utvidelse av parkeringsplassen til Lunde behandlingsenter. I opprinnelig utkast var
det tegnet avkjørsel med regulert vei inn på tomta, i revidert plan vises kun avkjørselen. Det
gjør at plassering av veien videre innover på tomta kan bestemmes i byggeplanfasen i samråd
med Statsbygg/Bufetat som gir mer fleksibilitet med tanke på at det muligens skal utvides med
flere parkeringsplasser.
Agder Energi påpeker i sin høringsuttalelse at det må tas inn hensynssoner for to 110 kV
luftlinjer. Plankartet er oppdatert med hensynssoner.
Naturvernforbundet mener det må foretas ytterligere kartlegginger av naturmangfold. Det vises
til at kartleggingen er gjort på feil årstid (november og desember) utenfor vekstsesongen, og at
det bør stilles krav til nye undersøkelser før boligene blir detaljregulert.
Zoologisk forening mfl. mener det er urovekkende at planen ble behandlet og lagt ut på
offentlig ettersyn uten at begge kartleggingsrapportene ikke var vedlagt saken. Konsulenten
hadde glemt å legge med kartleggingsrapporten for Kjellandsheia nord som ble ettersendt i
slutten av høringsperioden. Administrasjonen innvilget utsatt høringsfrist som følge av feilen.
Det anføres i likhet med Naturvernforbundet at kartleggingen også er gjort på feil tidspunkt av
året og at bruk av informasjon hentet ut fra offentlige databaser ikke er tilstrekkelig.
Informasjonen anses som sparsomt, og at den bygger på tilfeldige observasjoner som i
hovedsak er registrert av frivillige. Et konkret eksempel på dette er Nattravn (fugl) som er
registrert flere ganger og som det må antas å hekke innenfor planområdet.
Zoologisk forening mfl. ber derfor at det gjøres en grundigere og mer omfattende kartlegging
av naturmangfold i Kjellandsheia nord før vedtak fattes. Fylkesmannen har også i sin uttalelse
anbefalt at det stilles krav til ytterligere kartlegging av nattravn ved detaljregulering av
byggeområdene.
Administrasjonen mener kartleggingene og vurderingene som er foretatt er tilstrekkelig og at
det ikke er behov for å stille ytterligere krav til kartlegging.

Området er avsatt til boligbebyggelse i KP som tilsier at det er gjort vurderinger av
naturmangfold og at det i utgangspunktet da ikke skal være behov for flere utredninger.
Nattravn er oppført som livskraftig bestand (LC) på norsk rødliste ut fra hva administrasjonen
kan se, og forvaltningsmålet for arten jf. nml § 5 blir ikke truet av utbyggingen. Skrinne
fjellpartier med seint voksende furu er karaktertrekk for store deler av kommunen, også
områder som grenser inntil planområdet.
I forhold til naturmangfoldloven er det et spørsmål om utbyggingen berører arter eller
naturtyper på en måte som gjør at man ikke oppnår forvaltningsmålene jf. nml §§ 4-5.
Administrasjonen er ikke enig i at det bør brukes mer ressurser på å kartlegge arter i
planområdet som anses livskraftig. Det kan ikke utelukkes at hekkelokaliteter til flere
fuglearter som anses som livskraftig går tapt når man ser på hele utbyggingsområdets størrelse.
Det er en generell konsekvens av å ta i bruk nye urørte områder til utbyggingsformål.
Administrasjonen finner for øvrig kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig og vil påpeke at det
naturmangfoldlovens forarbeider fremgår at det klare utgangspunktet er at vurderingene skal
bygge på eksisterende/tilgjengelig kunnskap (se. Ot.prp nr. 52 (2007-2008) s. 379).
Kartleggingsarbeidet som er foretatt er slik sett mer enn det som er påkrevd og nødvendig ut
fra omstendighetene. Bruk av offentlig registrert informasjon som naturbase og artsdatabanken
er tilstrekkelig med mindre det klare holdepunkter på at det er nødvendig å hente inn mer
kunnskap.
I forhold til at den ene rapporten ikke fulgte planen er det en feil som ikke endrer utfallet i
saken etter administrasjonens vurderinger. Rapporten har ikke avdekket arter eller naturtyper
av særlig stor forvaltningsinteresse og underbygger langt på vei at området kan tas i bruk til
utbyggingsformål. Om rapporten inneholdt ny og viktig informasjon kunne saken stilt seg
annerledes.
Det foreligger flere private innspill til planen som er oppsummert i merknadsbehandlingen
(vedlegg 13).
En grunneier ber om at samleveien til Kjellandsheia nord flyttes noe for å ta hensyn til lokalt
kulturminne «Steinvad» og at rundkjøringen på den fremtidige fylkesveien (nåværende E39)
flyttes lenger unna boligen til grunneieren.
Flytting av samleveien vil redusere byggeområdene vesentlig og rundkjøringen er allerede
flyttet etter dialog med grunneier tidligere i prosessen. Det er derfor krav som ikke har vært
mulig å imøtekomme.
En annen grunneier ber om at den gamle planen ikke oppheves fordi han ønsker å lage en egen
plan for boligutvikling. Opphevelse av overflødig veiformål påvirker ikke et privat planinitiativ
til boligutvikling slik administrasjonen ser det. Det vil uansett måtte konsekvensutredes med
mindre det gis som innspill ved rullering av kommuneplanen og det blir utredet som en del av
overordnet plan til boligformål.
En tredje grunneier har bedt om støyskjerming og at avkjørsler til både bolig og
landbruksarealer sikres. Det er tatt inn i bestemmelsene at det kan bygges støyskjerm og stilt
rekkefølgekrav om at grenseverdiene i T-1442 ikke skal overskrides for eiendommen. I likhet
med Lunde behandlingssenter vil opparbeidelse av avkjørsler være noe man må komme tilbake
til i byggeplanfasen. I forhold til egen avkjørsel fra Repstadsveien til bakenforliggende
landbruksarealer over gang- og sykkelveien bør det vurderes om det mulig å lage en stikkvei

fra avkjørselen til boligen som går parallelt med gang- og sykkelveien. Det er uansett forhold
som må avklares ved gjennomføring i dialog med Statens vegvesen.
To beboere i området ønsker en annen trafikkavvikling enn det planen legger opp til som
bygger på eldre skisser fra Statens vegvesen. Prinsippet er at eksisterende avkjørsel på E39
stenges og at det lages rundkjøring på Leireveien og dagens E39 (fremtidig fylkesvei).

Skisse: Innspill fra to beboere til alternativ trafikkavviklingsløsning.
Konsulenten har i prosessen sett på flere ulike alternativer basert på trafikkanalysen som er
utarbeidet. Det er ikke noe fasit i forhold til valg av planløsning, og ulike løsninger/alternativer
har sine fordeler og ulemper. Løsningen som er valgt er kvalitetssikret som gjennomførbar og
kostnadseffektiv med bruk av T-kryss og unngåelse av ekstra veiforbindelse mellom
Leireveien og E39 over landbruksarealet. I tillegg er den gunstig i forhold til fordeling av
trafikken på veinettet når området vurderes samlet.
Administrasjonens vurdering:
Forslagsstiller har brukt mye tid i på utarbeide trafikkanalysen som danner grunnlaget for
løsningene som er foreslått. I tillegg ligger det et andre endrede premisser i bunn som påvirker
valg av løsninger ut fra hva som er ønskelig å oppnå.
Når KDP for Kjellandsheia, Områderegulering for Kjellandsheia syd og Områderegulering for
Ausviga ble vedtatt lå det til grunn at Leireveien skal være tilførselsvei fra E39. Det siste er at
samleveiene i feltene i betydelig større grad skal overta denne funksjonen, og kun mindre
utbedringer på Leireveien nå skal gjennomføres.
Endrede forutsetninger gjør at løsninger som før var aktuelle, for eksempel denne
rundkjøringen på Leireveien med arm ned til E39 i skissen ovenfor, blir mindre aktuelt ut fra
estimert trafikkgrunnlag på veinettet.
Løsningene som er foreslått er dessuten besparende med å bruke dagens kryss på E39 og bygge
T-kryss som alternativ til rundkjøringer uten at det går på bekostning av trafikkflyten. Statens
vegvesen har likevel signalisert at det kan bli aktuelt å etablere et venstre svingefelt på
tverrforbindelsen.

Planen gir raskere forbindelse til og fra Vedderheia, bryte aksen Lohneveien – Lundeveien og
tilrettelegge for at kollektivaksen kan flyttes lenger vest i Søgne med tilhørende
innfartsparkering.
Det nye veisystemet medfører heller ikke noe særlig forverring i støysituasjonen, som
hovedsakelig skyldes at bebyggelsen rundt allerede er støyutsatt fra E39 og fylkesveier. Planen
forutsetter at prestegården må saneres.
Etablering av gang- og sykkelvei langs tverrforbindelsen vil bidra til at Lundeelva blir mer
tilgjengelig for allmennheten. Som Lunde velforening har spilt inn det er en potensiell
badeplass vest for den planlagte brua som lettere kan tas i bruk.
Områdene som er regulert til boligbebyggelse vil måtte detaljreguleres på senere tidspunkt. Det
er sikret gjennom bestemmelser krav om etablering av sandlekeplasser og kvartalslekeplasser.
En prinsipp skisse for en mulig utnyttelse er utarbeidet (vedlegg 12).
I planbeskrivelsen er det foretatt vurderinger i forhold til naturmangfoldloven. Det er ikke
registrert spesielle forhold, med unntak av rike kantsoner mot Lundeelva og kantsone mot
åpent kulturlandskap som blir lite berørt av planen. I artsdatabanken er det registrert Sjøorre i
Lundeelva og innsekt Nebbmunner for Kjellandsvannet. Planen medfører liten forringelse for
disse artene.
Konklusjon:
Administrasjonen vil anbefale at forslaget vedtas og gammel plansituasjon oppheves som
foreslått ved førstegangsbehandling.
Administrasjonen vil videre anbefale at tverrforbindelsen bygges og at kommunen gjør
fortløpende vurderinger av trafikksituasjon på strekningen mellom krysset til E39 på
Leireveien og fram til Lunde sentrum, med bakgrunn i at enkelte beboere tidligere har
signalisert at veien bør stenges av hensyn bomiljøet.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1
Revidert plankart
2
Reviderte planbestemmelser
3
Revidert planbeskrivelse
4
Ros-analyse
5
Tekniske planer veg og VA
6
Støyrapport
7
Oppdatert vedlegg 4 til støyrapport
8
Trafikkanalyse
9
Rapport biologisk mangfold Kjellandsheia nord
10 Rapport biologisk mangfold Kjelland - Lunde
11 Skisse over mulig utnyttelse (områder avsatt
med plankrav)
12 Omriss av reguleringsplaner som oppheves
13 Overvannsnotat
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Merknadsbehandling offentlig ettersyn
Høringsinnspill fra offentlig ettersyn
Innspill fra oppstart av planarbeid
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FORMÅL MED PLANEN

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg, sikre
rekreasjonsområder og friområder innenfor planområdet, samt ny tilknytning til dagens E39 for
Kjellandsheia Nord og Lundeveien.
Området er regulert til følgende formål:


BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 1)
o Boligbebyggelse, B1 – B5
o Offentlig eller privat tjenesteyting, o_BOP
o Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_BKT1 ‐o_BKT3



SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 2)
o Kjøreveg, o_SKV1 ‐ o_SKV5, o_SKV20 ‐ o_SKV21 og o_SKV30 og SKV1
o Fortau, o_SF1
o Gang‐/sykkelveg, o_SGS1 – o_SGS11, o_SGS21 og o_SGS30
o Annen veggrunn – tekniske anlegg
o Kollektivterminal, o_SKT1 – o_SKT8
o Kollektivholdeplass, o_SKH1 – o_SKH3
o Parkeringsplasser (på grunnen), o_SPP1 – o_SPP2



GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 3)
o Turveg, o_GT1 – o_GT3
o Friområde, o_GF1 – o_GF7



LANDBRUKS‐, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDE (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 5)
o Landbruksformål, LL1 ‐LL2



BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 12‐5, 2. ledd nr. 6)
o Ferdsel, VFE



HENSYNSSONE (pbl § 12‐6)
o Faresone, flomfare, H320_1 og H320_2.
o Faresone, høyspenningsanlegg, H370_1 – H370_6.
o Båndleggingssone, båndlegging etter lov om kulturminner, H730_1 og H730_2.
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§2

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 Veganlegg
a) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 100 boenheter innenfor planområdet, skal
samleveg, busstopp og gang/sykkelveg som vist i planen være ferdig opparbeidet.
b) Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor planområdet, skal nytt kryss på
eksisterende E39 med tilhørende veganlegg være etablert.
c) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor planområdet, skal
tverrforbindelsesvegen med tilhørende gang/sykkelveg mellom eksisterende E39 og fv.114
som vist i planen være ferdig opparbeidet.
d) Nytt kryss på eksisterende E39 kan ikke etableres før ny E39 er åpnet for trafikk.
e) 200-årsflom med klimapåslag er dimensjonerende ved utforming av bru over Lundeelva. Det
må dokumenteres at utforming av bru, brukar og eventuelle pilarer ikke medfører
nevneverdige skader eller ulemper for 3. part.
2.2 Parkering
a) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter i områdene «B1-B5», skal
«o_SPP1» være ferdig opparbeidet.
2.3 Nærmiljøanlegg, kvartalslekeplasser og sandlekeplasser
a) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 100 boenheter innenfor planområdet, skal
nærmiljø-anlegg/park o_NM301 i områdeplanen «Kjellandsheia Syd, Plan ID 201219» være
ferdig opparbeidet.
b) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 100 boenheter innenfor planområdet, skal
kvartalslekeplass(er) være ferdig opparbeidet. Kvartalslekeplass kan være integrert med
sandleketilbud. Størrelse på kvartalslekeplass skal minimum være 2,25 daa og ligge
maksimalt 400 meter i luftlinje fra bolig. Det tillates maksimalt 200 boenheter tilknyttet en
kvartalslekeplass.
c) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 50 boenheter innenfor planområdet, skal
sandlekeplasser være ferdig opparbeidet. Størrelse på sandlekeplass skal minimum være
250 m2 og ligge maksimalt 100 meter i luftlinje fra bolig. Det tillates maksimalt 100 boenheter
tilknyttet en sandlekeplass.
d) Før det gis igangsettingstillatelse til mer enn 300 boenheter innenfor plangrensen til
områdeplanene «Kjellandsheia syd, plan ID 201219 og «Kjellandsheia nord - Mjåland, Plan
ID 201810» skal turstier, friområder, grøntanlegg langs Kjellandsheia og Uffortjønna være
opparbeidet som vist i områdeplan og grønnstrukturplan for Kjellandsheia datert 14.11.2014.
2.4 Støy
a) Det skal iverksettes støyreduserende tiltak under gnr/bnr 71/2 som sikrer at
grenseneverdiene i T-1442 ikke overskrides.
§3

FELLESBESTEMMELSER

3.1 Krav om detaljregulering
a) Innenfor områdene «B1, B2, B3, B4 og B5» er det krav om utarbeidelse av detaljregulering før
tiltak kan iverksettes.
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b) Unntak: Det kan tillates anleggsveger og midlertidig deponi og uttak av masser der formålet
med arbeidet er knyttet til gjennomføring av plan.
3.2 Funksjons- og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger, anlegg og vei
a) Samleveger, atkomstveger, fellesveger, gang- og sykkelveger, fortau og andre vegtekniske
anlegg skal prosjekteres og anlegges i h.h.t. standard som fremgår av planbeskrivelsen. Der
planbeskrivelsen ikke sier noe om standard skal Statens vegvesen sine håndbøker og Søgne
kommune sine normaler legges til grunn.

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

§4

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

4.1 Boligbebyggelse, B1
a) Området skal detaljreguleres for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. Det
tillates maksimalt 35 boenheter.
4.2 Boligbebyggelse, B2
a) Området skal detaljreguleres for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. Det
tillates maksimalt 35 boenheter.
4.3 Boligbebyggelse, B3
a) Området skal detaljreguleres for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. Det
tillates maksimalt 40 boenheter.
4.4 Boligbebyggelse, B4
a) Området skal detaljreguleres for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. Det
tillates maksimalt 30 boenheter.
4.5 Boligbebyggelse, B5
a) Området skal detaljreguleres for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. Det
tillates maksimalt 60 boenheter.
4.6 Offentlig eller privat tjenesteyting, o_BOP
a)
b)
c)
d)

Område «o_BOP» er offentlig.
Innenfor område «o_BOP» tillates kun tiltak som er forenlig med formålet.
Utnyttelsesgrad BYA = 50 %.
Maksimal mønehøyde er 10 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.
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4.7 Øvrige kommunaltekniske anlegg, o_BKT1 – o_BKT3
a) Innenfor området «o_BKT1 – o_BKT2» tillates oppført tekniske anlegg som trafo, o.l.
funksjoner.
b) Innenfor området «o_BKT3» tillates oppført tekniske anlegg som trafo og pumpestasjon.
c) Utnyttelsesgrad BYA = 100 % BYA.
d) Formålsgrense er byggegrense.
e) Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter, og maksimal mønehøyde er 4,0 meter.

§5

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

5.1 Kjøreveg, o_SKV1 - o_SKV5 og o_SKV20 - o_SKV21
a) Områdene er offentlig kjøreveger.
5.2 Kjøreveg, SKV1
a) Område «SKV1» er privat veg.
5.3 Fortau, o_SF1
a) Område er offentlig fortau.

5.4 Gang-/sykkelveg, o_SGS1 – o_SGS11 og o_SGS21
a) Områdene er offentlige gang- og sykkelveger.
5.5 Annen veggrunn
a) Områdene skal benyttes til grøfte- og sideareal, snøopplag, siktsone, skjæring- og
fyllingsutslag, murer, sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, rekkverk o.l.
b) Fylling/skjæring kan anlegges på tilstøtende formål.
c) Fylling- og skjæringsskråninger skal dekkes med jord
d) Det er ikke tillatt med parkering.
e) Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer mm) som er høyere
enn 0,5 meter over tilstøtende veibane.
f) Det tillates etablert støyskjerm med høyde 2m i eiendomsgrensen til gnr/bnr 70/3 og 71/2.
5.6 Kollektivterminal, o_SKT1 - o_SKT8
a) Områdene er manøvreringsareal for buss ved kollektivholdeplassen.
5.7 Kollektivholdeplass, o_SKH1 – o_SKH3
a) I områdene inngår plattform og tilhørende gangareal for kollektivholdeplass.
b) Det kan etableres konstruksjoner som leskur eller lignende som er en naturlig del av
virksomheten og sykkelparkering.
c) I område «o_SKH3» tillates etablert ventebu.
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5.8 Parkeringsplasser (på grunnen), o_SPP1 – o_SPP2
a) Område «o_SPP1» er offentlige og skal betjene tur- og friområder i planen.
b) Område «o_SPP2» er offentlige og skal betjene innfartsparkering og tur- og friområder i
planen. Innenfor området skal etableres 25 sykkelparkeringsplasser med takoverbygg.

§6

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

6.1 Turveg, o_GT1 - o_GT3
a) Områdene «o_GT1 – o_GT3» omfatter offentlige turveger.
b) Ved søknad om tiltak innenfor områder regulert til turveg skal det utarbeides utomhusplan
som skal godkjennes av kommunen.
c) Turvegene opparbeides i h.h.t. «Formingsveileder for Kjellandsheia datert 14.11.2014».
6.2 Friområde, o_GF1 – o_GF7
a) Områdene «o_GF1 – o_GF7» er offentlige.
b) Innenfor områdene «o_GF1 - o_GF7» tillates tilretteleggelse og opparbeidelse for opphold og
lek i forbindelse med områdets bruk som tur- og friområde. Herunder anleggelse av turveger,
beplantning, innretninger eller anlegg som tjener formålet (benker, bord, søppelkasser,
toalett, belysning, gapahuk, vaffelbu, grillplass m.m.). Samtlige friområder er offentlig.
c) Før det kan gis igangsettingstillatelse innenfor områdene «o_GF1 - o_GF7» skal det foreligge
en godkjent utomhusplan for opparbeidelse. Eventuelle sikringstiltak skal fremgå av
utomhusplanen.

§7

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

7.1 Landbruksformål, LL1 - LL2
a) Områdene «LL1 og LL2» er regulert til landbruksrelatert virksomhet.

§8

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

8.1 Ferdsel, VFE
a) Område «VFE» omfatter ferdsel.

§9

HENSYNSSONER (pbl § 12-6)

9.1 Faresone - Flomfare, H320_1, H320_2
a) Områdene «H320_1 – H320_2» omfatter kotehøye for 200-årsflom til Lundeelva. Det tillates
ikke bygninger for varig opphold med kote topp såle lavere enn flomhøyden.
9.2 Faresone - Høyspenningsanlegg, H370_1 - H370_6
a) Fareområdene «H370_1 – H370_6» omfatter høyspentlinje.
b) Det tillates ikke etablering av bebyggelse for varig opphold av personer innenfor fareområdet.
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c) Det tillates samferdselsanlegg under fareområdet.
9.3 Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminner, H730_1 og H730_2
a) Områdene «H730_1 og H730_2» omfatter kulturminner og kulturmiljø og er båndlagt etter lov
om kulturminner. Områdene må frigis av Riksantikvaren før eventuelle tiltak kan utføres.
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1 Sammendrag
På vegne av Repstad Eiendom AS og Søgne kommune har ViaNova Kristiansand AS
utarbeidet områderegulering for Kjellandsheia Nord ‐ Mjåland i Søgne kommune.
Områdereguleringen er basert på tidligere kommunedelplan for Kjellandsheia «B1, B2, B5 og
O1» og gjeldende kommuneplans arealdel (2018‐2030).
Planområdet består av to hoveddeler:
Områderegulering ved Kjellandsheia Nord har følgende hovedmål:
 Skape gode og attraktive boligområder med variert boligbebyggelse og offentlig
bebyggelse.
 Gjennomgående samleveg med g/s‐veg og tilrettelegging for kollektivt.
 Effektiv og trygg ferdsel for myke trafikanter.
 Regulere inn grønne lunger og god atkomst til tilstøtende rekreasjonsområder.
 Planområdet omfatter opp mot 200 nye boenheter.
Områderegulering ved Mjåland har følgende hovedmål:
 Effektiv og trygg trafikkavvikling for kjørende og myke trafikanter.
 Bedre kollektivfasiliteter
 Etablere nye tilknytninger til E39 for Kjellandsheia og Lundevegen.
 Nye tilknytninger skal erstatte eksisterende regulert planskilt kryss og vegsystem.
 Sikre god og trygg kryssing av Lundelva.
Planområdet er godt kartlagt med tanke på hvilke området som egner seg til bebyggelse,
valg av vegtraséer, grøntområder, naturområder og fareområder som det må tas hensyn til.
Hovedatkomsten til boligområdet Kjellandsheia Nord er fra ny kryssløsning med E39 i nord
og fra tilstøtende boligområde i sør. Regulert kjøreveg og gang‐/sykkelveg i tilstøtende
detaljreguleringsplan Kjellandsheia Vest i sør, videreføre nordover til dagens E39, og
tilknyttes videre mot nord til Lunde.
Nytt boligområde ligger på et høydedrag mellom Kjellandsvannet og Leiredalen. Ny
hovedatkomst ligger sentralt gjennom boligfeltet. Dette er en samleveg som er tilrettelagt
for kollektivtrafikk. Parallelt med vegen er det regulert gang‐/sykkelveg. Arealet «O1» i
nordre del av området ved dagens E39, reguleres til offentlig bebyggelse.
Det opprettholdes gode forbindelseslinjer/turdrag i boligområdene og vestover til
friområdene rundt Kjellandsvannet.
På tvers gjennom planområdet krysser en 110kV høyspentlinje som skal bestå.
Tidligere regulert kryssområde til E39 og vegsystem mellom dagens E39 og Lohneveien (fv.
114), erstattes av rundkjøring på E39 og ny vegforbindelse. Resterende areal i eksisterende
reguleringsplan Lunde (vedtatt 08.09.2005) oppheves og formåler i kommuneplanen blir
gjeldene.
Vegløsning er valgt med hensyn til trafikkmengder på vegene, best mulig trafikkavvikling for
kjørende og myke trafikanter, Lundeelva med sitt biologiske mangfold, flomfare, byggegrunn
og høyspent.
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Fornminner i vann og på land vil bli sjekket ut under planprosessen.
Områdereguleringen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det er utarbeidet
temautredninger som er vedlagt planen.
Det ble meldt oppstart av planarbeidet i januar 2019. Det tas sikte på at planarbeidet vil bli
gjennomført og ferdigstilt i løpet av 2019.
Informasjon vil bli tilgjengelig på Søgne kommunes internettside (www.sogne.kommune.no).

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
I reguleringsbestemmelsene til kommunedelplan for Kjellandsheia er det krav til
utarbeidelse av reguleringsplan, før nye tiltak kan iverksettes. Dette ligger også inne som et
krav i eksisterende arealdel i kommuneplanen.
Områdereguleringen tilrettelegger i hovedsak nye arealer til boligområder, infrastruktur og
grønnstruktur. I tillegg endret kryssløsning til eksisterende E39 og veiforbindelse mellom
eksisterende E39 og Lundevegen (Fv. 114) fordi E39 flyttes i ny trasé nord for Lunde.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshavere:
Repstad Eiendom AS, Pb. 983, 4682 Søgne.
Tiltakshavers kontaktperson er Ole Johan Bueklev.
Søgne kommune, Pb. 1051, 4682 Søgne.
Tiltakshavers kontaktperson er Ola Frøysland.
Rådgivende ingeniørfirma:
‐ ViaNova Kristiansand AS, Pb. 541, 4665 Kristiansand.
Prosjektansvarlig er Anita Wiberg Gjelsten.
Prosjektmedarbeidere: Even F. Lorentsen, Tore A. Nilsen, Tonje Hellenes,
Magnus Frestad Nygaard og Marry Sjøvold.
Det nye boligområdet er i hovedsak offentlig eie, men består også av flere private teiger. I
forslag til områderegulering reguleres nye offentlige veger, g/s‐veg, parkering og
kollektivstopp mm.
Areal i forbindelse med regulering av nye kryss og tilførselsveg mellom E39 og Fv. 114 er i
hovedsak i privat eie. Dette innebærer at en del tidligere privat areal, nå blir i offentlig eie.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke fattet vedtak i saken tidligere.
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2.4 Utbyggingsavtaler
Det er varslet igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området.

2.5 Utredninger
I forslag til områderegulering er det utført utredninger som skal følge planforslaget.

2.6 Vedlegg
1. Plankart
2. Bestemmelser
3. ROS
4. Tekniske planer for veg og VA
5. Støyrapport
6. Biologisk mangfold, registrering av Naturmuseum og botaniske hage, UIA
7. Trafikkanalyse
8. Overvannsnotat
9. Oppstartsvarsel (brev og annonse)
10. Mottatte merknader ved oppstart
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3 Planprosessen
Medvirkningsprosessen har vært delt i to.
‐ Kommunen og utbygger:
Det er gjennomført oppstartsmøte den 18.12.2018 mellom administrasjonen i Søgne
kommune, Repstad Eiendom AS og ViaNova Kristiansand AS. I tillegg har det vært møter
mellom administrasjonen i kommunen og utbygger.
‐ Varsel til grunneiere, naboer og etater:
Det ble varslet oppstart av områderegulering, med annonse i avisen Søgne og Songdalen
Budstikke den 16.01.2019 samt brev til berørte parter datert den 10.01.2019.
Grunneierliste ble oversendt av Søgne kommune.
‐ Internt:
Det har vært gjennomført jevnlige møter i prosjektet mellom utbygger Repstad Eiendom AS,
Kommunen og rådgiver ViaNova Kristiansand AS.

Figur 1 Planavgrensning ved oppstartsvarsel.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
• FYLKESKOMMUNAL PLAN
En balansert utvikling av Kristiansandsregionen tilsier at Søgne bør ta høyde for å vokse med
5000 innbyggere innen 2050. I henhold til gjeldende kommuneplan har Søgne arealreserver
til å kunne vokse med omtrent 1.500 boenheter i området Kjellandsheia‐Leireheia og
Oftenes.
For boligområdene i Søgne anbefales det å bygge opp om to akser som har potensiale til å få
et godt busstilbud. En av disse aksene er Tangvall‐Lunde‐Kjellandsheia.
Herunder er det lagt vekt på nasjonale rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal‐ og
transportplanlegging (ATP), med bl.a. gangavstand til knutepunkter på hovedårene for
kollektivtrafikknettet.
I jordloven legges det vekt på at dyrket jord ikke skal brukes til formål som ikke tar sikte på
jordbruksproduksjon.
I PBL § 1‐8, er det i utgangspunktet forbud mot bygging i 100‐metersbeltet langs sjø og
vassdrag.

• KOMMUNEPLANENS AREALDEL
‐ Kommuneplanens arealdel:
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det satt krav til etablering av nytt kryss til
E39 på Kjelland med tilhørende veganlegg. Gjennom utbyggingsavtaler kan kommunen
tillate at nye tiltak etableres i området før fullt ferdig kryss på E39.
‐Kommuneplanens samfunnsdel Søgne mot 2030 (vedtatt 21.06.2018):
Under kapittel «Søgne – kommunen det er godt å bo i», som kjennetegnes med:
«Det er et variert boligtilbud, med en geografisk variasjon av plassering av boligfelt, og
mulighet for spredt boligbygging vest og nord i Søgne. Det fortettes i sentrumsområdene og
kollektivaksene, Tangvall‐Høllen‐Årosskogen‐Langenes, og Tangvall‐Lunde‐Kjellandsheia».
Videre står det: «Det er kort og trygg vei til barnehage, skole og omsorgstjenester, sykling
eller bruk av kollektivtilbud et reelt alternativ til bruk av bil for daglige reiser».
‐Kommunedelplan for Kjellandsheia:
Tidligere «kommunedelplanen for Kjellandsheia», er nå en del av kommuneplanens arealdel.
Arealene i kommunedelplanen er betegnet med «B1, B2, B5 og O1» som er avsatt til
bebyggelse. Arealene ved dagens E39, er avsatt til vegareal.
‐Kommunedelplan for sykkel (vedtatt 24.09.2015):
Det er etablert sykkelveg langs Leiredalen (langs fv. 204), fra Oftenes til Lunde.
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Figur 2 Tidligere kommunedelplan for Kjellandsheia, kartutsnitt.

Figur 3 Gjeldende arealdel i kommuneplan, kartutsnitt.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Følgende eksisterende reguleringsplaner innenfor avgrensningen til områdereguleringen blir
berørt:
‐

Reguleringsplan Lunde (ID20050908‐1) vedtatt 08.09.2005, er regulert til offentlig
bebyggelse, boliger, offentlig friområde, kjørevei, annen veggrunn, gang/sykkel‐vei,
turvei, jord‐ og skogbruk, trafikkområde i sjø og vassdrag, friluftsområde i sjø og
vassdrag, friluftsområde, faresone (høyspentlinje), og flomfarlig area.

Figur 4 Gjeldende reguleringsplan Lunde, kartutsnitt.
‐

Områderegulering for Lunde skole ‐ Hakleiva (ID201101) vedtatt 20.12.2012, er
regulert til kjøreveg, annen veggrunn, kollektivholdeplass, gang/sykkelveg og
nærmiljøanlegg.

Figur 5 Gjeldende områderegulering Lunde skole ‐ Hakleiva, kartutsnitt.
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‐

Områderegulering for Leireheia (ID201220) vedtatt 22.03.2018, er regulert til veg,
annen veggrunn, gang/sykkel‐veg, parkeringsplasser, samferdselsanlegg og
høyspenningsanlegg.

Figur 6 Gjeldende områderegulering for Leireheia, kartutsnitt.
‐

Områderegulering for Kjellandsheia Syd (ID201219) vedtatt 17.12.2015, er regulert til
kjørevei, annen veggrunn, gang‐/sykkelveg, friområde, turvei, høyspenningsanlegg.

Figur 7 Gjeldende områderegulering Kjellandsheia Syd.
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4.3 Temaplaner
Følgende temaplaner er utarbeidet:
 Trafikkanalyse, ViaNova Kristiansand AS.
 Støyrapport, Sinus (Brekke og strand).
 Biologisk mangfold Kryss E39 Kjelland Lunde, 2018, Naturmuseum og botanisk hage,
Universitetet i Agder.

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

4.5 Krav om detaljregulering
I boligområdet og området for tjenesteyting i Kjellandsheia Nord, vil det bli stilt krav om
detaljregulering for det enkelte delfelt, før tiltak kan iverksettes.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger sør i Søgne kommune, mellom Kjellandsvannet og Leiredalen, samt
mellom dagens E39 og Fv. 114.

Figur 8 Oversiktskart av planområdet.

Figur 9 Ortofoto av varslet planområde.
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Figur 10 Planavgrensning for områderegulering Kjellandsheia Nord ‐ Mjåland.

• Avgrensning og størrelse på planområdet
Området er på totalt ca. 396 daa. Byggeområdet er betegnet med «B1, B2, B5 og O1» i
kommunedelplanen.
I grove trekk er avgrensningen i nord av Lohne‐ og Lundeveien (fv. 114), mot øst følges
vestsiden av boligområdet på Leire og av Leireveien (fv. 204). I sør av Linneroda fra
Leireveien og opp til Uffortjønna. Mot vest følges østsiden av Kjellandsvannet.
Gjeldende reguleringsplaner som omfattes av differansen på arealet som reguleres i
områdereguleringen og arealet som ble varslet oppstart, vil bli opphevet. Eksisterende
kommuneplans arealdel vil bli gjeldende for dette arealet.
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Det nye boligområdet er i all hovedsak skogkledd, og ved enkelte steder stikker fjell opp i
dagen. Det er stier i området som i hovedsak går nord‐sør. Området brukes bl.a. til tur og
rekreasjon.
Mot vest ligger Kjellandsvannet med skogsområder, som er regulert til friområder og
turveier i overordnet plan. Mot øst er det tilstøtende landbruksareal i Leiredalen. Mot sør er
det skogsområder, som er regulert til friområde og boligområde i tilstøtende plan
(områderegulering for Kjellandsheia syd).
Arealet for vurdering av nye atkomstveger mellom dagens E39 og fv. 114 er i hovedsak et
jord‐ og landbruksområde, trafikkområde (infrastruktur) og bebyggelse. Tilstøtende er det
frittliggende bebyggelse, skole og infrastruktur.

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/ byform
Planområdet er omkranset av skogsområder, framtidige boliger, bebyggelse, landbruksareal,
dalføre med elv og infrastruktur. Atkomst til boligområdet er fra ny samleveg i sør og fra
dagens E39 i nord. Området mellom dagens E39 og fv. 114 er en forholdsvis flat elvedal med
en meandrerende elv, landbruksareal og bebyggelse.
• Eksisterende bebyggelse
Innenfor planområdet som er avsatt til fremtidige boliger, er det ingen eksisterende
bebyggelse. Det er tilstøtende boligområde i sør som består i all hovedsak av frittliggende
småhusbebyggelse. Mot øst er det landbruksareal.
Mellom dagens E39 og fv. 114 er det spredt boligbebyggelse og noen gårdseiendommer,
samt offentlig bebyggelse.

5.4 Landskap
• Topografi og landskap
Området er et typisk sørlandsk landskap, småkupert skogsterreng og elvedal. Nytt
boligområde ligger på en åsrygg med lengderetning nord‐sør mellom Kjellandsvannet og
Leiredalen, med skrånende terreng mot vest og øst. Planområdet i nord ved Lundeelva stiger
fra kote 0 moh og opp til ca. kote + 64 moh på Kjellandsheia nord. Det er en forholdsvis bratt
skråning i overgangen mellom Kjellandsheia nord og Leiredalen. Langs Lundeelva er det
forholdsvis flat elvebunn, med fjellkoller som stikker opp. Det er en blanding av bebyggelse,
dyrket mark og vegetasjon med trær.
• Solforhold
Kjellandsheia nord ligger solrikt til, med god utsikt mot vest, sør og øst.
• Lokalklima
Det er et lokalt mildt kystklima, og i hovedsak barskog med lav bonitet på Kjellandsheia nord.
I dalføret med Lundeelva er det landbruksareal og lauvskog med høy bonitet. Området er
ikke spesielt utsatt for vind.
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• Estetisk og kulturell verdi
Det er ingen spesielle forhold som utpeker seg. Boligområdet er et skogs og
rekreasjonsområde, og Lundeelva et fint opplevelsesområde for tur ved og i elva.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
I databasen «Askeladden» er det registrert automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet.
Vest‐Agder fylkeskommune v/ Fylkeskonservator skriver i varsel til oppstart, at område har
stort potensial for funn av arkeologiske fornminner. Følgende områder er aktuelle: Dyrket
mark på østsiden av omsorgshuset og presteboligen. Området vest for boligfeltet mellom fv.
204 og E39, samt utmarksregistrering på Kjellandsheia. Det stilles krav om arkeologisk
registrering innenfor planområdet for å avklare om tiltak vil være i konflikt med automatisk
fredete kulturminner. Området er nå registrert og det er funnet en steinalder lokalitet rett
sør for eksisterende E39 ved Kjelland (område o_SPP2 i reguleringsplanen).
Norsk Maritimt Museum (NMM) skriver at planområdet omfatter deler av Kjellandsvannet
og Lundeelva. Det kan bli aktuelt å sette krav om å gjennomføre en arkeologisk registrering
under vann. En avventer eventuell avgrensning før eventuelle krav blir framsatt.

Figur 11, kartutsnitt, fornminne fra databasen Askeladden

5.6 Naturmangfold
GENERELT:
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i NML §§ 8‐12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av
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beslutningen. Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML § 8) baserer seg på søk i
innsynsløsningene Kilden (www.nibio.no), Naturbase (www.naturbase.no), Artsdatabanken
(www.artsdatabanken.no), Miljøstatus (www.miljostatus.no), og NGU for mineralressurser
(www.ngu.no). En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning
som økosystemet er eller vil bli utsatt for.
Det er registrert følgende forekomster:
 VEGETASJON OG BONITET:
Planområdet med nye boliger består i hovedsak av bartrær, og i hovedsak med lav og
middels bonitet, samt noe myr. Et mindre areal i nord og sørvest med høy bonitet. Langs
Lundeelva og i randsonen til jordene i Leiredalen er det lauvskog med høy og til dels svært
høy bonitet.
I Leiredalen og ved noen områder langs Lundeelva er det fulldyrka jord.

Figur 12, kartutsnitt fra NIBIO (KILDEN)
 NATURBASE:
I Miljødirektoratets database er det registrert følgende:
På myrområdet på Kjellandsheia nord er det registrert Nebbmunner.
Ved Kjelland nord for E39 er det registrert rik bunnvegetasjon.
Mellom Kjelland og Lundeelva er det registrert dvergspett.
Lundeelva er registrert som viktig bekkedrag, og det er registrert Sjøorre (fugl).
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Figur 13, kartutsnitt, Naturbase.
 ARTSOBSERVASJONER:
I artsdatabanken er det følgende registreringer innenfor planområdet:
‐ Følgende arter er registrert som uønsket (svartelistet):
Langs E39 ved Kjelland er det registrert Vinterkarse som «svært høy risiko» (SE),
Langs E39 ved Leireveien er det registrert Platanlønn og Rynkerose som «svært høy risiko»
(SE). Ved krysset E39 ‐ Leireveien er det registrert Vinterkarse som «svært høy risiko» (SE).
Mellom Lohneveien og Lundeelva er det registrert Platanlønn som «svært høy risiko» (SE).
‐ Følgende arter er registrert som sårbare (rødlistet):
På myrområdet på Kjellandsheia nord er det registrert Nebbmunner som «nær truet» (NT).
Ved jordet i Leiredalen mot E39 er registrert Dvergmåke som «sårbar» (VU).
Langs Lundeelva ved Lunde skole er det registrert Ask som «sårbar» (VU). I Lundeelva er det
registrert Sjøorre (fugl) som «sårbar» (VU). Mellom Lohneveien og Lundeelva er det
registrert Tyrkerdue som «nær truet» (NT).
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Figur 14, kartutsnitt, Artsdatabanken.
 FORURENSNING:
I h.h.t. databasen Mijøstatus, er det ingen forurensning av grunnen i planområdet.

Figur 15, kartutsnitt, Miljøstatus, forurenset grunn.
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 NATURRESURSER:
I h.h.t. databasen til NGU for mineralressurser, er det ingen konflikt med registrerte
mineralressurser av nasjonal eller regional verdi. Det vises til kart nedenfor.
I Leiredalen og ved Lundeelva er det drivverdige jordressurser.

Figur 16, kartutsnitt, NGU, mineralressurser.
 Naturmuseum og botaniske hage, Universitet i Agder:
Naturmuseum og botanisk hage (UIA) har gjennomført registrering av biologisk mangfold i
planområdet. Utforming av veikryss og tilførselsvei til nye boligområder bør i minst mulig
grad komme i konflikt med kantsonen langs Lundelva og kantsonene mot åpent
kulturlandskap. Det er i tillegg noen store gamle trær langs Lundeelva. Fremmedarter som
platanlønn og edelgrad bør fjernes (se vedlegg).

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Skogsområder på Kjellandsheia benyttes til nærrekreasjon som turgåing og bading i vannet.
Det er stier rundt vannet og skogsområdene.

5.8 Landbruk og kulturlandskap
I Leiredalen og ved Lundeelva er det drivverdige jordressurser. I området for ny bebyggelse
er det ikke dyrka mark med grasproduksjon eller beitemark. Det er ikke registrerte noe
spesielt kulturlandskap.
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Figur 17, landbruksareal langs Lundeelva, kartutsnitt.

Figur 18, skog på Kjellandsheia og dyrkamark i Leiredalen, kartutsnitt.
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5.9 Trafikkforhold
• Vegsystem
Hovedatkomstvegen til Kjellandsheia Nord er fra E39. Det er også mulig å komme fra fv. 204
(Leireveien) og ny samleveg i sør. Vegbredden på samlevegen er 6,5 meter.

Figur 19 Eksisterende regulert vegsystem mellom E39 og Lunde, samt atkomst til
Kjellandsheia Nord, utsnitt reguleringsplan Lunde
• Trafikkmengde og skiltet hastighet
Trafikkmengden på fv. 204 i 2017 var ca. 1550 ÅDT, hvorav 8 % var tungtrafikk.
Skiltet hastighet på fv. 204 i området er 50 km/t.
Trafikkmengden på fv. 114 i 2018 var ca. 3650 ÅDT, hvorav 6 % var tungtrafikk.
Skiltet hastighet på fv. 204 i området er 50 km/t.
Trafikkmengden på E39 i 2018 var ca. 9500 ÅDT, hvorav 16 % var tungtrafikk.
Skiltet hastighet på fv. 204 i området er 80 km/t.

• Ulykkessituasjon
Ved Lundeveien:
I h.h.t. databasen til Statens vegvesen i tidsrommet 2005 til 2010 er det 3 registrerte
trafikkulykker ved krysset Lundeveien/Repstadveien. I 2006 var det 1 fotgjenger ulykke med
lettere skade i forbindelse med at fotgjenger krysset kjørebanen. I 2010 var det 1 bilulykke
med lettere skade i forbindelse med påkjøring bakfra. I 2005 var det 1 Mc ulykke med lettere
skade i forbindelse med høyresving foran kjørende i samme retning.
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Figur 20 Registrerte trafikkulykker ved Lundeveien (fv. 114) i tidsrommet 2006‐2010.
Ved E39:
I tidsrommet 1979 til 2017 er det 12 registrerte trafikkulykker på E39 fra brua i vest til
avkjøringen til fv. 204 (Leireveien). Rekkefølge fra vest til øst på E39.
Det har vært 11 stk. bilulykke med 1 drept, 2 meget alvorlig skade, 1 alvorlig skade og 7
lettere skade.
Det har vært 2 stk. Mc ulykker med 1 drept, 4 lettere skade.

Figur 21 Registrerte trafikkulykker ved E39 i tidsrommet 1979‐2017.

•Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er atskilt gang‐ og sykkelveg langs fv. 204 Leireveien, og videre med gang‐/sykkelveg inn
Kjellandsheia mot vest.
E39 krysses med bro i vest og undergang i øst.
Langs fv. 114 er det atskilt gang‐ og sykkelveg.
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• Kollektivtilbud
Langs Leireveien ved kryss Oftenes er det etablert for kollektivtilbud med busstopp østover
og vestover. I forbindelse med detaljregulering for Kjellandsheia Vest, bygges det nå
rundkjøring i kryss på veg Kjellandsheiam, nordvest for boligområdet Norddalsheia. Dette
forbedre kollektivtilbudet helt inn til de nye boligområdene.

Figur 22 Eksisterende bussholdeplass langs E39, retning øst, ved kryss Leireveien.

Figur 23 Eksisterende bussholdeplass langs Lohneveien, retning øst, ved kryss Lunde skole.
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5.10 Barn og unges interesser
Barns interesser er i stor grad knyttet til friluftsinteressene og bruk som rekreasjonsområde.
Mot vest er det et stort friområde som rekreasjonsområde, og regulerte turveier rundt
Kjellandsvannet og Uffortjønna, og er tilrettelagt for utsiktstopper, grillplasser og
badeplasser. På Lunde er det etablert kvartalslekeplass i tilknytning til Lunde skole.

5.11 Sosial infrastruktur
• Skole
Planområdet er avsatt til bebyggelse i kommuneplanens arealdel, og ligger i en naturlig
forlengelse av eksisterende boliger på Oftenes og områdereguleringsplan Kjellandsheia Syd. I
tilstøtende områdereguleringsplan Kjellandsheia Syd, er det avsatt arealer til ny skole og ny
barnehage.
Nærskolen er Lunde skole (barneskole) med en avstand på ca. 1,3 km (variere pga lang
utstrekning av nytt boligfelt). Etter tilbakemelding fra oppvekstsektoren i Søgne kommune,
er det god elevkapasitet på skolen. Samfundets skole (barneskole) med en avstand på ca. 1,6
km (variere pga lang utstrekning av nytt boligfelt).

Figur 24 Kartutsnitt, atkomstveg til Lunde skole og Samfundets skole.
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• Barnehagedekning
Det er i dag ingen barnehager i nærområdet, men følgende tilstøtende barnehager i
nærområdet:
Kommunale:
‐ Sjøstjerna barnehage, Sørheia 1a.
‐ Torvmoen barnehage, Torvmoen 2.
Private:
‐ Leirklatten barnehage, Eikeveien 177.
‐ Salemsveien familiebarnehage, Salemsveien 18.
‐ Læringsverkstedet Søgne barnehage, Moneveien 102
Etter tilbakemelding fra oppvekstsektoren i Søgne kommune, bygges det nå ny kommunal
barnehage (Havåsen) med 100‐120 barn i Ausvigheia, som vil gi god kapasitet på
barnehageplasser. Barnehagen skal være ferdig bygd august 2019.

Figur 25 Kartutsnitt, tilstøtende barnehager, og ny barnehage i Ausviga, Havåsen.

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

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp, Kjellandsheia Nord
I planområdets boligdel er det ingen vann eller spillvannsledninger.
I tilstøtende planområde i sør, er det planlagt vannledning (VL225) og spillvann (SP200) i
veien Kjellandsheia. Det skal etableres trykkøkningsstasjon på vannforsyningen for alle
boliger liggende over kote +40 pga krav til vanntrykk.

• Overvann, Kjellandsheia Nord
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Planområdet med bl.a. nytt boligfelt er en del av en åsrygg som skråner mot vest og øst, og
med tilsvarende overflateavrenning. Vann fra Kjellandsvannet og Leiredalen renner nordover
til Lundeelva og videre til østover til sjøen ved Torvesanden.
Hoveddelen av utbyggingsområdet vil ha avrenning mot nord. Den sydligste delen vil bli
ivaretatt ifm tekniske anlegg for Kjellandsheia Vest.

Figur 26 Kartutsnitt, eksisterende VA‐ og overvanns‐ledninger, sør i Kjellandsheia.

• Vann og avløp, Mjåland
I planområdet mellom E39 og Fv.114 er det flere vann‐ og spillvannsledninger.
Fra Lohneveien ved Lunde skole går det en vannledning VL280 sørover, under Lundeelva og
E39 og gjennom Leiredalen. I jordet ved boligområdet Leire vest for Leireveien, ligger en
vannledning VL160. Ved krysset E39 og Leireveien går en vannledning VL160. Langs Fv.114
ligger en vannledning VL200.
Fra Lohneveien ved Lunde skole går det en spillvanns‐pumpeledning SPP sørover, under
Lundeelva og E39 og til Leiredalen. Langs Fv.114 ligger spillvann SP250. Ved krysset E39 og
Leireveien går en spillvannsledning SP160.

• Overvann, Mjåland
Planområdet omfatter arealet mellom E39 og Fv.114, og er småkupert langs Lundeelva. All
overflateavrenning har kort avstand til Lundeelva, som renner videre mot øst til havet. Det
er sporadisk få overvannsledninger.
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Figur 27 Kartutsnitt, eksisterende VA‐ og overvanns‐ledninger ved Mjåland.

Figur 28 Kartutsnitt, eksisterende VA‐ og overvanns‐ledninger mellom Lunde og E39.
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• Trafo
Agder Energi nett AS (AEN) har ingen bestående anlegg innenfor boligområdet. Det må
avsettes plass til ny nettstasjon i samarbeid med AEN.
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme mm
Agder Energi nett AS (AEN) har 110kV luftlinjer som krysser planområdet ved nytt
boligområde, videre gjennom Leiredalen og forbi Lunde skole. Det er byggeforbud under
linjene med en total bredde på 22 meter. Linjene vil ikke bli lagt i bakken.
Det eksisterer ikke alternativ energikilde i planområdet.

Figur 29 Kartutsnitt, AEN eksisterende høyspentlinjer.

5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Nytt boligområde ved Kjellandsheia Nord består i hovedsak av bart fjell med stedvis tynt
dekke, samt noen områder med torv og myr, og lengst nord et areal med tynt humus‐
/torvdekke (NGU).
I planområdet mellom E39 og Fv.114 er det elveavsetning sentralt langs Lundeelva. Mot
Leiredalen er det tykk havavsetning. Ved Leireheia er det bart fjell. Området ligger under
maringrense.
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Figur 30 løsmassekart fra NGU, boligområde Kjellandsheia Nord.

Figur 31 løsmassekart fra NGU, vegtilknytninger E39 og fv.114.
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I h.h.t. NVE Atlas er det kartlagt 2 området for kvikkleire:
‐ Lunde skole har følgende vurderinger. Faregrad, lav. Konsekvens, meget alvorlig.
Risiko, risikoklasse 2. Vurderingsnivå, muligkvikkleire.
‐

Mjåland bru har følgende vurderinger. Kvikkleireområde.

Figur 32 utsnitt NVE Atlas, kartlagt kvikkleireområde.

• Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas, er planområdet ikke utsatt for jord‐ og flomskred.

5.15 Støyforhold
I forbindelse med utarbeidelse av områderegulering for Kjellandsheia Nord ‐ Mjåland, er det
foretatt beregning av støy fra eksisterende vegtrafikk og eksisterende forhold. Beregningen
er utført etter T‐1442.

5.16 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Rasfare
I h.h.t. NVE Atlas, under aktsomhetsområder «snøskred og steinsprang», er eventuelt et
mindre areal i skråningen ned mot Leiredalen registrert som aktsomhet snøskred med
utløsningsområde og utløpsområde.
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Figur 33 utsnitt NVE Atlas, aktsomhet snøskred.

• Flomfare
NVE har kartlagt Lundeelva i 2014. Deler av planområde er utsatt for flom.
Høyden ved 200‐årsflom ved et endret klima i år 2100 (Q200) er vist i kart nedenfor. Ved
profil 16 er vannstanden på kote +3,09 moh.
Det vises til rapport fra NVE «Flomsonekart delprosjekt Lunde i Søgne, 19‐2017».

Figur 34 NVE, 200‐årsflom, kartutsnitt.
Øst for planlagt
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• Vind
Det er ikke registrert spesielle vanskelige vindforhold i planområdet.
• Forurensing i grunnen
Under Miljødirektoratets side om grunnforurensning, er det ikke registrert noen forhold
innenfor planområdet.

5.17 Næring
Det er ikke registrert næringsvirksomhet innenfor planområdet, foruten eventuelt uttak av
tømmer og ved i skogen, samt fulldyrka jorder.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
 Reguleringsformål
Planområdet har 3 hovedformål; bebyggelse, samferdsel, infrastruktur og
rekreasjonsområder. Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel.
Hovedvegsystemet er en forlengelse av samlevegen som er regulert i Kjellandsheia Vest.
Påkoblingspunktet ligger ca. 600 meter fra regulert rundkjøring rett nord for Norddalsheia.
Samlevegen går videre nordover ca. 1400 meter til eksisterende E39. Vest og øst for
hovedvegen reguleres boligområdet og grønnstruktur. Eksisterende høyspentlinje som går i
retning vest‐øst gjennom nytt boligområde, opprettholdes. Denne reguleres med
hensynssone «faresone». Ved E39 reguleres ny rundkjøring, innfartsparkering for bil og
sykkel, og bussholdeplasser langs samlevegen og E39.
I nærheten av ny rundkjøring ved E39, reguleres formål «tjenesteyting».
Tidligere regulert infrastruktur mellom E39 og fv. 114 oppheves. Dette erstattes med nytt
vegsystem øst for regulert rundkjøring på E39. Nytt T‐kryss reguleres på E39 og
vegforbindelsen kobles sammen med fv. 302. Fv.114 (Lundeveien) og Fv. 114 (Lohneveien)
kobles til den nye vegforbindelsen med 2 T‐kryss. Vegforbindelsen krysser over Lundeelva
med ny bru. Parallelt med ny vegforbindelse reguleres ny g/s‐veg som føres videre parallelt
på nordsiden av E39 til ny rundkjøring på E39.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
 Boligbebyggelse
Områdereguleringsplanen åpner for 200 nye boliger. Det stilles krav til detaljregulering av
delfeltene. Detaljregulering omfatter areal til boligtomter, atkomstveger, parkering, lek og
grønnstruktur. Arealet for nye boliger er sør‐ og vestvendt, og ligger på åsryggen mellom
Kjellandsvannet og Leiredalen. Dette gir gode lys, sol og utsiktsforhold.
 Offentlig tjenesteyting
Området er regulert til Offentlig tjenesteyting.
 Øvrige kommunaltekniske anlegg
Området er regulert til trafo og pumpestasjon for spillvann.
 Kjøreveg
I planområdet reguleres ny offentlig samleveg «o_SKV1», som er en del av den nye vegen
Kjellandsheia. Planen omfatter deler av eksisterende E39 «o_SKV2, o_SKV3 og o_SKV20». Ny
tverrforbindelse med bru over Lundeelva mellom dagens E39 og fv. 114, reguleres som
samleveg «o_SKV4, o_SKV5 og o_SKV21».
Det er regulert privat kjøreveg «SKV1» for området «o_BOP».
 Fortau
I tilknytning til kollektivholdeplasser er det regulert fortau.
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 Gang‐/sykkelveg
Langs ny samleveg gjennom Kjellandsheia er det regulert gang‐/sykkelveg. Gang‐/sykkelveg
videreføres på nordsiden av dagens E39, og langs ny vegforbindelse mellom E39 og over til
Lundeveien (fv. 114) og Repstadvegen (Fv.302). Dette gir sikker atkomst for myke trafikanter
til og fra boligområdene, skole, barnehage og til fritidsaktiviteter.
 Annen veggrunn – teknisk anlegg
Arealene omfatter nødvendig sideareal til vegene, og omfatter skulder, grøft,
skråning/skjæring mm.
 Kollektivterminal
Det er regulert manøvreringsareal «o_SKT1‐o_SKT8» for buss ved kollektivholdeplassene.
Kollektivterminalene er regulert langs ny samleveg og ved nytt kryss på E39.
 Kollektivholdeplass
Det er regulert kollektivholdeplass langs ny samleveg og ved nytt kryss på E39. På
kollektivholdeplassen langs E39 tillates etablert et mindre bygg som ventebu.
 Parkeringsplasser
I planområdet er det regulert 2 offentlige parkeringsområder.
Område «o_SPP1» er parkering som er tiltenkt brukt i forbindelse med tilstøtende
rekreasjonsområder ved Kjellandsvannet.
Ved nytt kryss på dagens E39, er det regulert parkeringsplass «o_SPP2» som
innfartsparkering og som kan benyttes i forbindelse med tilstøtende rekreasjonsområder ved
Kjellandsvannet. Her er det også tilrettelagt for sykkelparkering.
 Turveg
Det reguleres flere formål som offentlig turveg. Turveg «o_GT1» forbinder område avsatt til
barnehage i områdeplan Kjellandsheia Syd og parkeringsplassen. Den gir også tilgang til
tilstøtende friområde, turveger og Uffertjønn. Turveg «o_GT2» er turvegkorridor fra
samlevegen og ut til tilstøtende friområde og turveger tilknyttet Kjellandsvannet. Turveg
«o_GT3» er en parsell av tidligere regulert elvesti.
 Friområder
Mot sør og vest i planområdet er det regulert friområde, som utgjør en del av et større
sammenhengende grøntområde. Område «o_GF1» er en grøntkorridor mellom to større
boligfelt, og gir en forbindelseslinje mellom ny samleveg gjennom Kjellandsheia og ned mot
Leiredalen. Område «o_GF2» utgjør et grøntdrag mellom samleveg og boligfelt. Område
«o_GF3 og o_GF4» er en del av en større grønnstruktur langs boligområdet. Område
«o_GF5» utgjør en kolle med utsiktspunkt som markerer seg i landskapet. Nord i området er
en gammel eplehage. Grønnstruktur er regulert tett opp til innfartsparkeringen. Område
«o_GF6 og o_GF7» sikrer grøntområdet langs Lundeelva. Det tillates tiltak som fremmer
friområdet.
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Figur 35 skråfoto, friområde nordøst av Kjellandsvannet
 Landbruksformål
Eksisterende skogsområder i skråningen på østsiden ned mot Leiredalen reguleres til
landbruksformål. I tillegg er et større sammenhengende i midtre del av planområdet regulert
til landbruksformål. Dette opprettholder et urørt naturområde, som rekreasjonsområde.
 Ferdsel
Gjelder generell ferdsel i elva.
 Hensynssoner
‐Faresone: Det er regulert flomfare i Lundeelva.
‐Faresone: I forbindelse med høyspentlinjen gjennom planområdet, er det regulert
faresone‐høyspenningsanlegg.
‐Båndleggingssone: Automatisk fredete fornminne er regulert med båndlegging etter lov
om kulturminner.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
 Bebyggelsens høyde og utforming
Grunnmur skal ikke være høyere enn 50 cm over gjennomsnittlig planert terreng.
Eksponeringshensyn, byggehøyder og bebyggelsens plassering i terrenget, skal gis
avgjørende vekt ved fordeling av boligtyper og løsninger i detaljreguleringene.
Takflater skal være ikke‐reflekterende.
Murer på boligtomter som vender ut mot veg skal utformes i naturstein. Murer skal ikke
være høyere enn 2 meter.
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 Grad av utnytting
Her brukes benevnelsene BYA og %‐BYA.
 Antall boliger og typer
I hvert felt skal det bygges flere typer boliger slik at det kan romme en blanding av store og
små familier og enslige. Området kan bebygges med enebolig, småhusbebyggelse og
flermannsboliger. Med flermannsbolig menes bolig med inntil 10 boenheter.
Det krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Det åpnes for 200 boenheter.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Boligene ligger solrikt til og med god utsikt. Store sammenhengende grønnstrukturer deler
boligfeltene og ligger som buffere mellom feltene. Det skaper muligheter for snarveier
mellom delfeltene og trygge forhold for barn. Det er god tilgjengelighet til det store
sammenhengende naturområdet i vest hvor det blir opparbeidet aktivitetsområder og gode
turmuligheter for alle. Området har nærhet til sjø, og kort avstand til flere vann. Sjø og vann
kan benyttes til rekreasjon med båt, fiske og bading om sommeren, skøyter om vinteren.
Det legges opp til en variasjon av boligtyper slik at man kan bli boende i samme område selv
om familiestatusen skulle endres.
I nærheten ligger et nærmiljøanlegg som delvis er etablert med flere aktiviteter. Dette kan
bli et sentralt møtested for barn og ungdom også utenom skoletid.

6.5 Parkering
 Antall parkeringsplasser ‐ maksimum og minimumstall
Det avsettes 2 parkeringsplass pr. boenhet med mulighet for minst en garasjeplass pr.
boenhet på egen tomt eller i fellesanlegg. Der hvor det er sekundærleilighet, skal det i tillegg
avsettes 1 parkeringsplass på boligtomta. I tillegg skal det avsettes ¼ gjesteparkeringsplass
pr boenhet på offentlig parkeringsplass.
 Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg
I området etableres det 2 offentlige parkeringsplasser.
Område «o_SPP1» er regulert sør i området i forbindelse med turområdet. Her er det
regulert areal til ca. 110 parkeringsplasser.
Område «o_SPP2» er regulert ved nytt kryssområde ved eksisterende E39 i forbindelse med
kollektivstopp. Her er det regulert areal til ca. 80 parkeringsplasser.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Tekniske planer skal også omfatte ras‐ og
fallsikring. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i
samsvar med gjeldende kommunale normaler og vegvesenet sine håndbøker.
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I planområdet reguleres en ny samleveg, som ligger vest for Leiredalen. Den nye samlevegen
tilkobles i nord til E39 og i sør med samleveg fra detaljreguleringsplanen Kjellandsheia Vest.
Samlevegen går via ny rundkjøring rett nord for Norddalsheia til kryss fv. 204 (Leirevegen).
Dette gir en effektiv og god løsning for trafikkavvikling som avlaster Leirevegen.
Videre reguleres ny tverrforbindelse med fv.114/fv. 302 og E39. Dette er også en effektiv og
god løsning for trafikkavvikling som avlaster Leirevegen.

6.7 Vurdering av ulike vegløsninger
Det har gjennom planprosessen vært utarbeidet flere ulike alternativer med tilknytning av
samlevegen til eksisterende E39 og tverrforbindelse mellom eksisterende E39 og fv. 114
både for de kjørende og de myke trafikantene. I området er det flere hensyn å ta. Det gjelder
flomhøyde, grunnforhold, arkeologi, høyspentlinje og trafikkmønster. I tillegg har forlengelse
av kollektivakse fra Tangvall til Kjellandsheia vært med i vurderingene. Under er noen av
alternativene omtalt.
6.7.1 Kryss eksisterende E39/Kjellandsheia
Der er blitt vurdert T‐kryss som kryssløsning for samlevegen Kjellandsheia og eksisterende
E39. Løsningen bør ha forbikjøringsfelt eller venstresvingefelt (ikke vist på figur under).
Løsningen vil fungere bra for biltrafikken, men er ikke optimal som endepunkt for
kollektivaksen. Løsningen krever at det må vurderes planfri kryssing av E39 for de myke
trafikantene.

Figur 26 ‐ Alternativ 1.1, T‐kryss

Rundkjøring har vært et alternativ og det er denne løsningen som er valgt. Rundkjøringen vil
på en naturlig måte dempe hastigheten for kjøretøyene på eksisterende E39. Dette
medfører at kryssing av E39 for de myke trafikantene kan skje i plan i deleøyene med denne
løsningen. Rundkjøringen er også en meget god løsning som endestasjon av kollektivaksen
og tilkobling for evt lokalbuss. Trafikkavviklingen på alle de tre vegarmene vil fungere bra da
trafikkmengdene er nokså like i alle tre armene. Rundkjøringen vil kreve litt større areal enn
T‐kryss.
I prosjekteringsfasen før 1.gangs behandling ble rundkjøringen flyttet østover etter innspill
fra berørte naboer. Rundkjøringen ble flyttet så langt østover som det er mulig for å beholde
eksisterende bru på E39 som i dag.
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Figur 27 ‐ Alternativ 1.2, Rundkjøring

6.7.2 Kryss eksisterende E39/Repstadvegen
Der er blitt vurdert T‐kryss som kryssløsning for forlengelse av Repstadvegen og eksisterende
E39. Løsningen må ha forbikjøringsfelt eller venstresvingefelt. Forbikjøringsfelt tar minst
areal og vil være akseptabelt her.

Figur 28 ‐ Alternativ 2.1, T‐kryss

6.7.3 Kryss eksisterende E39/Leirevegen
I trafikkrapporten som er vedlagt, er trafikkmengde og eksisterende kryss vurdert. Da
trafikkmengden vil bli mindre enn i dag, vil eksisterende kryss med venstresvingefelt fungere
bra i fremtiden også. Det er derfor beholdt dagens løsning i Leirekrysset.

Figur 29 ‐ Alternativ 3.1, Leirekrysset
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6.7.4 Kryss Lundevegen/Repstadvegen/Lohnevegen
Rundkjøring er vurdert som kryssløsning. Rundkjøring kan maks ha 2,5‐3%
lengdefall/stigning, og området må flates ut/løftes. Busslommene langs Lohnevegen må
endres. Det samme må gang/sykkelvegene. Dette er ikke vist på figur under. Løsningen vil
medføre store inngrep i eiendommene som grenser inntil. I tillegg går en høyspentlinje på
110kV gjennom kryssområde. Denne kan ikke legges i bakken. Flytting av master må helst
være i samme linje, for å unngå større tiltak.

Figur 30 ‐ Alternativ 4.1, Rundkjøring

X‐kryss er en annen kryssløsning som er vurdert. En slik løsning krever også at vegene inn
mot krysset må slakes av. Siktforhold i krysset må forbedres i forhold til dagens situasjon.
Dette er krevende å få til uten større tiltak. Også i denne løsningen går 110kV høyspentlinjen
gjennom kryssområde. Denne kan ikke legges i bakken. Flytting av master må helst være i
samme linje, for å unngå store tiltak.

Figur 31 ‐ Alternativ 4.2, X‐kryss
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Videre er det blitt vurdert å flytte forbindelsesvegen litt østover for å få to forskjøvne T‐kryss
på Lundevegen. Siktforholdene mellom de to kryssene oppfyller vegvesenets krav, men er
ikke gode. I tillegg er det dårlig sikt i eksisterende kryss Lundevegen/Repstadvegen/
Lohnevegen. I denne løsningen kommer man ikke i konflikt med høyspentlinjene.

Figur 32 ‐ Alternativ 4.3, To forskjøvne T‐kryss Lundevegen
Et annet alternativ med to forskjøvne T‐kryss, er å endre Repstadvegen til forkjørsveg og
koble Lundevegen og Lohnevegen til Repstadvegen med to forskjøvne T‐kryss. Denne
løsningen gir en god trafikal løsning, forbedrer siktforholdene og bedrer situasjonen for de
myke trafikantene. Trafikkvurderingene viser at den største trafikken som vil benytte den
nye forbindelsesvegen, er trafikken på Repstadvegen. Med denne løsningen vil trafikken
til/fra industriområdet på Lohne velge eksisterende E39 og ikke dagens Lohneveg. Med
denne løsningen kommer man ikke i konflikt med høyspentlinjene, men må rive et bygg.
Løsningen er vurdert som den beste og er valgt.

Figur 33 ‐ Alternativ 4.4, To forskjøvne T‐kryss Repstadvegen
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6.7.5 Forbindelsesveg eksisterende E39 ‐ Repstadvegen
Det har blitt vurdert ulike traseer for forbindelsesveg. Det ene alternativet er forlengelse av
Repstadvegen rett sørover. Dette alternativet har utforinger med kryssløsning Lundevegen/
Repstadvegen/Lohnevegen som omtalt ovenfor. Videre er det dårlig grunn på deler av
traseen, og deler av traseen ligger i kulturområde. I tillegg går 110kV høyspentlinjen
gjennom kryssområde og i traseen. Høyspentlinjen kan ikke legges i bakken. Flytting av
master må helst være i samme linje, for å unngå store tiltak.

Figur 34 ‐ Alternativ 5.1, Forbindelsesveg
Et annet alternativ ligger ca 100m lengre øst. Vegtraseen ligger her på fjell. Kryssløsning
medførte at dette ikke ble valgt.

Figur 35 ‐ Alternativ 5.2, Forbindelsesveg
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Alternativet som er valgt, er løsningen vist under. Dette er en kombinasjon av de to
alternativene vist over. Her er Repstadvegen forkjørsveg. Vegtraseen ligger også her på fast
grunn og ikke i kulturområde. Landkar for bruene er plassert slik at de står på fjell og ikke
kommer i berøring av Lundeelva med dens langsgående vegetasjon.

Figur 36 ‐ Alternativ 5.3, Forbindelsesveg

6.7.6 Stenging av Leirevegen nord for eksisterende E39

Figur 37 ‐ Alternativ 6.1, Leirevegen
Dagens Leireveg har blitt vurdert stengt. En stenging vil medføre bedre trafikksikkerhet og
bedre støyforhold langs strekningen av Leirevegen som stenges. I tillegg vil kryss Leirevegen
bli bedre da det ikke lengre vil være to tette T‐kryss. Gangkryssingen av Leirevegen ved kryss
Lundevegen vil også bli bedre. Men en stenging av Leirevegen vil medføre at trafikken fra
Leirevegen til Lunde får en omvei. Dette vil sannsynligvis medføre at handelsomsetningen på
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Lunde vil reduseres da adkomst til butikk og bensinstasjon på Lunde blir mere utfordrende
og lengre. Med bygging av forbindelsesvegen (forlengelsen av Repstadvegen), vil
trafikkmengden nesten halveres på Leirevegen i starten. Ved full utbygging i Kjellandsheia vil
trafikken på Leirevegen ikke bli større enn i eksisterende situasjon.
Det ligger utenfor planområdet og prosjektets mandat å avklare om Leirevegen skal stenges
eller ikke. Kommunen vil vurdere fortløpende om vegen skal stenges når forbindelsesvegen
er etablert og man ser hvordan trafikkavviklingen fungerer. Et annet tiltak som også kan
vurderes, er å skilte Leirevegen stengt for tungtrafikk slik at de tyngre kjøretøyene må
benytte den nye forbindelsesvegen.

6.7.7 Gangforbindelse mellom eksisterende E39 ‐ Repstadvegen
Det er i prinsippet vurdert to ulike løsninger for gangvegen. Det ene alternativet som er
vurdert, er en korridor fra kryss eksisterende E39/Kjellandsheia til Lohnevegen. Den mest
aktuelle traseen i denne korridoren er vist under. Denne løsningen ligger under
flomvannstand på området rett nord for elva. Grunnforhold er usikre på deler av traseen.
Gangtrafikken må krysse Lohnevegen på en rettstrekning og ikke i et kryssområde. Avhengig
av hastighet kan dette være ugunstig.

Figur 38 ‐ Alternativ 7.1, Gangforbindelse til Lohnevegen

Valgt løsning (vist under) følger kjørevegen og har en deler mellom kjøreveg og gang‐
sykkelveg på minimum 3 meter. Løsningen vil føles tryggere for de myke trafikantene da
flere vil se de på gangvegen. være tryggere mot overgrep da det vil være flere som vil se hva
som skjer på gangvegen. Inngrep i naturen vil begrenses til en trase i stedet for to. Løsningen
vil gi en god løsning for alle de myke trafikantene uavhengig om de skal til skolen,
Vedderheia, Lunde, Tangvall etc.
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Figur 39 ‐ Alternativ 7.2, Gangforbindelse til Repstadvegen

6.8 Trafikkløsning
Løsningene er blitt valgt ut fra forhold beskrevet i kap 6.7. (Se figur 39). Det er også blitt
utarbeidet en trafikkanalyse under prosessen som er vedlagt. Den har gitt viktige føringer for
valg av løsninger.
 Skiltet hastighet
I fremtiden vil gjennomgangstrafikken være vesentlig lavere enn i dag på eksisterende E39,
og det vil det være behov for flere kryss på dagens E39 grunnet boligutbyggingen. Dagens
E39 vil endre status fra å være en nasjonal hovedvei, til å være inngang til store boligfelt på
begge sider av veien. Avstanden mellom kryssene vil bli kortere enn hva som er krav for en
H1-vei, og trafikkmengde vil også være høyere enn hva som anbefales på en H1-vei. Dette
argumenterer for at veien må ha fartsgrense 60km/t, som anbefalt i håndboka, og ikke 80km/t
som i dag.
 Kjøreatkomst
Kjøreatkomst til boligfeltet blir fra ny rundkjøring på eksisterende E39 fra nord. Det er også
mulig å komme til området fra fv.204 (Leirevegen) fra sør. Det vil med denne
reguleringsplanen bli en sammenhengende samleveg gjennom hele området, total lengde er
1500 meter.
Fv.302 blir forlenget ut til E39 som en ny tverrforbindelse mellom E39 og fv.114/fv.302 med
to nye T‐kryss for å tilkoble Fv. 114 ( Lundevegen og Lohnevegen). Lengden på
tverrforbindelsen er 300 meter. Fv. 302 blir forkjørsveg. Kryssløsningen til eksisterende E39
blir T‐kryss med forbikjøringslomme.
 Utforming av veger
Kjøreveg til boligfeltene er regulert som en samleveg Sa2 med bredder etter standard
beskrevet i områdeplan Kjellandsheia Syd. Breddene varierer litt fra kommunens normaler,
men stort sett er det større bredde. Samlevegen er regulert med vegbredde 6,5 meter, deler
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med bredde 2,0 meter, gang‐ sykkelveg med bredde 3,5 meter og minimum 2 meter grøft.
Maksimal stigning på vegen er 7% over en lengde på ca 200 meter. Minste stigning på vegen
er 1% over en lengde på 540 meter.
Forlengelsen av Fv. 302 (ny tverrforbindelse) er regulert med vegbredde 6,5 meter,
grøftedeler med bredde 3,0 meter og gang‐ sykkelveg med bredde 3,5 meter.
Maksimal stigning på vegen er 6% over en lengde på ca 35 meter. Resten av vegen har 2%
stigning / fall på vegen.
 Tilgjengelighet for gående og syklende
I tillegg til mange boliger i området er det i tilstøtende plan i sør regulert skole og barnehage.
Nord for planen er det skole i dag. Det vil medføre at det vil være mange gående og syklende
i området. Det reguleres egen gang‐ og sykkelveg langs samleveg i feltet, videre langs E39 og
forlengelsen av fv.302 med vegbredde 3,5 meter. Maksimal stigning 7%. Kryssing av E39 vil
være i deløyene ved rundkjøringene. Samleveg og forlengelse av fv. 302 krysses i plan.
I tillegg er det lagt opp til mange stier i grøntdragene. Disse kan benyttes som snarveier i
området.

6.9 Planlagte offentlige anlegg
Gjennom området «Kjellandsheia Nord» er det regulert samleveg, atkomstveger, g/s‐veg
fortau, 2 parkeringsplasser, sykkelparkering, bussholdeplass, pumpestasjon for spillvann og
trafo som er offentlig.
Mellom E39 og fv. 114 er det regulert ny samleveg og g/s‐veg, som er offentlig.

6.10 Miljøoppfølging
Det tas utgangspunkt i plan for avfallshåndtering i Søgne kommune. Detaljer for
boligområdet «Kjellandsheia Nord», må utformes i detaljreguleringsplan. I arealet mellom
E39 og fv. 114 er det kun ny infrastruktur.

6.11 Universell utforming
TEK 17 skal følges.
I alle offentlige friområder skal det tilstrebes å ha universell utforming. Avvik fra
stigningskrav kan tillates på korte strekninger for å unngå store terrenginngrep. Alle
lekeapparater skal være universelt utformet.

6.12 Uteoppholdsareal
 Private og felles uteoppholdsareal
Det skal avsettes minimum 80 m2 privat uteoppholdsareal pr. boenhet.
Det skal avsettes minimum 25 m2 fellesareal pr boenhet til lekeplasser. Areal brattere enn
1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan inngå i lekeareal, for eksempel
akebakke.
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 Lekeplasser
Alle lekeplasser skal ligge sentralt i forhold til boligtomtene. De skal plasseres solrikt, lunt og
trafikksikkert. Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 vårjevndøgn.
Lekeplassene bør helst plasseres nær opp mot tilstøtende grønnstrukturområder. I
boligområde med krav til detaljreguleringsplan, skal sandlekeplassene løses internt i det
enkelte felt. Sandlekeplasser kan samlokaliseres.
 Kvartalslekeplass
Kvartalslekeplasser skal ligge sentralt i området og skal opparbeides i h.h.t. kommunal norm.
Kvartalslekeplasser skal være minimum 2,25 daa og tilknyttet maks 200 boenheter.
 Friluftsformål og turstier
Planområdet inneholder fine og attraktive grøntområder. En stor del av planområdet som er
regulert til friluftsformål, inneholder flere etablerte stier/turveier. Turvegene opparbeides
etter formingsveileder Kjellandsheia (14.11.2014).
Det åpnes for tilrettelegging av tiltak som fremmer friluftsinteressene, uten at det skal gå på
bekostning av driften av skogsområdet.
 Atkomst og tilgjengelighet
Regulerte friluftsformål og skogsområder er lett tilgjengelige fra ny regulert samleveg og
offentlig parkeringsplass.
 Sesongbruk
Det er mulighet for å bade i Uffortjønn og Kjellandsvannet om sommeren og skøyting om
vinteren. Det er etablerte stier på sør og vestsiden av Uffortjønn, som vil bli opprettholdt. I
tillegg er mange stier etablert ved Kjellandsvann.
 Andre uteoppholdsarealer
I bakenforliggende skogsområder, vil skole og barnehage ha tilgang til uteundervisning og
aktiviteter utover egne arealer.

6.13 Landbruksfaglige vurderinger
Planområdet for «Kjellandsheia Nord» omfatter ikke dyrket areal. Arealer med bebyggelse
og samferdsel er i overordnet plan regulert til boligbebyggelse. Det er lite drivverdig tømmer
innenfor planområdet. Skogboniteten er generelt lav. I nord mot E39 er det et mindre
område med høy bonitet og blandingsskog.
For regulert arealet med ny vegforbindelse, er det tilnærmet ingen fulldyrket mark som blir
berørt. Et begrenset areal med lauvskog med høy bonitet mellom fv. 114 og Lundeelva blir
berørt.
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Figur 40 NIBIO, dyrket jord, kartutsnitt.

6.14 Kollektivtilbud
Områdeplanen er tilrettelagt for kollektiv transport. Det er regulert kollektivholdeplass på
begge sider av samlevegen gjennom boligfeltet. I kryssområdet ved E39 blir det etablert
kollektivholdeplass på begge sider av både E39 og samlevegen. Området reguleres som et
park & ride anlegg med parkeringsplass og ventebu for både sjåfør og reisende. Løsningen
legger til rette for at bussene både kan snu her i rundkjøringen eller kjøre videre.
Holdeplassen vil derfor være meget viktig både for lokalbusser, ordinære busser og for
langdistansebusser. Løsningen er også fleksibel med rutevalg for lokalbussene. Forlengelsen
av fv. 302 øker også fleksibiliteten for bussrutene.
Veganlegget er dimensjonert for buss, i form av bredde, kurvatur og stigning.
Løsningen tilrettelegging for bruk av buss og sykkel fremmer miljøet.

Figur 41 Kollektivholdeplass, Park & Ride
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6.15 Kulturminner
I h.h.t. kulturdatabasen Askeladden var det ved 1.gangs behandling ikke registrert
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet som blir berørt. Området er nå
registrert og det er funnet en steinalder lokalitet rett sør for eksisterende E39 ved Kjelland
(område o_SPP2 i reguleringsplanen).
Norsk Maritimt Museum skriver at det kan bli aktuelt å sette krav om å gjennomføre en
arkeologisk registrering under vann. Det avventes en eventuell avgrensning før eventuelle
krav blir framsatt. Områdereguleringsplanen med ny veg og bruløsning vil ikke komme i
konflikt i forhold til kulturminner i sjø og vann. Nye brukar har god avstand til Lundeelva.
Vest‐Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservator krever gjennomføring av arkeologisk
registrering. Det er mottatt oversikt på aktuelle arealer som skal gjennomføre registrering i
form av sjakting og prøvestikk. Områdene omfatter areal nord og sør for Lundeelva, sørsiden
av E39 og områdene på Kjellandsheia Nord. Arbeidet vil gå parallelt med utarbeidelse av
planforslaget.

6.16 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett
• Vann
Kommunen har opplyst at statisk trykk ligge på ca. 7 bar, da høydebassenget på Leireheia
ligger på ca. kote +70. Det er dermed behov for trykkøkning for all ny bebyggelse over kote
+40.
Området forutsettes å tilkoples prosjektert kommunal vannledning (Ø225) i veien
Kjellandsheia (mot sør) hvor det også etableres trykkøkningsstasjon. Videre skal
lavtrykksledningen videreføres gjennom hele utbyggingsområdet og tilkoples eksisterende
ledningsnett ved Leiredalen. Dersom denne utbyggingen etableres før Kjellandsheia Vest vil
vannforsyningen etableres «motsatt vei».
• Avløp
Den sydligste delen av planområdet vil ha selvfall mot sør. Øvrige boligfelt vil ha selvfall mot
nord til ny kommunal spillvannpumpestasjon. Avløpet pumpes mot sør og via Norddalsheia
og Ausvigheia pumpestasjoner. Avløpet vil dermed bli ledet via kommunalt
ledningsnett/pumpestasjon(er) til Høllen renseanlegg.
• Overvann
Overvann på private tomter forutsettes infiltrert på egen tomt.
Overflatevann fra veger skal gå via fordrøyningsanlegg til terreng. For bilvegen over mot
Lunde vil vegvann føres til bekker/Lundeleva.
Vann‐ og avløpsanlegg skal anlegges i h.h.t. kommunens VA‐normal.
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Figur 42, Hovedprinsipp nye vann og spillvannsledninger (og eksisterende).

6.17 Avbøtende tiltak/løsninger ROS
Det er utarbeidet en ROS‐analyse av planområdet.
 Elveflom.
NVE har kartlagt 200‐årsflom i Lundeelva. Planforslaget åpner ikke for ny boligbebyggelse i
flomsonen. Berørt areal reguleres med hensynssone «flomfare» i plankartet.
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Figur 43 skråfoto, kryssingsområde av Lundeelva, sett mot vest.
 Radongass.
I h.h.t. NGU sitt aktsomhetskart for radon, har boligområdet Kjellandsheia Nord en stripe
som er registrert som «moderat til lav» fare og resterende areal er «usikker» fare. Det bør
brukes radonsperre ved nyetablering av boliger.
 Springflo.
NVE har kartlagt 200‐årsflom i Lundeelva, samt vurdert springflo. Planforslaget åpner ikke
for ny boligbebyggelse i flomsonen. Berørt areal reguleres med hensynssone «flomfare» i
plankartet.
 Naturområde.
Det er gjennomført registrering av biologisk mangfold. De rikeste områdene er langs
kantsonene mot elva og kantsonen mot åpent kulturlandskap. Nye brukar har god avstand til
elva, og dette sikrer opprettholdelse av den rike kantsonen. Nye veger og boliger på
Kjellandsheia Nord har god avstand til kulturlandskap.
Det er ikke registrert flora som rødlista. Svartelista arter er Vinterkarse, Platanlønn og
Rynkerose. Det anbefales sprøyting og/eller fjerning av planetene før det gjøres tiltak i
planområde.
Langs Lundeelva er det registrert Sjøorre (fugl) og Tyrkerdue er registrert i rødlista. Foruten
ny bru over Lundeelva, åpner ikke planforslaget for nye tiltak i eller ved elva.
Ved myrene på Kjellandsheia Nord er det registrert insektet Nebbmunner i rødlista. Ved
registrering av biologisk mangfold som ble utført høsten 2018, ble det ikke registrert
Sjøorret, Tyrkerdue eller Nebbmunner.
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 Fornminner.
I databasen Askeladden var det ved 1.gangs behandling ikke registrert automatisk fredete
fornminner som ble berørt av byggeområdet i planområdet. Området er nå registrert av
Fylkeskonservatoren og det er funnet en steinalder lokalitet rett sør for eksisterende E39 ved
Kjelland (område o_SPP2 i reguleringsplanen). I forhold til innspill fra NMM, vil regulert ny
bru ikke komme i konflikt med Lundeelva.
 Trafikkstøy.
Det er utarbeidet analyse for trafikkstøy. Det vises til støyrapport.
 Høyspentlinjer.
Gjennom planområdet går det en 110 kV høyspentlinje i retning vest‐øst. Klatring i
høyspentmast kan få store konsekvenser, som i verste fall kan medføre død. Mastene er
runde, noe som vanskeliggjør klatring.
Arealene under høyspentlinjene regulert med hensynssone fare. For 110kV ledningene er
det regulert en total bredde på 22 meter, og for 22kV er det regulert 15 meter. Det åpnes
ikke for bebyggelse i dette arealet.

Figur 44 Høyspentlinje og nettstasjon ved Leiredalen.
 Skoleveg.
Eksisterende g/s‐veg langs fv. 114 er skoleveg til Lunde skole. Ved utbygging må det sikres
trygg skoleveg.

6.18 Rekkefølgebestemmelser
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Det stilles krav om opparbeidelse av nytt kryss på E39 med tilhørende vegsystem, når krysset
kan etableres, forlengelse av fv. 302 med tilhørende kryss, utforming av bru mht flom,
samleveg, g/s‐veg, parkering og kollektiv. Det vises til reguleringsbestemmelsene.
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7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Planforslaget følger vedtatt kommunedelplan for Kjellandsheia, som nå er implementert i
kommuneplanens arealdel med noen mindre endringer.
Tidligere barnehagetomt «O2» i kommunedelplanen er regulert nærmere Uffortjønn i
områderegulering for Kjellandsheia Syd, og er ikke en del av områderegulering Kjellandsheia
Nord ‐ Mjåland.
Tidligere areal for offentlig eller privat tjenesteyting «O1» i kommunedelplanen, er tatt ut av
områdereguleringen etter innspill fra Søgne kommune.
Tidligere regulert forbindelsesveg mellom nåværende E39 og fv. 114, oppheves. Regulert
vegløsning ligger lengre mot øst. Denne krever mindre areal, sparer landbruksareal, er
gunstig opp mot biologisk mangfold og er rimeligere. Løsningen gir god og sikker
fremkommelighet for kjørende og myke trafikanter.
Gjennomførte tiltak medfører ingen praktiske konsekvenser i forhold til de føringer som er
gitt i overordnet plan. Arealdisponeringen er mer grundig vurdert i forhold til
arealdisponering, egnethet og praktiske hensyn i utarbeidelsen av områdereguleringen.

7.2 Landskap
Området er kupert med mindre heier og dalsøkk. For å kunne bebygge et slikt område, er
det nødvendig å gjøre inngrep i terrenget. Det er søkt å gjøre det så hensynsfullt som mulig.
Området vil få helt annen karakter som følge av at det endres fra et naturområde uten
bebyggelse til et tett utbygd byggeområde. Det er søkt å bevare noen av toppene slik at
silhuettlinjen ikke brytes. Bebyggelse og veier er lagt slik at det skal tilpasses på en best
mulig måte i terrenget. Det er likevel gjort nødvendige grep for at det skal være mulig å
framføre hovedadkomsten i feltet, særlig i nord der vegen må skytes seg ned for å komme
ned til E39. Nytt terreng søkes tilpasset mot eksisterende på en best mulig måte.

7.3 Stedets karakter
Stedets karakter vil endres fra naturområde med påstående skog, til et attraktivt
boligområde med infrastruktur og med stort rekreasjonsområde.

7.4 Estetikk
Det ble utarbeidet en formingsveileder for grønnstrukturområder bebyggelse og utendørs
møblering og tiltak for Kjellandsheia Syd som skal følges.
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7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Automatiske ferdet kulturminne er regulert med hensynssone, og vil ikke medføre noen
konsekvenser for planen. Planprosessen vil avdekke om varslede registreringer i terrenget vil
medføre til flere automatisk fredete fornminner.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldloven, og det er ikke registrert forhold
som vesentlig kan skade naturmangfoldet.
Det er gjennomført registrering av biologisk mangfold. Det er ikke registrert spesielle
forhold, med unntak av rike kantsoner langs Lundeelva samt kantsonene mot åpent
kulturlandskap. Beskrevne arealer bli lite berørt av områdereguleringsplanen.
• Naturverdier
I naturbasen er det ikke registrert spesielle forhold, foruten at Lundeelva er et viktig
bekkedrag. Planen åpner ikke for tiltak i Lundeelva, og vil ikke medføre forringelse av
området, eller negativ verdi for miljøet.
• Biologisk mangfold
I artsdatabanken er det registrer fugl Sjøorre i Lundeelva, og insektet Nebbmunner øst for
Kjellandsvannet. Planen medføre liten forringelse for disse artene.
• Verdifull vegetasjon
Det er ikke registrert spesiell verdifull vegetasjon i artsdatabanken.
• Viltinteresser
Det er ikke registrert spesielle viltinteresser.
• Økologiske funksjoner osv
Det er ikke registrert noen spesielle økologiske funksjoner i planområdet.

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

7.8 Uteområder
Det blir ivaretatt tilstrekkelig med friområder i områdereguleringen.

7.9 Trafikkforhold
• Vegforhold
Infrastrukturen gir sikre og gode forhold for både kjørende og gående i området.
• Trafikkøkning/reduksjon
I område Kjellandsheia er det planlagt ca. 1500 nye boliger. For området Kjellandsheia Nord
er det regulert for ca. 200 nye boenheter. De fleste vil benytte samlevegen nordover til E39
fra dette feltet. I tillegg vil en del av boligene i Kjellandsheia Syd og Norddalsheia benytte
vegen nordover. Det er utført en trafikkanalyse (se vedlegg) som i år 2040 har beregnet
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trafikkmengde 2000 ÅDT på samlevegen ved E39. Trafikken på E39 vil bli kraftig redusert i
forhold til dagens trafikk på grunn av ny trase for E39 lengre nord. Forlengelsen av Fv. 302
(ny tverrforbindelse) medfører at trafikken på eksisterende Leireveg nord for eksisterende
E39 ikke øker med full utbygging av Kjellandsheia. Og i starten av utbyggingen vil
trafikkmengden være redusert til nesten halvparten på denne strekningen.
Figurene under viser hvordan beregnet trafikk vil variere fra eksisterende situasjon, til
omlagt E39, til ny tverrveg mellom fv.114 og eksisterende E39 og til full utbygging av
Kjellandsheia.

Figur 45 Trafikkmengder (ÅDT) på dagens vegnett i år 2018.

Figur 46 Beregnede trafikkmengder (ÅDT) i år 2022 når ny E39 er åpnet og før bygging i
Kjellandsheia.

Figur 47 Beregnede trafikkmengder (ÅDT) i år 2022 når ny E39 er åpnet, tverrforbindelse
mellom Lundevegen og eks. E39 er etablert og i starten av bygging i Kjellandsheia.
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Figur 48 Beregnede trafikkmengder (ÅDT) i år 2040 når ny E39 er åpnet, tverrforbindelse
mellom Lundevegen og eks. E39 er etablert, nytt kryss til Kjellandsheia er etablert
og full utbygging i Kjellandsheia.
Det er i etterkant av trafikkanalysen for kryss eksisterende E39 og forlengelse av
Repstadveien, gjennomført en ny vurdering for trafikken på Leireveien og utarbeidet et
trafikknotat. Den nye vurderingen medfører noen små endringer på trafikkmengdene i
kryssområdene E39. Men endringene er små og medfører ikke endringer på totalbildet.

Figur 49 Beregnede trafikkmengder (ÅDT) i år 2040 for Leireveien når ny E39 er åpnet,
tverrforbindelse mellom Lundevegen og eks. E39 er etablert, nytt kryss til
Kjellandsheia er etablert og full utbygging i Kjellandsheia.
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• Kollektivtilbud
Når vegnettet er ferdig utbygd, vil bussene kunne kjøre gjennom hele området i en sløyfe. I
tillegg kan de snu i rundkjøringene. Langs samlevegen er det regulert inn dobbeltsidig
kollekivstopp. I tillegg er det regulert inn dobbeltsidig kollektivstopp langs E39 ved den nye
rundkjøringen. Det er lagt til rette for park & ride ved rundkjøringen som vil gi et meget godt
tilbud for kollektivreisende. Vegløsningen og plassering av kollektivstoppene gjør at det er
mange alternativer for rutetilbud og endestasjon for en rute.

7.10 Barn og unges interesser
Barns interesser i planområdet blir ivaretatt på en god måte.
Det blir trafikksikre løsninger med separate gang‐ og sykkelveger på de mest trafikkerte
vegene. Det skal tilrettelegges for et stinett mellom delfeltene slik at barn kan ferdes på
snarveier gjennom området. Hele naturområde vest for bebyggelsen blir tilgjengelig både
sommer og vinter. Nærmiljøanlegget er åpent for alle og byr på mange muligheter for fysisk
aktivitet og sosiale møteplasser.
Elevrådet på Lund skole har kommet med innspill i planprosessen. De ser muligheten til å
benytte området som tursted, gjerne med gapahuk og bålplass. De har flere innspill til videre
planlegging av kvartallekeplass og aktiviteter i naturområdene.

7.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Det er god kapasitet på barneskolen. På sikt vil det bli behov for utvidelse av skole eller
bygging av ny skole. I tilstøtende planområdet mot sør er det regulert for ny
undervisning/skole.
• Barnehagekapasitet
Boligutbyggingen vil medføre flere barnefamilier. I tilstøtende planområdet mot sørvest er
det regulert for ny barnehage. Øst for planområdet i Ausvigheia bygges det nå (2019) en ny
offentlig barnehage (Havåsen), som vi gi god kapasitet.

7.12 Universell tilgjengelighet
Et sammenhengende turveisystem tilrettelegges med universell utforming langs
Kjellandsvannet og alle friområdene på østsiden av Kjellandsvannet kan nås fra dette
turveinettet. Det vil bli etablert stier og turveger som forbinder nytt boligområde med de
etablerte turveg/sti – nettet.
Bebyggelsen skal tilfredsstille kravene i TEK17.
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7.13 Energibehov ‐ energiforbruk
Energibehov for boligområdene er i hovedsak strøm og vedfyring. Den enkelte beboer kan i
tillegg vurdere etablering av solceller på taket av boligen.
Transport for lengre avstander er med bil og buss. Planen er tilrettelagt med
bussholdeplasser for kollektivtrafikk. Ved nytt kryss på dagens E39 er det regulert
innfartsparkering for bil og sykkel. Transport for kortere avstander er med sykkel. Det er
regulert g/s‐veg langs vegen Kjellandsheia, og videre mot nord og sør er det etablert g/s‐veg
langs fv. 204.

7.14 ROS
Det er utarbeidet ROS‐analyse som vedlegg til planbeskrivelsen. Avdekkede hendelser følges
opp, og tiltak kan gjennomføres. Det vises til analysen.

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

7.16 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Hovedgrepene for vann‐ og avløpsledninger vil være iht kommunens VA‐norm. Hovedsystem
for vann og avløp er vist på temategning GH.
Vannforsyningen vil sikre nødvendig brannvann for småhusbebyggelse. Det må etableres
trykkøkningsstasjon for bebyggelsen over kote +40.
Det forutsettes etablert en ny spillvannpumpestasjon samt at øvrige
spillvannpumpestasjoner har kapasitet for denne utbyggingen. Eventuelt må det gjøres
utbedrenes tiltak ved eksisterende stasjoner.
Vannforsyningen vil sikre nødvendig brannvann for småhusbebyggelse.
• Overvann
Den planlagte berører i liten grad eksisterende bekkeløp. Kjellandsvannet skal få
opprettholdt sin tilrenning, mens de regulerte boligområdene må ha fordrøyning.
Området skal ha forsvarlige flomveier. Det er forutsatt en klimafaktor på 1,4 og et
gjentaksintervall på 50 år. Disse er vist på temategning G001 og G002.
Det foreslås å etablere lokal fordrøyning for å sikre en forsvarlig avrenning i boligområdet.

7.17 Flomvurderinger
Ny vegtrase krysser Lundeelva i bru. Veghøyde på ny bru vil minimum være kote 5,5.
Brukonstruksjonen vil ha en byggehøyde på ca 1,0m. Det vil si at underkant bru er på det
laveste ca kote 4,5. Dimensjonerende flomhøyde (200‐års flom) er kote 3,4. Tiltaket vil bli
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utformet slik at det ikke blir nevneverdige skader eller ulemper for 3. part. Det nevnes at
eksisterende gangbru ca 200m lengre øst har en veghøyde kote 2,3 på brua. Og brua ved
kryss Leirevegen/ Lundevegen har veghøyde kote 3,2. På begge disse eksisterende bruene er
kotehøyden underkant bru lavere enn dimensjonerende flomhøyde.

7.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Området Kjellandsheia Nord vil tilføre markedet tomter som vil være attraktive for personer
som både bor i Søgne og som vurderer å flytte til Søgne.
Økonomisk vil nye innbyggere gi kommunen vekst, derav økte skatteinntekter, men også økt
tjenestebehov som skole, barnehage osv.
Under utbyggingen vil området gi kommunen inntekter i form av tilkoblingsavgifter og
byggesaksgebyrer.
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8 Innkomne innspill
8.1 Innkomne merknader ved oppstart
Merknader fra Agder Energi Nett AS (AEN), datert 11.02.2019:
I planområdet er det en 110 kV luftlinjer. Byggeforbudsbeltet er på totalt 22 meter, dvs 11
meter til hver side fra senter linje målt horisontalt. Eventuelle forandringer av terreng under
og ved høyspenningslinjer må godkjennes av AEN.
Tiltakshavers kommentar:
 Tas til etterretning. Det reguleres hensynssone «fare» i plankartet.

Merknader fra Vest‐Agder Fylkeskommune, v/ seksjon for plan og miljø, datert
13.02.2019:
Fylkeskommunen legger til grunn at føringer fra overordnet kommunedelplan videreføres i
planarbeidet. I forslag til kommuneplanens arealdel er det avsatt område til offentlig
tjenesteyting/sykehjem nordvest for Kjellandsvannet. Videre planarbeid bør avvente vedtak i
kommuneplanens arealdel. Regional plan for Kristiansandsregionen er under revisjon, som
kan gi føringer for arealdisponeringen i varslet planområde.
Opparbeidelse og tilrettelegging av grønnstrukturen rundt Kjellandsheia og Uffortjønna bør
sikres gjennom utbyggingsavtaler.
Vassdrag byr på varierte natur‐ og friluftskvaliteter, samt at tilhørende kantvegetasjon er en
viktig ferdselskorridor for vilt. Av hensyn til både allmennhetens friluftsliv og viltinteresser,
bør arealer langs Lundeelva holdes ubebygd.
Gjeldende «friområde 1» med tilhørende tursti i reguleringsplan Lunde, bør videreføres i ny
plan. Det bør ses på mulighet til å legge tursti på sørsiden av Lundeelva mellom Leireveien 48
og vestover til Kjelland. Dette vil gi en rundtur i form av en elvesti.
Det må sikres enkel tilgang nærturområder med snarveger fra områdene B1, B2 og B5 mot
grønnstrukturen i vest, med naturområde eller turdrag. Grønnstruktur bør utformes som
interne ferdselsåre, lekeområde og ferdselskorridor for vilt.
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016‐2021 skal legges til grunn for
planleggingen, jf. vannforskriften §29 siste ledd. Planområdet omfatter Lundeelva samt de
anadrome sidebekkene Kjellandsbekken og Røddingsbekken. Økologiske tilstanden til
Lundeelva er svært dårlig, primært grunnet forsuring. Konsekvensene for vassdraget må
utredes.
Området har potensiale for funn av arkeologiske fornminner. Spesielt jordene øst for
omsorgshuset og presteboligen, samt området vest for boligfeltet mellom fv. 204 og E39.
Resten av utmarksregistreringen på Kjellandsheia ble ikke undersøkt i forbindelse med
tidligere registrering i 2013. Fylkeskonservator vil stille krav om arkeologisk registrering
innenfor området, jf. kulturminnelovens § 9. Fullstendig prosjektplan og budsjettforslag
oversendes når detaljert plan med tiltak og hvor foreligger.
Viktig med gode løsninger for gående, syklende opp mot skole, barnehage,
forsamlingslokaler, idrettsanlegg, grendehus og mot sentrum i Tangvall. Det må være
tilfredsstillende trafikale løsninger og god trafikksikkerhet. Avkjørsler bør holdes på et
minimum. Kryssløsninger i planområdet må tilrettelegges på en god og trafikksikker måte,
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der siktsoner hensynstas. Rekkefølgekrav i kommunedelplan for Kjellandsheia må følges opp,
samt andre reguleringsplaner som blir berørt.
Hovedveg gjennom Kjellandsheia må dimensjoneres og planlegges som en fremtidig
kollektivtrasé, og med holdeplasser. Beboere bør ikke ha lengre gangavstand enn 500 meter
til holdeplasser. Plassering bør gjøres i samarbeid med fylkeskommunen og Agder
kollektivtrafikk. Fylkeskommunen er positiv til kantstopp med perrong og ventefasiliteter
istedenfor busslommer. Det bør reguleres «Park & Ride» plasser samt sykkelparkering
knyttet opp til holdeplasser i kryss ved nåværende E39.
Tiltakshavers kommentar:
 Føringer og rekkefølgekrav fra kommunedelplanen videreføres (nåværende
kommuneplanens arealdel). En forholder seg til gjeldende planstatus og tar
utgangspunkt i vedtatte formålsflater i kommunedelplanen og gjeldende regional
plan.
 Det vil bli igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtale, som også vil omfatte
grønnstruktur ved Kjellandsvannet og Uffortjønna.
 Som beskrevet i varsel om oppstart av planarbeid, skal det ses på nye kryss på E39 og
atkomst til Lunde og Kjellandsheia. Dette medfører at planforslaget i dette området
kun omfatter nye vegføringer og opphevelse av gjeldende reguleringsplan.
 Snarveger/korridorer mellom boligfeltene og grøntområdene ved Kjellandsheia og
Uffortjønna, må vurderes i detaljreguleringsplanen.
 Regional plan for vannforvaltning skal følges opp, og forhold opp mot vassdraget skal
beskrives.
 Det er tatt kontakt med fylkesarkeolog. I mottatt tilbakemelding er det beskrevet
arealer hvor det skal gjennomføres registreringer.
 Trafikksikkerhet har fokus i vegprosjekteringen. Rekkefølgekrav i overordnede planer
følges opp.
 Veg gjennom Kjellandsheia Nord er en samleveg med langsgående g/s‐veg hvor det
også prosjekteres kollektivstopp. Det er lagt til rette for «Park & Ride» med
tilhørende anlegg ved ny rundkjøring på eksisterende E39.

Merknader fra Fylkesmannen i Agder, v/ Miljøvernavdelingen, datert 25.01.2019:
Fylkesmannen viser til sjekkliste for reguleringsplaner.
Det vises til følgende tema som må gjøres rede for i det videre planarbeidet:
‐ Klima‐ og energiplanlegging, jf. PBL § 3‐1 første ledd bokstav g.
‐ Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.
‐ Støy, se retningslinje T‐1442/2012.
‐ Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl § 1‐1 femte ledd.
‐ Universell utforming, jf. pbl § 1‐1 femte ledd.
‐ Barn og unges oppvekst‐vilkår, herunder trygg atkomst til barnehage, skole, aktiviteter,
lekearealer, som er tilfredsstillende med hensyn til sikkerhet, omfang og lokalisering,
jf. pbl § 1‐1 femte ledd og rundskriv om barn og planlegging T‐2/2008.
‐ Risiko‐ og sårbarhetsanalyse. Areal som det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til
avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser.
‐ Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7.
Barn og unge må bli involvert i planarbeidet.
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Det vises til kommunens grønnstrukturplan fra 2014. Viktig at det sikres god kvalitet på
nærturområder, spesielt omkring Kjellandsvannet og Uffortjønna.
For å redusere klimavirkninger i et planforslag, bør det vurderes krav om fornybare
materialer i byggene, redusere bilbruk, tilrettelegge for lading av elbiler, tilleggsstrøm med
solcelleanlegg, mm.
Overvann i planområdet bør håndteres i størst mulig grad lokalt med infiltrasjon og
fordrøyning.
Ved inngrep i vassdrag, må det fremlegges detaljplan til Fylkesmannen i Agder. Mudring og
utfylling i sjø og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, og krever eventuelt særskilt søknad og
tillatelse.
Nasjonal jordvernstrategi inneholder en målsetting om at den årlige omdisponeringen av
dyrka jord skal være under 4000 daa pr år. Planarbeidet må finne løsninger som bevarer den
dyrka jorda i størst mulig grad.
Tiltakshavers kommentar:
 Nevnte punkter skal følges opp i plan og planbeskrivelse.
 Forhold for barn og unge skal følges opp i planbeskrivelsen.
 Naturmangfoldloven skal følges opp.
 Det er utarbeidet ROS‐analyse. Hensynssoner er regulert i plankartet med tilhørende
bestemmelser.
 Utarbeidet grønnstrukturplan av 2014 sikrer nærtur ved Kjellandsvannet og
Uffortjønna.
 Det skal vurderes tiltak opp mot klimavirkninger i planforslaget. Det skal tilstrebes
mest mulig lokal infiltrasjon og fordrøyning av overvann.
 Det skal i utgangspunktet ikke gjøres tiltak i vassdraget.
 Det skal tilstrebes minst mulig omdisponering av dyrka jord.

Merknader fra Statens vegvesen Region sør, datert 14.02.2019:
Viktige momenter i planen vil være kobling mellom utbyggingsområdet og eksisterende
vegnett, skoleveg, kollektiv, trafikksikkerhet mv.
Rekkefølgekrav fra overordnede planer må videreføres i denne planen, men tilpasses
endrede forutsetninger (ny E39).
Tiltakshavers kommentar:
 Det skal tilstrebes god vegteknisk linjeføring, god trafikkavvikling, trafikksikkerhet og
bedre forholdene for de mye trafikantene og kollektivtrafikken.
 Aktuelle rekkefølgekrav videreføres inn i planen.

Merknader fra Kystverket Sørøst, datert 01.02.2019:
Det er ferdsel i Lundeelva og det er etablert båtplasser i/ved planavgrensningen.
Planarbeidet må ta hensyn til eksisterende bruk av Lundelva og redegjøre for eventuelle
konsekvenser for ferdsel og båtplasser.
Etablering av nye broer over Lundeelva krever tillatelse etter havne‐ og farvannsloven, jf.
Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket.
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Tiltakshavers kommentar:
 Det er ca 10 meters lengde av Lundeelva som inngår i planen
 Tas til etterretning.

Merknader fra Norsk maritimt museum (NMM), datert 21.01.2019:
Planområdet omfatter deler av Kjellandsvannet og Lundeelva. Det kan bli aktuelt å sette krav
om å gjennomføre en arkeologisk registrering under vann. Det avventes en eventuell
avgrensning før eventuelle krav blir framstilt. Det er ingen andre merknader til
oppstartsvarselet.
Tiltakshavers kommentar:
 Planområdet omfatter ikke Kjellandsvannet.
 Det skal i utgangspunktet ikke gjøres tiltak i lundeelva.
 Tas til etterretning.

Merknader fra Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE), datert 13.02.2019:
NVE anbefaler at det holdes god avstand til vassdrag, med hensyn til flomsikkerhet og av
hensyn til vassdragsmiljø og biologisk mangfold.
Deler av området er kartlagt for flomfare. Det må dokumenteres at planen kan realiseres
uten at tiltakene kommer i strid med bestemmelser om sikkerhet mot flomfare (TEK17 §7‐2).
Det bør legges til grunn økning i flomvannføring på 20 % for å ta høyde for ventede
klimaendringer.
Det er kartlagt faresone for kvikkleireskred nord i planområdet. Det må dokumenteres
hvorvidt områdestabilitet kan være en utfordring for realisering av planen, jf. TEK17 §7‐3.
Område med skredfare må vises som hensynssone med tilhørende bestemmelser.
Deler av planområdet kan være utsatt for snøskred. Skrenter under 50 meter er ikke fanget
opp i disse kartene. Det er registrert skredhendelser utenfor disse. Dersom det åpner for
bygging i områder som er potensielt skredutsatt, må sikkerhet være dokumentert, jf. TEK10
§7‐3.
Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Planlegges inngrep i vassdrag der allmenne
interesser kan bli berørt må derfor sendes til NVE for vurdering.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørt energiselskap involveres
tidlig.
NVE viser til karttjenester, veiledere og retningslinjer i forhold til NVE sitt saksområde.
Tiltakshavers kommentar:
 Det tas hensyn til vassdrag opp mot flomfare og vassdragsmiljø i forbindelse med
kryssing av Lundeelva. Grunnforhold er kartlagt av geoteknikker.
 Fare for skred tas med inn i planprosessen.
 En kan ikke se at tiltakene innenfor planområdet vil medføre skader eller ulemper for
allmenne interesser.
 Det er tatt kontakt med Agder Energi Nett as.

Områdeplan Kjellandsheia Nord - Mjåland, planbeskrivelse – av ViaNova Kristiansand AS Side 64

Merknader fra Lunde velforening, v/ Randi F. Hansen, datert 19.02.2019:
Lunde velforening har følgende innspill:
‐ Fjerne eksisterende kryss til E39 samt stenge Leireveien for gjennomkjøring til Lunde.
‐ Ønsker ikke dagens kryss for trafikk som genereres fra syd for E39.
‐ Ny rundkjøring på Skjærbakken (Lundeveien fv. 114) ved dagens kryss med trasé mot syd
og inn på «E39». Videre at veien går sørover og knyttes på en best mulig måte til
Leireveien (fv. 204). Det vises til reguleringsplan for Lunde av 2005.
Viktig at ny tilkobling til E39 gir kortest mulig kjørevei. Trafikkmengden fra de nye
boligfeltene (Leireheia, Kjellandsheia, Vedderheia, Lohne og Nordsjøveien) kommer til å øke.
På 1970‐tallet ønsket vegdirektoratet av‐/påkjøring på Mjåland, som ville gitt en naturlig
nord‐sør akse og vest‐øst‐akse. Lunde vel ønsker denne løsningen.
Tiltakshavers kommentar:
 Innspill er vurdert. Det er vurdert flere alternative vegvalg i planprosessen.
 Regulert løsning med ny tverrveg medfører redusert trafikk en lang periode og med
full utbygging av Kjellandsheia ca lik trafikk som i dag.

Merknader fra Arvid Andersen, Lohneveien 182, datert 04.02.2019:
Planen får store negative konsekvenser for natur og miljø, rekreasjon, jakt og trafikk.
Skogsområdet er et av bygdas mest brukte turområde.
Kjellandsheia som boligområde ble påtenkt i overgangen 50‐60 tallet, men i stedet ble det
utbygging på Langenes, Eikeheia, Ausvigheia, Hølle‐området, Nygårdsheia, vedderheia, mm.
Nye utbyggingsområder skal ligge nær opp til hoved‐infrastrukturen. Planen for
Kjellandsheia gjør ikke det.
Ved gjennomgang av kommunens dokumenter, er det ikke tilstrekkelig undersøkt eller
registrert biologisk mangfold.
Tiltakshaver henstilles til å redusere utbyggingsområdet og prioritere større andel til natur,
rekreasjon osv.
Utbygging vil utløse flere ikke betydelige utfordringer vedr skole, helsetilbud,
infrastruktur/avvikling, støyproblemer, parkeringsutfordringer i sentrale strøk.
Tiltakshavers kommentar:
 Planområdet er regulert gjennom kommunedelplan (Kjellandsheia, av 16.06.2011),
nåværende kommuneplanens arealdel og områdereguleringsplan (Kjellandsheia Syd,
av 17.12.2015), og er godkjent til boligbebyggelse. På grunnlag av dette utarbeides
områderegulering for boligområdet som består av nye boliger, atkomstveger og
rekreasjonsområder. Området mellom E39 og Lunde vil i hovedsak bestå av
samferdsel.
 Det er i planarbeidet gjennomført kartlegging av biologisk mangfold og utarbeidelse
av rapport.
 Leiredalen og tilknyttede nye boligområder (Kjellandsheia Nord) ligger nært opp til
hoved‐infrastruktur (skole, barnehage, veg, g/s‐veg mm). Kjellandsheia Nord skal
tilknyttes dagens E39.
 I regional plan for Kristiansandsregionen 2011‐2050 (vedtatt juni 2011), er
Kjellandsheia fremtidig utbyggingsområde. For boligområder i Søgne, anbefales det å
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bygge opp under aksen Tangvall‐Lund‐Kjellandsheia, som kan gi grunnlag for et godt
busstilbud. I forbindelse med kommunedelplanen ble det utarbeidet en
konsekvensvurdering av bl.a. friluftsliv, naturmiljø og landskap.

Merknader fra Fire Årstider v/ Hilde Sundstøl, Lundeveien 169, datert 18.01.2019:
Fire Årstider planlegger store utbygginger og høy utnyttelsesgrad i forbindelse med
avlastningshjem på eiendommen gnr/bnr 71/38, Lundeveien 169.
Hvordan vil eiendommen gnr/bnr 71/38 bli berørt.
Tiltakshavers kommentar:
 Berørt eiendom ligger innenfor varslet areal for planavgrensning. Det vurderes ny veg
mellom E39 og Lohneveien/Lundeveien som berører eiendommen. Forslaget
omfatter rivning av bygninger på eiendommen.

Merknader fra Geir Kjelland, gnr/bnr 70/5, 6, datert 23.01.2019:
Grunneier planlegger bygging av boliger på eiendommen, samt mulig veitrasé inn i området.
Dette er vist i kartvedlegg.
Tiltakshavers kommentar:
 Hovedhensikten med planarbeidet å tilrettelegge for kjørevei mellom E39 og
Lohneveien/Lundeveien og nytt boligfelt. Det er varselet et større område for å
avklare den best mulige traséen. Dette medfører at planforslaget i dette området kun
omfatter nye vegføringer og opphevelse av gjeldende reguleringsplan. Hoveddelene
av beskrevne parseller ligger utenfor planområdet i reguleringsplankartet.

Merknader fra Leireveien 26 AS, v/ Jarle Tjelland, gnr/bnr 29/7, datert 14.02.2019:
Innenfor planområdet er det 3 landbruksteiger som er lite egnet til tradisjonell
landbruksdrift. Parsellene ønskes regulert til kolonihager, som er egnet for kjøkkenhager.
Øvre del av parsellene opp mot fjellet ønskes regulert til boligbebyggelse.
Tiltakshavers kommentar:
 Det må ses på egnetheten for beskrevne teiger, opp mot eventuelle parsellhager og
berørt arealet som er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Innspillene ligger stort sett
utenfor planområdet i reguleringsplankartet. Berørt areal er regulert til
landbruksformål og boligbebyggelse.

Merknader fra Morten Stubstad, gnr/bnr 29/1 og 23, datert 18.01.2019:
Grunneier ønsker at eiendommen gnr/bnr 29/23 (Leireveien 86) skal omfattes av
reguleringen.
Formålet er fradeling av tomt. Det er etablert vei, vann og kloakk. Nabo er informert.
Kommunen har gitt tilbakemelding at eventuell fradeling må inn i reguleringsplanarbeidet.
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Tiltakshavers kommentar:
 Innspill er vurdert i planarbeidet. Parsellene på gnr/bnr 29/1 ligger delvis utenfor
planområdet i reguleringsplankartet. En mindre del av parsellene er regulert til
landbruksformål og g/s‐veg. Eiendommen gnr/bnr 29/23 ligger utenfor planområdet i
reguleringsplankartet.

Merknader fra Tor Bjarne Repstad, gnr/bnr 71/22, datert 14.02.2019:
Møvik Byggetjeneste AS sender inn innspill på vegne av Tor Bjarne Repstad. Områdeteigen
på gnr/bnr 71/22 bes tas inn som byggeområde for boliger. Området er tidligere diskutert
mellom eier og Søgne kommune. Området skal heves over flomsona og det skal etableres sti
langs elvebredden. Påfølgende planarbeid blir detaljregulering.
Tiltakshavers kommentar:
 Hovedhensikten med planarbeidet på Mjåland (mellom E39 og fv. 114) er å regulere
ny atkomstveg. Dette medfører at planforslaget i dette området kun omfatter nye
vegføringer og opphevelse av gjeldende reguleringsplan.
 Eiendommen gnr/bnr 71/22 ligger utenfor planområdet i reguleringsplankartet.
 Beskrevne teig er flomutsatt, i h.h.t. NVE´s flomkartlegging av Lundeelva. Denne viser
flomsone til på kote +3,0 moh. Grunnforholdene kan være utfordrende, jf. innspill fra
NVE. Arealene vil kreve avklaring i forhold til eventuelle arkeologisk fornminner.

Merknader fra Øyvind Tønnessen, gnr/bnr 29/8, 13 og 86, datert 15.01.2019:
Det ønskes oversendt kart og beskrivelser over hva som planlegges på eiendommene, for å
kunne komme med innspill til plassering av kryss og påkjøring til E39 og planlegging av
boligbygging.
Tiltakshavers kommentar:
 I varsel om oppstart av planarbeid, er det beskrevet at det kun skal ses på nye kryss
på E39 og atkomst til Lunde og Kjellandsheia. Dette medfører at planforslaget i dette
området kun omfatter nye vegføringer og opphevelse av gjeldende reguleringsplan.
 For boligområdet Kjellandsheia Nord, tas det utgangspunkt i overordnet plan i
forhold til regulering av nye veger og boligtomter. Deler av parsellene er regulert til
landbruksformål, boligbebyggelse og veg. Planforslaget sendes over til Søgne
kommune til vurdering.

Merknader fra Karstein Lohne, gnr/bnr 71/19, datert 22.03.2019:
I eksisterende reguleringsplan for Lunde ligger område som veganlegg. Dersom det blir
endringer på formålet i ny reguleringsplan pga ny vegstruktur, ønsker grunneier vurdert
arealet til alternativ bruk som barnehage, skole, institusjon for eksempel tilknyttet
eksisterende institusjon 100meter østover, boligbygging – gjerne til offentlig bruk. Området
har grus og stein som «grunn».
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Tiltakshavers kommentar:
 Hovedhensikten med planarbeidet å tilrettelegge for kjørevei mellom E39 og
Lohneveien/Lundeveien og nytt boligfelt. Det er varselet et større område for å
avklare den best mulige traséen. Eiendommen ligger utenfor planområdet i
reguleringsplankartet og vil kun omfatte opphevelse av gjeldende reguleringsplan.
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9 Avsluttende kommentar
Områdeplanen for Kjellandsheia Nord ‐ Mjåland har videreført føringene som er gitt i
overordnet plan. Det er gjennomført god kartlegging og befaring i planområdet som gir
grunnlag for videre god planlegging av boligområder, infrastruktur og grønnstruktur. Det er
utført trafikkanalyse for å velge trase og vegløsning. Landskapet er vurdert, biologisk
mangfold er registrert, automatisk fredete kulturminner skal avklares i løpet av
planprosessen. Det er gjennomført støyanalyse. Enkelte boligareal langs ny samleveg
gjennom Kjellandsheia Nord, kan bli berørt av trafikkstøy. Detaljer om dette må tas i
detaljregulering for det enkelte boligfelt. Eksisterende bebyggelse som ligger ved dagens E39
og nær ny samleveg vil få redusert støynivå på fasader for fremtidig situasjon. Ett bygg nær
ny tverrforbindelse vil få økt fasadestøy og det må vurderes tiltak.
I planprosessen er det ikke avdekket store konfliktområder. Lundeelva er et viktig bekkedrag,
og valgt ny vegløsning gir lite inngrep.
En har dermed et godt bearbeidet grunnlag som har resultert i en velfungerende
områderegulering. I tillegg er atkomst til rekreasjonsområder er opprettholdt. Dette gjelder
de store skogsområdene og vannene mot vest og landbruksareal i øst.
Hovedhensikten med planen er regulering av boligområde (B1, B2, B3, B4 og B5) på
Kjellandsheia Nord. De nye boligområdene er flateregulert med krav til utarbeidelse av
detaljregulering. Foruten selve boligområdet er også del av den nye hovedatkomstvegen
(Kjellandsheia) en del av planen. Det er regulert ny gang‐/sykkelveg, kollektivholdeplasser og
innfartsparkering nær dagens E39.
Den andre delen av nytt vegsystem omfatter ny tverrforbindelse mellom eksisterende E39
og fv. 114. Regulert veg har en gunstig beliggenhet for et viktig trafikalt knutepunkt, og sikrer
god fremkommelighet og trygg ferdsel for kjørende og myke trafikanter.
Områderegulering Kjellandsheia Nord ‐ Mjåland vil gi Søgne kommune gode, attraktive og
kvalitetsrike boligtomter, med et tilstøtende stort rekreasjonsområde, og et godt nytt
velfungerende vegsystem.

ViaNova Kristiansand AS
EFL
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
OMRÅDEREGULERING
KJELLANDSHEIA NORD - MJÅLAND
I SØGNE KOMMUNE

Metode og forutsetninger
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen
er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i
relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser
som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og
konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt” og kun unntaksvis
kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
-

Svært sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) -

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.
kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)
kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10 år)
det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere
enn hvert 100 år.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Personskade
1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller
varig mén; mange
skadd.

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning med mer.
Ingen alvorlig skade
Systembrudd er
uvesentlig
Ikke varig skade
Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins.
Midlertidig/behandlings- System settes ut av drift
krevende skade
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom.
Langvarig miljøskade
System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i
følgende tabell:
Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

-

Hendelser i røde felt:
Tiltak nødvendig
Hendelser i gule felt:
Tiltak vurderes i fht nytte
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende
tabell.
Tabell 2 Analyseskjema
Hendelse/situasjon

Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur- og miljøforhold

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/-skred

NEI

Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart fra NVE
Atlas.
Ingen fare i h.h.t.
aktsomhetskart fra NVE
Atlas for områder som
skal bebygges.

2. Snø-/isras

NEI

3. Flomras
4. Elveflom

NEI
JA

3

2

5. Radongass

JA

2

2
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I h.h.t. NVE, er det
kartlagt 200-årsflom i
Lundeelva.
I h.h.t. NGU sitt
aktsomhetskart for radon,
er det registrert en stripe
nord-sør sentralt på
Kjellandsheia Nord som
«moderat til lav» fare i
planområdet. Resterende
byggeområde er registrert
som «usikker» fare. Det
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bør brukes radonsperre
ved nyetablering av
boliger.
Vær, vindeksponering. Er området:
6. Vindutsatt
7. Nedbørutsatt
8. Utsatt for springflo/flom i
sjø/vann

9. Utsatt for flom i bekk (lukket)

NEI
NEI
NEI/J
A

2

2

I h.h.t. NVE, er det
kartlagt flom i Lundeelva,
som også inkluderer
oppstuving ved
havnivåstigning.

NEI

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
10. Sårbar flora

JA

3

2

11. Sårbar fauna/fisk

JA

3

2

12. Verneområder
13. Vassdragsområder
14. Fornminner (afk)

NEI
NEI
JA

2

2

15. Kulturminne/-miljø

NEI

OMRÅDEREGULERING KJELLANDSHEIA NORD - MJÅLAND,
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Det er gjennomført
registrering av biologisk
mangfold. De rikeste
områdene er langs
kantsonene mot elv og
bekk.
I artsdatabanken er det
registrert svartelista arter
langs E39 som
Vinterkarse, Platanlønn
og Rynkerose som
«svært høy risiko» (SE).
I Naturbasen er det
registrert Nebbmunner i
myrene nord på
Kjellandsheia og i
Lundeelva er det
registrert Sjøorre (fugl).
Lundeelva er et viktig
bekkedrag.
I artsdatabanken sin
rødlista er det registrert
Nebbmunner som «nær
truet» (NT) på
myrområdet på
Kjellandsheia nord, og
Sjøorre (fugl) som
«sårbar» (VU) i
Lundeelva, og Tyrkerdue
som «nær truet» (NT).

I databasen Askeladden,
er det ikke registrert
automatisk fredete
fornminner, innenfor
byggeområdet i
planområdet.
Fylkeskonservator skal
gjennomføre arkeologisk
registrering av berørt
areal innenfor
planområdet. Eventuelle
behov følges opp i
planprosessen.
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Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vei, bru, knutepunkt
Havn, kaianlegg
Sykehus/-hjem, kirke
Brann/politi/sivilforsvar
Kraftforsyning
Vannforsyning
Forsvarsområde
Tilfluktsrom
Område for idrett/lek
Rekreasjonsområde
Vannområde for friluftsliv

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
27.
28.
29.
30.

Akutt forurensning
Permanent forurensning
Støv og støy: industri
Støv og støy: trafikk

NEI
NEI
NEI
JA

3

2

Trafikkstøy er utredet.
Detaljer må følges opp i
detaljregulering.

31. Støy: andre kilder
32. Sulfidholdig fjell

NEI
NEI

1

1

Berggrunnen består av
amfibolitt,
hornblendegneis,
glimmergneis, stedvis
migmatittisk.

33. Forurenset grunn
34. Forurensning i sjø/vassdrag

NEI
JA

3

2

35. Høyspentlinje (stråling)

JA

3

2

Økologisk tilstand i
Lundeelva er svært dårlig,
primært grunnet forsuring.
Gjennom søndre del av
planområdet går en
110kV linje. Det er et
totalt byggeforbudsbelte
på 22 meter, dvs 11
meter på hver side fra
senterlinje.

36. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
37. Avfallsbehandling
38. Oljekatastrofeområde

NEI
NEI
NEI
Medfører planen/tiltaket:

39.
40.
41.
42.
43.

Fare for akutt forurensning
Støy og støv fra trafikk
Støy og støv fra andre kilder
Forurensning til sjø/vassdrag
Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver)
44. Spesiell klatrefare i forbindelse
med høyspentmaster

NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
NEI
Transport. Er det risiko for:

45. Ulykke med farlig gods
46. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

NEI
NEI

OMRÅDEREGULERING KJELLANDSHEIA NORD - MJÅLAND,
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Trafikksikkerhet
47. Ulykke i av-/påkjørsler
48. Ulykke med gående/syklende
49. Andre ulykkespunkter

NEI
NEI
NEI
Andre forhold

50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål
51. Er det potensiell sabotasje/terrormål i nærheten?
52. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm
53. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc)
54. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

NEI
NEI
NEI

NEI

NEI

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
55. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring
56. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

NEI
JA

2

2

Atkomst til og fra Lunde
skole ved kryss
Lundeveien/Repstadveien

Endelig risikovurdering: I h.h.t. risiko sjekkliste, tabellen ovenfor og utarbeidede
temarapporter, ligger oppramsede hendelse/situasjon under grønn kategori.

Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

4, 10, 11, 30, 34,
35

2. Mindre sannsynlig

5, 8, 14, 56

1. Lite sannsynlig

32

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK:
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser krever tiltak.
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.
Forhold som i h.h.t. tabell 3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering
av tiltak, er gitt nedenfor:
Det er ingen tiltak som utmerker seg spesielt, utenom følgende:
OMRÅDEREGULERING KJELLANDSHEIA NORD - MJÅLAND,
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
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-

-

-

-

-

-

Pkt. 4: I h.h.t. NVE, er det kartlagt 200-årsflom i Lundeelva. Planforslaget åpner
ikke for ny bebyggelse i flomsonen. Ny bru over Lundeelva reguleres flomsikker
med kjørebane på kote +6 moh.
Pkt. 10: I forhold til biologisk mangfold, bør nye kryss og tilførselsvei komme i
minst mulig konflikt med kantsonen langs Lundeelva og kantsonene mot åpent
kulturlandskap. Nye brukar til bru over Lundeelva reguleres med god avstand til
elva, og ny veg reguleres med god avstand til dyrket mark. Dette gir liten konflikt
med biologisk mangfold.
Pkt. 11: Planforslaget gir liten påvirkning på eksisterende fauna langs Lundeelva.
Nye tiltak omfatter kun kryssing av Lundeelva med ny bru. I forhold til registrert
Nebbmunner i boligområde Kjellandsheia Nord, vil søndre del av myra bli regulert
til veg og boligformål. I detaljregulering bør det reguleres grønnstruktur, som kan
opprettholde habitat for godt mangfold.
Pkt. 30: Det er utarbeidet analyse for trafikkstøy. Tiltak må følges opp i
detaljregulering. Det vises til rapport «Vurdering av støy fra veitrafikk» datert
24.05.2019.
Pkt. 34: Lundeelva er i svært dårlig økologisk tilstand, primært grunnet forsuring.
Fylkeskommunen skriver at god økologisk tilstand skal nås 2022-2027. Tiltak i
planforslaget medfører ingen forverring av situasjonen.
Pkt. 35: Høyspentlinjen reguleres med hensynssone «fare» i
reguleringsplankartet. Det tillates ikke deler av bygninger (trapper, verandaer,
takutspring mm) innenfor faresonen.

ViaNova Kristiansand AS
Kristiansand, 24.05.2019
Even F. Lorentsen
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RAPPORT
Kjellandsheia Nord-Mjåland, områdeplan
Vurdering av støy fra veitrafikk
Kunde:

ViaNova Kristiansand AS v/ Anita W. Gjelsten

Sammendrag:
I forbindelse med regulering av områdeplan på Kjellandsheia Nord-Mjåland i Søgne kommune er det
gjort en vurdering av støy fra veitrafikk. Det planlegges nytt boligområde med ny samlevei på
Kjellandsheia, samt ny tverrvei mellom E 39 og FV 114. Trafikktall for fremtidig situasjon på nye og
eksisterende veier er oppgitt av ViaNova. Det er gjort en vurdering av støy for situasjon før og etter
realisering av områdeplanen.
Randen av nye boligfelter langs ny samlevei vil ligge i gul støysone. Når områdeplanen er vedtatt må
det gjøres en mer detaljert vurdering av støy fra veitrafikk ifm. detaljregulering. Det kan bli aktuelt
med støyskjermingstiltak langs ny vei, avhengig av plassering av boliger og uteplasser.
Eksisterende bebyggelse som ligger ved E 39 og nær ny samlevei vil få redusert støynivå på fasader for
fremtidig situasjon. Dette fordi trafikkmengden på E 39 reduseres som følge av ny E 39-trasé som
bygges lenger inn i landet. Naboer til ny tverrvei langs E 39 vil også få redusert støynivå på fasader for
fremtidig situasjon.
Et par naboer nær FV 114 og FV 302 vil få økt fasadenivå på 1-2 dB som følge av økt trafikkmengde på
disse veiene (ikke som følge av ny tverrvei). Med økt fasadenivå på mindre enn 3 dB fra en
eksisterende vei, er normal praksis at disse ikke har krav på tiltak.
Ett bygg nær ny tverrvei vil få økt fasadenivå på 3-6 dB og vil ha krav på tiltak. Økning over 3 dB regnes
som godt merkbar. Aktuelt tiltak kan være støyskjerm langs ny tverrvei, evt. fasadetiltak og lokal
skjerming av uteplasser. Skjermingstiltak må detaljeres i senere fase.
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Bakgrunn

Ny områdeplan i Søgne kommune er under regulering; Kjellandsheia Nord-Mjåland. I den forbindelse
er det utført en vurdering av støy fra veitrafikk. Det planlegges nye boligfelter B1-B5 med ny samlevei
på Kjellandsheia, samt ny tverrvei mellom E 39 og FV 114 Lundevegen.

Figur 1 – Områdeplan
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Underlagsdokumentasjon

Tabell 1 – Mottatt underlagsdokumentasjon.

Dokument

Rev. Dato

Mottatt dato

oversikt.pdf (områdeplan)

-

23.05.2019

Digitalt kartunderlag

-

06.05.2019

Trafikkmengder, ViaNova (Trafikkanalyse av ViaNova
20.05.2019)

-

30.04.2019

3 Aktuelle krav og retningslinjer
3.1 Kommuneplan
Gjeldende kommuneplanbestemmelser for Søgne kommune angir ingen krav til støy. Anbefalinger i
T-1442 legges derfor til grunn i dette prosjektet.

3.2 Utendørs støyforhold – Miljøverndepartementets retningslinjer
Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442: Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging. Denne skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige
etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen er
veiledende og ikke juridisk bindende.
Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en
gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule
sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Nedenfor er grensene for soneinndelingen gjengitt.
Tabell 2 – Støysoneinndeling fra T-1442, alle tall i dB

GUL SONE
Støykilde

Vei

RØD SONE

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

For ny støyfølsom bebyggelse eller anlegging av ny støyende virksomhet skriver retningslinjen T-1442
følgende:
ꞌꞌKommunene bør derfor så langt det er mulig ikke tillate ny støyende virksomhet som medfører
at eksisterende bygninger blir utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte
grenseverdiene i tabell 2. Det samme gjelder for vesentlig endringer eller utvidelser av støyende
virksomhet som øker støynivåene merkbart (> 3,0 dB) for eksisterende bygning med
støyfølsomt bruksformål. ꞌꞌ
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Videre står det i veilederen til T-1442 – Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, M-128 følgende:
Kap. 7.1.5 – Utbedring av eksisterende vei
ꞌꞌNår utbedringen gir merkbart økt støynivå (større økning enn 3 dB) og medfører at anbefalte
grenser overskrides, bør det alltid gjennomføres avbøtende tiltak. Der utbedringen ikke gir
merkbart støyøkning, men de anbefalte støygrensene fra før er overskredet for eksisterende
støyfølsom bebyggelse, bør det også alltid gjennomføres avbøtende tiltak.ꞌꞌ
Støyende virksomhet i dette tilfellet er veiene, både nye og eksisterende. Normal praksis ved endring
av vei er at eksisterende boliger som ligger i støysone kan ha krav på tiltak dersom støynivå på fasader
øker med 3 dB eller mer. Ved etablering av helt ny vei er hovedregelen at boliger som får støynivå over
anbefalt grenseverdi, har rett på tiltaksvurdering.
Subjektiv oppfatning av endret støynivå
En endring på 1 dB regnes som knapt merkbar. En endring på 2-3 dB er merkbar. Støynivået må endres
mer enn 3 dB før endringen kan karakteriseres som godt merkbar. (ref. Byggforsk detaljblad 421.421)

4 Forutsetninger
4.1 Trafikkforhold – vei
Trafikktall for fremtidig situasjon og aktuelle veier er mottatt av ViaNova, fra ViaNovas trafikkanalyse
datert 20.05.2019. Fremtidig trafikk gjelder for år 2040. For eksisterende situasjon er trafikktall hentet
fra Statens Vegvesen (Nasjonal Vegdatabank).
Trafikken på ny samlevei er knyttet til transport til boligfelt. Det er derfor antatt en lav
tungtrafikkandel på 1%. På ny tverrvei mellom E 39 og FV 114 er det benyttet en tungtrafikkandel på
10 %. På eksisterende veier er tungtrafikkandel hentet fra Statens Vegvesen.
Anvendt trafikkfordeling på ny samlevei tilsvarer «Gruppe 2: By og bynære områder» i veileder M-128,
hvor andelen på dag/kveld/natt er henholdsvis 84/10/6 (%). For resterende veier er det benyttet
trafikkfordeling som tilsvarer «Gruppe 1: Typisk riksveg» hvor andelen på dag/kveld/natt er hhv.
75/15/10 (%).
Hastighet på nye veier er oppgitt av ViaNova. Hastighet på eksisterende veier er hentet fra Statens
Vegvesen.
Benyttede trafikktall er oppsummert i tabell 3. Vedlegg 5 viser oversikt over de aktuelle veiene.
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Tabell 3 – Trafikktall

Eksisterende ÅDT
Fremtidig ÅDT
(Statens
2040 (ViaNova)
Vegvesen)

Vei

Hastighet

Andel
tungtrafikk

Ny samlevei, sør

-

1 500 kjt/døgn

50 km/t

1%

Ny samlevei, nord

-

2 100 kjt/døgn

50 km/t

1%

Ny tverrvei

-

3 000 kjt/døgn

50 km/t

10 %

E 39, vest for ny samlevei

9 500 kjt/døgn

2 000 1) kjt/døgn

80 km/t

16 %

E 39, mellom ny samlevei og ny tverrvei

9 500 kjt/døgn

3 500 1) kjt/døgn

80 km/t

16 %

E 39, mellom ny tverrvei og FV 204

9 500 kjt/døgn

6 000 1) kjt/døgn

80 km/t

16 %

E 39, øst for FV 204

11 900 kjt/døgn

10 500 1) kjt/døgn

80 km/t

14 %

E 39, avkjørsel til FV 204

2 000 kjt/døgn

6 500 kjt/døgn

80 km/t

10 %

FV 302

1 100 kjt/døgn

3 500 kjt/døgn

50 km/t

10 %

FV 204, nord for E 39

1 600 kjt/døgn

3 500 kjt/døgn

30 km/t

8%

FV 204, sør for E 39

1 600 kjt/døgn

7 500 kjt/døgn

50 / 70 km/t

8%

FV 114, vest for ny tverrvei

1 600 kjt/døgn

2 000 kjt/døgn

50 km/t

7%

FV 114, mellom ny tverrvei og FV 204

3 700 kjt/døgn

2 500 kjt/døgn

50 km/t

6%

FV 114, øst for FV 204

3 700 kjt/døgn

5 000 kjt/døgn

50 km/t

6%

For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en
endring av Lden lik ±3 dB
1)

Trafikk på dagens E 39 reduseres som følge av ny E 39 som er under bygging. Dvs. at trafikk flyttes over på ny trasé.

4.2 Metode
Støyberegningene er utført etter Nordisk metode for beregning av veitrafikkstøy. Programmet CadnaA,
versjon 2019 MR2, er benyttet. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt
kartunderlag. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og
refleksjonsforhold fra eksisterende bebyggelse. Det er generelt benyttet myk mark i beregningene,
med unntak av veier der det er benyttet hard mark. Beregningshøyde er satt til 4,0 m over terreng.
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5

Resultater og vurderinger

Vedlegg 1 – 4 viser døgnvektet ekvivalentnivå, Lden, fra veitrafikk i 4 meter høyde over bakkenivå.
Vedlegg 1A og 1B gjelder for ny samlevei for eksisterende situasjon, hhv. område nord og område sør.
Vedlegg 2A og 2B gjelder for ny samlevei for fremtidig situasjon, hhv. område nord og område sør.
Vedlegg 3 og 4 gjelder for ny tverrvei for hhv. dagens og fremtidig situasjon. Vedleggene viser også
høyeste beregnede Lden-nivåer på fasader for nærmeste naboer til eksisterende og nye veier.

5.1 Ny samlevei
Som følge av ny E 39-trasé vil trafikkmengden på eksisterende E 39 reduseres. Vedlegg 1A og 2A viser
at støynivå på eksisterende bebyggelse nær den nordlige delen av områdeplanen og E 39 vil synke i
forhold til dagens situasjon, selv om ny samlevei etableres.
Nye boligfelter langs ny samlevei på den sørlige delen av områdeplanen er vist i vedelgg 1B og 2B for
hhv. dagens og fremtidig situasjon. Området har naturligvis ingen støy for eksisterende situasjon. Med
ny vei vil områder nærmest veien havne litt inn i gul støysone. I forbindelse med detaljregulering må
det gjøres en detaljert støyvurdering for å kartlegge støynivå på fremtidige boliger og
uteoppholdsarealer. En støyskjerm langs vei vil kunne gi god effekt, spesielt der veien blir liggende
høyere enn boligterreng.

5.2 Ny tverrvei
Vedlegg 3 og 4 viser situasjon for hhv. eksisterende og fremtidig situasjon med ny tverrvei mellom E 39
og FV 114.
Nærmeste naboer til eksisterende E 39 vil få lavere støynivå på fasader med fremtidige
trafikkmengder, selv om ny tverrvei etableres.
Trafikkmengden på FV 302 og FV 114 vil øke noe i forhold til dagens situasjon og 2-3 nabobygg vil få et
økt støynivå på 1-2 dB på fasader, dvs. lite merkbar endring. Økt fasadenivå skyldes høyere
trafikkmengde på FV 302 og FV 114 og ikke trafikk på ny tverrvei. Med økt fasadenivå på mindre enn 3
dB anses ikke disse byggene som tiltakspliktige.
For ett bygg vil fasadenivå øke med mer enn 3 dB som følge av ny tverrvei. Bygget er markert i figur 2
og 3 for hhv. dagens og fremtidig situasjon. Her kan støynivå på fasader mot vest og sør øke med
3 - 6 dB, dvs. en godt merkbar endring.
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Figur 2 - Fasadenivå på nabobebyggelse for dagens
situasjon

Figur 3 - Fasadenivå på nabobebyggelse for fremtidig
situasjon

Ut fra vanlig fortolkning av regelverk vil eksisterende boliger ha krav på tiltak dersom endringer av
støyende virksomhet (her endring i trafikkmengder) gir en støyøkning på 3 dB eller mer og bygget
samtidig ligger i støysone. Ved etablering av ny støyende virksomhet (her ny tverrvei) vil eksisterende
boliger ha krav på tiltak dersom de havner i støysone fra ny støyende virksomhet. Dette vil være
tilfellet for ett bygg nærmest ny tverrvei (markert med rød sirkel i figur 2 og 3).
Aktuelle tiltak kan for eksempel være støyskjerm langs ny tverrvei og/eller fasadetiltak og lokal
skjerming av uteplass. Vurdering av støyskjermingstiltak må gjøres ifm. byggesak.
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1. Innledning
I forbindelse med regulering av Kjellandsheia i Søgne kommune, planlegges nye kryss på dagens
E39. Når ny E39 står ferdig i 2022, vil dagens E39 nedklassifiseres til fylkesvei, og trafikkmengden
vil reduseres betraktelig. Dette åpner for å få bedre tilkoblinger mellom hovedvei- og lokalveinettet i
Søgne. Langs en 800 meters strekning på dagens E39, planlegges inntil to nye kryss i tillegg til et
eksisterende kryss. Dagens kryss mellom E39 og Leireveien blir liggende på samme sted som i
dag. Lengst vest planlegges nytt kryss med ny adkomstvei til Kjellandsheia, og mellom disse to
kryssene vurderes en ny veiforbindelse mellom Lundeveien og E39 (se Figur 1).
I dette notatet gjøres trafikkberegninger for flere forskjellige scenarier, hvor nye veier bygges, og
eksisterende veier stenges. Dette danner grunnlaget for å vurdere behovet, eller nytten av en
eventuell ny veiforbindelse, samt vurdering for kryss- og strekningsløsninger. Vurderingene gjøres
med bakgrunn i regelverk og normer fra Statens vegvesens håndbøker, trafikksikkerhet,
trafikkmengder, trafikkavvikling og fremkommelighet. Anbefalte løsninger presenteres i slutten av
rapporten.

Figur 1: Oversiktskart. Nye planlagte veier i området.
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2. Nåværende trafikksituasjon
2.1 Grunnlag og beregningsmetode
I nasjonal Vegdatabank (NVDB) finnes trafikkmengdene på veiene i området. Med unntak av
trafikkmengden på dagens E39, er trafikktallene trolig utdaterte og viser ikke et godt bilde av
dagens trafikksituasjon. ViaNova har derfor utført manuelle trafikktellinger i området, i morgen- og
ettermiddagsrushet, den 19. og 20.desember 2018. Gjennomsnittlig døgntrafikk beregnes med
grunnlag i korttidstellingene, ved å benytte normtall for hvor stor andel av døgntrafikken som
forekommer i rushperiodene. Beregnet trafikkmengde kontrolleres og justeres mot data fra NVDB
og andre eldre trafikktellinger i området.

2.2 Veier
I dag er strekningen hvor det planlegges nye kryss, en del av E39. Veien er en høystandard 2feltsvei som tidligere var kategorisert som motorvei klasse B. Skiltet fartsgrense er 80 km/t, og alle
kryssene er plankryss. Veien fungerer både som nasjonal og regional hovedvei, med mye
gjennomgangstrafikk og høy tungtransportandel.
Lundeveien holder god standard med gul midtstripe og fartsgrense 40 og 50 km/t. Den har to
innsnevringer som tiltak mot høyt hastighetsnivå. Den har langsgående gang- og sykkelvei på en
side.
Leireveien mellom Lundeveien og E39 har en vegbredde på mellom 5,0 og 5,5 meter, fortau på en
side og skiltet hastighet 30 km/t. På strekningen er det etablert tre fartshumper og en innsnevring til
et kjørefelt over en strekning på omtrent 25 meter.

2.3 Trafikkmengder
19. og 20. desember 2018 gjennomførte ViaNova manuelle trafikktellinger i tre kryss. Krysset
mellom Repstadveien og Lundeveien, og krysset mellom Lundeveien og Leireveien ble talt i både
morgen og ettermiddagsrushet. Dobbeltkrysset med Leireveien og E39 ble bare talt i morgenrushet
(se Figur 2). Observasjonene ga et godt bilde på trafikksituasjonen i området, og trafikkbildet viste
seg å være noe annerledes enn hva som var antatt på forhånd. Trafikkmengdene var større, og det
var mye gjennomgangstrafikk både i Lundeveien og Leireveien.

Figur 2: Dagens situasjon. Sirklene markerer hvor ViaNova har gjennomført manuelle trafikktellinger.
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Omtrentlige trafikkmengder i dagens situasjon (gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT)) vises i Figur 3
nedenfor. Tallene er basert på de manuelle trafikktellingene og data fra NVDB.

Figur 3: Dagens trafikkmengder på veinettet.

2.3.1 Tungtrafikk
Antall tunge kjøretøy ble også registrert i de samme manuelle tellingene. Andelen tungtransport
over døgnet antas å være noe høyere enn andelen i makstimene, da mye av tungtransporten
fordeles jevnere over døgnet enn hva persontransporten gjør. Det ble registrert en svært liten andel
tungtransport i Leire- Lunde-, Repstad- og Lohneveien. Dette viser at mesteparten av trafikken er
persontransport til og fra boliger, skoler og handel. Grunnen til den lave tungtransportandelen kan
skyldes at det er få næringseiendommer langs veiene, lite gjennomgangstrafikk, utforming av
veiene med innsnevring, fartshumper og skiltet hastighet 40 km/t. I tillegg at dagens E39, med
vesentlig høyere standard, går parallelt med Lundeveien. Omtrentlig tungtrafikkandel på veiene i
området vises i figuren under.

Figur 4: Andel tungtrafikk i dagens situasjon
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2.3.2 Myke trafikanter
Alle veiene i området fungerer som skolevei til Lunde barneskole og Tinntjønn ungdomsskole. Det
er fortau langs Leireveien og gang- og sykkelvei langs Lunde- og Repstadveien. Mellom klokken
06:30 og 08:45 ble det registrert 73 gående og syklende i gangfeltet ved kryss Leireveien/
Lundeveien, og 66 i gangfeltet over Lundeveien ved Lunde skole. De aller fleste var fotgjengere. Av
disse ble henholdsvis 64 og 66 registrert etter klokken 07:45, og de aller fleste var barn på vei til
skolen. De yngste barna går trolig i første klasse. I ettermiddagsrushet mellom klokken 15:00 og
16:45 ble det bare observert 9 gående og syklende i gangfeltet ved kryss Leireveien/ Lundeveien
og 17 i gangfeltet over Lundeveien ved Lunde skole.
Kryssingen av Leireveien ved kryss Leireveien/Lundeveien er ikke optimalt trafikksikkerhetsmessig
for de myke trafikantene, siden krysset kan oppleves uoversiktlig. Det er tilfarten fra Gamle
Lundevei, som danner nytt kryss med Lundeveien, bare 5 meter bortenfor dette krysset, som gjør
kryssområde uoversiktlig. Gangfeltet har belysning, men ikke intensivbelysning. Det kan likevel
være vanskelig å oppdage fotgjengere, og ikke minst syklende i høy fart, på vei ut i gangfeltet. At
trafikkbildet ved dette gangfeltet er litt uoversiktlig er tydelig noe mange er klar over og tar hensyn
til. Det ble observert at mange biler holder svært lav hastighet i forkant av gangfeltet, spesielt blant
de som svingte av fra Lundeveien. Det var til og med noen som stoppet helt opp i forkant av
gangfeltet, selv om det ikke var noen fotgjengere i nærheten. De kikket seg god om, før de kjørte
videre. Dette tyder på at de fleste er godt kjent og tilpasser kjøringen til omgivelsene.
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3. Fremtidige trafikkmengder
3.1 Endringer
Fremtidig trafikkmønster i området vil i første omgang endres ved at ny E39 åpner i 2022, og
deretter vil det endres som en følge av boligutbyggingen. Samlet medfører dette i hovedsak
vesentlig mindre gjennomgangstrafikk, og mer trafikk til og fra boliger. I dette arbeidet er det
analysert to scenario i år 2022. Begge har forutsatt ingen vesentlig boligutbygging innen 2022.
Scenariene er som følger:
•
•

Scenario 1.0
Scenario 1.1

E39 er lagt om. Ellers er veisystemet som i dag
E39 er lagt om. Etablert ny veiforbindelse mellom gamle E39 og
Lundeveien.

I årene etter at E39 er lagt om, vil det være en stor boligutbygging på Kjellandsheia, Leireheia og
Ausviga (noe er allerede så smått er i gang). Dette vil generere ny biltrafikk. I kommuneplan for
Kjellandsheia tillates 1381 boliger 1. Boligområdene antas ferdig utbygd med omtrent 1400
boenheter innen år 2040.
Som en følge av den store boligutbyggingen, at E39 flyttes og dagens E39 nedklassifiseres til
fylkesvei, vurderes det å bygge nye veiforbindelser. Det kan også være aktuelt å stenge
eksisterende veier for gjennomkjøring, noe som vil påvirke trafikkmønsteret. Det er analysert tre
scenariene i år 2040. Disse er:
•
•

Scenario 2.0
Scenario 2.1

•

Scenario 2.2

Etablert ny vei fra Kjellandsheia. Øvrig veisystem forblir som i dag.
Etablert ny vei fra Kjellandsheia. Etablert ny veiforbindelse mellom gamle
E39 og Lundeveien.
Etablert ny vei fra Kjellandsheia. Etablert ny veiforbindelse mellom gamle
E39 og Lundeveien, og samtidig stenges Leireveien for gjennomkjøring
under gamle E39.

Beregnet trafikkmengder på alle aktuelle veilenker i alle fem framtidsscenarier vises senere i
kapittelet.

3.2 Grunnlag og beregningsmetode
Beregningene er gjort manuelt, og har grunnlag i korttidstellinger og kjente metoder, men baseres i
noen grad på anslag og kvalifiserte gjetninger. I beregning av fremtidige trafikkmengder er det i
tillegg forutsatt at trafikken i de forskjellige kryssene fordeles omtrent som i dag. Dette medfører at
beregningene vil inneholde noe usikkerhet.
Større transportmodeller benyttes ofte til å beregne trafikkmengder på eksisterende og fremtidige
veilenker i en fremtidig situasjon. Vi kjenner ikke til at det er gjort slike beregninger i området
tidligere, og har derfor ikke noe grunnlag å gå ut ifra. Det har derfor vært nødvendig å innhente
grunnlagsdata, gjennomføre trafikktellinger og utføre beregninger på egenhånd.
Trafikktellingene fra de forskjellige kryssene gir et godt utgangspunkt for å vurdere hvordan den
fremtidige trafikken fordeles på de ulike rutene. Det antas at fordelingen i hvert kryss er omtrent den
samme i fremtiden som i dag. Det tas hensyn til at tellingene kun er i korte perioder, og i perioder
med mest trafikk. Hvordan døgntrafikken fordeles i kryssene, kan likevel avvike fra hvordan den

1

Kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia. Planbestemmelser og Retningslinjer (2011)

Trafikkanalyse

24.05.2019

8

fordeles i rushperiodene. Trafikktellingene benyttes i hovedsak til å beregne gjennomsnittlig
døgntrafikk (ÅDT) på hver lenke. ÅDT beregnes med å anslå hvor stor andel av døgntrafikken som
forekom i telleperiodene. I denne vurderingen benyttes normtall og kunnskap om hva som finnes av
boliger, arbeidsplasser, skoler, butikker, og lignende i nærområdet.
Når ny E39 åpner i 2022, vil dagens E39 vest for Leireveien kun trafikkeres av fjerntrafikk mellom
Søgne og E39 vest. Denne trafikkmengden er i dag ganske lav. I tillegg vil trolig en del av denne
trafikken kjøre via Monankrysset på E39, øst for Tangvall, og ikke forbi planområdet og via det
fremtidige krysset på Lohnelier, vest for Tangvall. Mange vil velge å kjøre via Monankrysset da man
utelukkende vil kjøre på veier med høy standard. Det faktum at man kjører noen kilometer lengre,
og bruker omtrent 30 sekunder ekstra tid (til og fra Tangvall) får mindre betydning. Hvor stor
trafikkmengde som går mellom Tangvall og E39 vest, er ikke kjent. Trafikkmengden på den aktuelle
strekningen vest for planområdet i fremtiden, er derfor basert på kvalifisert gjetning. Denne trafikkmengden er satt til 1500 kjøretøy pr. døgn i scenario 1.0 (år 2022).
Beregnet biltrafikk til og fra boligfeltet på Kjellandsheia tar utgangspunkt i turgenerering pr boenhet,
basert på tall fra Prosam-rapport 137. Det antas at hver boenhet genererer 5 bilturer hver dag. En
bilturproduksjon på 5 er tidligere benyttet i flere område- og reguleringsplaner for lignende
boligområder i Kristiansands nabokommuner.
Bilturene ut av boligfeltene i Kjellandsheia, Leireheia og Ausviga vil fordeles på tre hovedveier, som
ender opp i to forskjellige kryss på E39 (se Figur 9). Hvordan bilturene til og fra området fordeles på
de to kryssene, er beregnet i en enkel trafikkmodell. Modellen baseres på at man velger raskeste
kjørerute ut av området. Modellen beregner en sannsynlighet for at individ velger å kjøre via det ene
eller det andre krysset. Tidsbruk på de ulike rutene beregnes ut fra lengde og hastighetsnivå. I
mangel av fartsmålinger, benyttes fartsgrenser. Kjøretid til de to kryssene beregnes for hvert delfelt.
Hvor mange bilturer som totalt går til og fra boligfeltet i hvert kryss, beregnes tilslutt på bakgrunn av
antall fremtidige boenheter i hvert delfelt.
Hvordan ny E39 med kryss på Lohnelier og Monan vil påvirke rutevalg for trafikk som går fra
Kjellandsheia og østover, er beregnet i en lignende modell.

3.3 Scenario 1.0

Figur 5: Beregnede trafikkmengder (ÅDT) i scenario 1.0.

Trafikkanalyse

24.05.2019

9

Scenario 1.0 viser trafikksituasjonen i år 2022 når ny E39 har åpnet, og med ingen vesentlig
boligutbygging på Kjellandsheia. Ellers er alt likt som i dag. Trafikkbildet vil endres ved at
gjennomgangstrafikken reduseres kraftig på gamle E39, da mesteparten av denne flyttes til ny E39.
Ellers er trafikksituasjonen antatt å være identisk til i dag.

3.4 Scenario 1.1

Figur 6: Beregnede trafikkmengder (ÅDT) i scenario 1.1.

Scenario 1.1 viser trafikksituasjon i år 2022, med ny E39 og med ingen vesentlig boligutbygging på
Kjellandsheia. Forskjellen fra scenario 1.0 er at det er bygget en ny veiforbindelse mellom gamle
E39 og Lundeveien. Den nye veiforbindelsen vill føre til større endringer i trafikkmønsteret, og i
hovedsak avlaste Leireveien og Lundeveien. Overflytting av trafikk fra Leire- og Lundeveien vil skje
fordi trafikk til og fra Vedderheia, skolene og idrettsanlegget vil få en raskere tilknytning til dagens
E39, og tilnærmet alle turene til og fra E39 vil benytte den nye veien. Noe trafikk til og fra Lunde og
Lohne vil også overflyttes til den nye veiforbindelsen.
3.4.1 Endringer i trafikkmønsteret som følge av ny veiforbindelse
Figur 7 og Figur 8, på neste side, beskriver i detalj hvordan trafikksituasjonen endres mellom
scenario 1.0 og 1.1, som en følge av at den nye veiforbindelsen bygges. Figur 7 viser trafikkstrømmene og trafikkmengdene som vil endre rute dersom den nye veiforbindelsen bygges. Den
viser hvordan disse trafikkstrømmene går i dag på eksisterende veinett. Tallene viser ÅDT på de
forskjellige rutene (sum til og fra hvert område). Det er i hovedsak reiser til og fra Repstadveien
(Vedderheia) og Lohne som vil endre rute. Noen reiser til og fra Lunde vil også påvirkes, men det
antas at dette er såpass få at de kan neglisjeres i beregningene. Hver destinasjonene er vist med
forskjellige farger i figuren for å kunne følge de forskjellige trafikkstrømmene til og fra hvert område.
Tallene inni sirkelen viser trafikkmengden til og fra hvert av områdene som vil velge å benytte den
nye veien. Figur 8 viser hvordan trafikken på den nye veiforbindelsen fordeles på det øvrige
veinettet.

Trafikkanalyse

24.05.2019

10

Figur 7: Trafikkstrømmene som vil endre rute dersom ny veiforbindelse bygges. Trafikkstrømmene og
mengdene viser endringer fra scenario 1.0 til scenario 1.1.

Figur 8: Fordeling av beregnede trafikkmengder (ÅDT) på ny veiforbindelse i scenario 1.1.

Sammenhengen mellom Figur 7 og Figur 8 viser hvor trafikk flyttes fra og hvor den flyttes til.
Eksempelvis ser man at summen av trafikken som endrer rute til og fra de forskjellige områdene
(tallene inni sirklene i Figur 7) er den samme som beregnet trafikkmengde på den nye veien. Videre
viser Figur 8 at 2000 kjøretøy på ny vei går til og fra E39 øst, og Figur 7viser at 1200 av disse kjører
på E39 øst og 800 kjører på Lundeveien i dag.

3.5 Nyskapt trafikk fra Kjellandsheia
Etter hvert som Kjellandsheia bygges ut, skapes det mange nye bilturer. Det antas at området er
ferdig utbygd innen referanseåret 2040 med totalt ca. 1400 boenheter, og at ny E39 åpnes for
trafikk i 2022. Videre antas det at det kun er boliger som generer trafikk i dette området, og at
bilturene som genereres av hver boenhet, hovedsakelig går ut av området. Dersom det etter hvert
kommer arbeidsplasser, butikker, skoler eller lignede i området, vil det også genereres en del trafikk
internt i området og trafikk utenfra til området.
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Det antas at 10% av trafikken fra det nye boligområdet vil gå vestover og 90% vil gå østover.
Fordelingen er i samsvar med dagens trafikkfordeling.
Siden det kunne ha vært aktuelt at noe østgående trafikk først kjører vestover til Lohnelier for så å
benytte nye E39 østover, er tidsbruken beregnet for denne ruta. Beregningene viser at dette vil
være omtrent 8 km lengre enn å kjøre østover på dagens E39 til det fremtidige Monankrysset. Selv
med fartsgrense 110 km/t vil det å kjøre via Lohnelier på reiser østover ta omtrent 3-5 minutter
lengre tid, avhengig av hvilket kryss man kjører til og fra på dagens E39. Det er derfor lite
sannsynlig at noen kommer til å velge å kjøre denne ruta.
Trafikken til og fra boligområdet vil fordeles til de to
kryssene på dagens E39 (se Figur 9), og videre på
de tre samleveiene i området. Det bygges to nye
samleveier i området (røde linjer), og Leireveien
(sort linje) eksisterer i dag. Noen av boligene i
feltet har en slik plassering at man alltid vil velge å
kjøre via samme vei og samme kryss på dagens
E39, uavhengig av destinasjonen. Noen er
plassert slik at man benytter forskjellige kryss
avhengig av om man skal reise vestover eller
østover, og noen er plassert slik at trafikken
fordeles til to eller alle veiene.
Leireveien har høyere fartsgrense, og vil derfor
være raskere å kjøre for mange, enn å kjøre
gjennom boligområdene. 90% av trafikken skal
mot øst. Dette gjør at en betydelig del av trafikken
til og fra boligfeltene B4, B6, B7, B8, B9, B10, B11,
B12 og B13 (pluss litt trafikk til og fra de andre
feltene) vil velge å benytte Leireveien.
Tabellen nedenfor viser hvordan trafikken til og fra
boligområdet forventes fordelt til de to kryssene på
dagens E39, og på de tre samleveiene i området.
Figur 9: Utklipp av kommunedelplan (Søgne kommune)
Tabell 1: Foredling av trafikk til ulike kryss og veier til og fra Kjellandsheia i år 2040.

Kryss

Vest - Kjellandsheia
Øst – Leireveien

SUM

Trafikkanalyse

Vei

Trafikkmengde
[kjt/døgn]

Kjellandsheia

2100

Leireveien

2100

Leireheia

2700
6900
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3.6 Scenario 2.0

Figur 10: Beregnede trafikkmengder (ÅDT) i scenario 2.0.

Scenario 2.0 viser trafikksituasjonen i år 2040 når Kjellandsheia er ferdig utbygd, nytt kryss til
Kjellandsheia er etablert, og veisystemet for øvrig er som i dag. Vi antar at den nyskapte trafikken til
og fra boligområdet Kjellandsheia vil fordeles på veinettet tilnærmet likt som dagens trafikk.
Endringene i trafikkbildet blir derfor kun en trafikkøkning på veiene i området som følge av
boligutbyggingen.

3.7 Scenario 2.1

Figur 11: Beregnede trafikkmengder (ÅDT) i scenario 2.1.

I dette scenariet bygges ny veiforbindelse mellom Lundeveien og eksisterende E39. Dette vil føre til
større endringer i trafikkmønsteret, og i hovedsak avlaste Leireveien og Lundeveien. Overflytting av
trafikk fra Leire- og Lundeveien vil skje fordi trafikk til og fra Vedderheia, skolene og idrettsanlegget
vil få en raskere tilknytning til dagens E39, og tilnærmet alle turene til og fra E39 vil benytte den nye
veien. Noe trafikk til og fra Lunde og Lohne vil også overflyttes til den nye veiforbindelsen.

Trafikkanalyse

24.05.2019

13

3.7.1 Endringer i trafikkmønsteret som følge av ny veiforbindelse
Figur 12 og 13 beskriver i detalj hvordan trafikksituasjonen endres mellom scenario 2.0 og 2.1, som
en følge av at den nye veiforbindelsen bygges. Dette er tilsvarende figurer som Figur 7 og Figur 8,
som viser endringene mellom scenario 1.0 og 1.1. Figur 12 viser trafikkstrømmene og -mengdene
som vil endre rute dersom den nye veiforbindelsen bygges. Den viser hvordan disse trafikkstrømmene går i dag på eksisterende veinett. Tallene viser ÅDT på de forskjellige rutene (sum til og
fra hvert område). Det er i hovedsak reiser til og fra Repstadveien (Vedderheia) og Lohne som vil
endre rute. Noen reiser til og fra Lunde vil også påvirkes, men det antas at dette er såpass få at de
kan neglisjeres i beregningene. Hver destinasjonene er vist med forskjellige farger i figuren for å
kunne følge de forskjellige trafikkstrømmene til og fra hvert område. Tallene inni sirkelen viser
trafikkmengden til og fra hvert av områdene som vil velge å benytte den nye veien. Figur 13 viser
hvordan trafikken på den nye veiforbindelsen fordeles på det øvrige veinettet.

Figur 12: Trafikkstrømmene som vil endre rute dersom ny veiforbindelse bygges. Trafikkstrømmene og
mengdene viser endringer fra scenario 2.0 til scenario 2.1.

Figur 13: Fordeling av beregnede trafikkmengder (ÅDT) på ny veiforbindelse i scenario 2.1.

Sammenhengen mellom Figur 12 og Figur 13 viser hvor trafikk flyttes fra og hvor den flyttes til.
Eksempelvis ser man at summen av trafikken som endrer rute til og fra de forskjellige områdene
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(tallene inni sirklene i figur 12) er den samme som beregnet trafikkmengde på den nye veien.
Videre viser figur 13 at 2000 kjøretøy på ny vei går til og fra E39 øst, og figur 12 viser at 1200 av
disse kjører på E39 øst og 800 kjører på Lundeveien i dag.

3.8 Scenario 2.2

Figur 14: Beregnede trafikkmengder (ÅDT) i scenario 2.2.

I dette scenariet bygges ny veiforbindelse mellom Lundeveien og gamle E39 (som i scenario 2.1), i
tillegg til at Leireveien under gamle E39 stenges for gjennomkjøring. Dette betyr at den nye veien
blir den eneste forbindelsen mellom Lundeveien og gamle E39 i området, i motsetning til at det er to
forbindelser som i scenario 2.1. Dette vil føre til større endringer i trafikkmønsteret. Ny vei vil, som
nevnt i kapittel 3.7, avlaste Lundeveien. Dersom Leireveien under gamle E39 stenges, vil all trafikk
som kjører på denne veien i dag måtte finne nye ruter. Lokalt vil denne stengingen kun føre til små
endringer, ved at noen flere vil benytte den nye veien. De store endringene vil skje utenfor hva som
er fokusområdet i denne trafikkanalysen.
Stengingen av Leireveien vil føre til ruteendringer på mange reiser, og noen turer vil endre
destinasjon. Siden den nye veiforbindelsen ligger et stykke vest for Leireveien som stenges, vil
mange turer på Lundeveien øst for området ikke lengre gå inn i disse kryssområdene i det hele tatt.
Denne trafikken vil i dette scenariet gå via Tangvall, i stedet for Lunde. Trafikken som forsvinner fra
dette området vil flyttes til veiene østover mot Tangvall. For eksempel vil stengingen trolig føre til at
mange vil gjøre innkjøp andre steder enn de gjør i dag på lokalbutikken på Lunde.
3.8.1 Endringer i trafikkmønsteret som følge av stenging av Leireveien under gamle E39
Nedenfor er det ved hjelp av en figur tilsvarende Figur 12, vist mer detaljert hvordan
trafikkmønsteret påvirkes av at Leireveien under gamle E39 stenges for gjennomkjøring. Figur 15
viser trafikkstrømmene og trafikkmengdene som vil endre rute, dersom Leireveien under gamle E39
stenges for gjennomkjøring. Den viser endringene mellom scenario 2.1 og 2.2, på samme måte
som Figur 12 viser endringene mellom scenario 2.0 og 2.1. Tallene viser ÅDT på de forskjellige
rutene (sum til og fra hvert område). Det er reiser som i scenario 2.1 går gjennom Lunde som vil
endre rute som følge av stengingen. Trafikkmengden som går på Leireveien til Lundeveien vest er
trolig svært liten, da den nye veiforbindelsen eksisterer, og trafikkstrømmen vises derfor ikke i
figuren. Tallene inni sirkelen viser trafikkmengde til og fra hvert av områdene som vil velge nye
ruter.
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Figur 15: Trafikkstrømmene som vil endre rute dersom Leireveien under gamle E39 stenges, når den nye
veiforbindelsen er bygget. Tallene viser antall kjøretøy i hver trafikkstrøm som vil endre rute.

Den største effekten av at Leireveien stenges for gjennomkjøring er sterkt redusert trafikk i tilfarten
fra Lundeveien øst (beregnet å reduseres fra 5500 til 2500 kjt/d). Det må presiseres at den
trafikkmengden som vises i figurene gjelder kun akkurat i krysset mellom Leireveien og Lundeveien,
og figurene sier ingenting om trafikkmengdene i Lundeveien øst for Eikeveien.
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4. Behovsvurdering av ny veiforbindelse
Trafikkberegningene viser at det blir endringer i trafikkbildet dersom den nye veiforbindelse bygges,
og dersom Leireveien under gamle E39 stenges for gjennomkjøring. Det vil i dette kapittelet
forsøkes å gi en vurdering av behovet for denne nye veiforbindelsen, og behovet for å stenge
Leireveien for gjennomkjøring dersom den nye veien bygges.

4.1 Trafikale konsekvenser
Dersom den nye tverrforbindelsen bygges, vil trafikken på de andre vegene reduseres.
Konsekvensene blir størst på Lundeveien og Leireveien (se Figur 5, Figur 6, Figur 10, Figur 11 og
Figur 14). Nedenfor gis en oppsummering av trafikkmengdene på disse veiene i alle seks
scenariene.
Tabell 2: ÅDT på utvalgte veistrekninger i alle scenariene.

Vei
Lundeveien,
vest for kryss med
Leireveien
Leireveien under
gamle E39

Scenario
0
4500

1.0
4500

1.1
2000

2.0
5000

2.1
2000

2.2
2500

3500

3500

2000

5500

3500

0

0 – Nåsituasjon, 1.0 – Ny E39, 2022, 1.1 – Ny E39, ny veiforbindelse, 2022, 2.0 – Eksisterende veinett, 2040,
2.1 – Ny veiforbindelse, 2040, 2.2 – Ny veiforbindelse og stenging av Leireveien, 2040.

Trafikkberegningene viser også at dersom den nye tverrforbindelsen bygges og Leireveien under
dagens E39 stenges, vil trafikken på den nye tverrforbindelsen og Lundeveien vest for kryss med
Leireveien kun økes marginalt. Trafikken på Lundeveien øst for kryss med Leireveien vil reduseres.
Dersom veisystemet forblir som i dag, forventes en ÅDT på 5000 i Lundeveien og 5500 i Leireveien
under gamle E39 i år 2040 (scenario 2.0). Dette er en relativ stor trafikkøkning i forhold til dagens
situasjon. En vei med ÅDT på 5500 er vanligvis ikke problematisk, men i Leireveien kan denne
trafikkmengden skape avviklingsproblemer og kødannelser i ettermiddagsrushet, som en følge av
innsnevringene i veibanen. Det er derfor utført beregning med makstimetrafikk i kryss Lundeveien/
Leireveien. Med grunnlag i de manuelle trafikktellingene, og forutsetning om at trafikkmengden i
ettermiddagsrushet vil utgjøre omtrent samme andel av ÅDT i fremtiden som i dag i disse kryssene,
er det beregnet følgende timestrafikk i krysset Lundeveien/Leireveien i scenario 2.0.
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330
250

Lundeveien

Lundeveien

170
80

Tangvall ->
210
480
270
400

120 230

350
350
Leireveien
Figur 16: Beregnet timestrafikk i ettermiddagsrushet i scenario 2.0. Tallene viser kjøretøy pr. time.

Figuren viser at dersom veisystemet forblir som i dag, forventes omtrent 700 kjøretøy pr. time i
Leireveien under gamle E39 i ettermiddagsrushet i år 2040. I selve krysset gir dette små utslag på
trafikkavviklingen. I dag er gjennomsnittlig forsinkelse i Leireveien omtrent 5 sekund, mens den i år
2040 forventes å øke til omtrent 15 sekund. Krysset vil også i år 2040 ha en lav belastningsgrad
(trafikkmengde/kapasitet), og trafikkavviklingen vil oppleves god. Det er ved innsnevringen en
trafikkintensitet på 700 kjøretøy pr. time kan skape avviklingsproblemer og kø. Dette skjer fordi det
over en strekning på 30-35m kun er mulig med trafikk i en retning.
Dersom alle kjørende i ettermiddagsrushet følger vikepliktsreglene ved at trafikk i retning fra E39
mot Lunde alltid skal vike for motgående trafikk forbi innsnevringen, kan det skape lange køer og
dårligere avvikling i retning mot Lunde. Av erfaring vet man likevel at i perioder med intensiv trafikk
endres kjøreadferden ved at f.eks. mange følger på bilene foran, eller bryter vikeplikten på andre
måter for at trafikken skal flyte bedre. Siden trafikkavviklingen forbi en slik innsnevring er sterkt
avhengig av kjøreadferd, er det ikke hensiktsmessig å gjøre en generell trafikkberegning basert på
antagelser om hvordan trafikantene vil handle akkurat i denne situasjonen.
Fra håndbok V128, fartsdempende tiltak (2017), finner man at innsnevringer ikke bør brukes i veier
eller gater hvor timestrafikken overstiger 600 kjøretøy pr. time.
Dersom det blir køer i Leireveien ved innsnevringen, vil dette føre til at noe trafikk vil overføres til
andre ruter. Hvor mange som endrer kjørerute avhenger av når likevekt oppnås, ved at rute A og B
får like lang reisetid. I dette området er det trafikken mellom Leireveien og Lundeveien øst som har
mulighet til å kjøre en alternativ rute som tar omtrent like lang tid. Det er derfor noen av disse
bilturene som vil overføres til andre veier. Det vil altså bli en overflytting av trafikk mellom Lundeveien øst og dagens E39, og overflyttingen vil skje begge veier. Basert på anbefalingene i håndbok
V128 kan det antas at likevekt vil oppnås når trafikkmengden er 600 kjt/t i Leireveien under gamle
E39. Det vil si at omtrent 100 kjøretøy vil bytte rute i rushtiden. Trafikk som overflyttes fra gamle
E39 til Lundeveien, vil da gå gjennom Tangvall sentrum som allerede har en del trafikk i
ettermiddagsrushet. Siden overflyttingen av trafikk fra Lundeveien til gamle E39 vil skje begge veier,
er det vanskelig å si nøyaktig hvilke konsekvenser dette vil medføre på Tangvall. Det kan antas at
trafikken gjennom Tangvall sentrum vil øke med opp mot 100 kjøretøy i løpet av ettermiddagsrushet.

4.2 Fordeler og ulemper ved å bygge ny veiforbindelse
+ Avlaste Lundeveien ved å overføre trafikk fra Lundeveien til dagens E39.
+ Avlaste Leireveien ved å overføre trafikk til ny vei.
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+ Bedre trafikksikkerhet og støyforhold for beboerne langs veiene som avlastes
+ Enklere atkomst mellom Repstadveien og dagens E39.
+ Enklere for bruk av Park & Ride.
+ Muliggjør andre kollektivruter.
+ Muliggjør andre driftsruter (renovasjon, brøyting, etc).
- Det er begrenset disponibelt areal uten inngrep i etablerte eiendommer.
- Reduserer mulighet for bruk av regulert offentlig område.
- Kostnad

4.3 Fordeler og ulemper ved å stenge Leireveien under dagens E39
+ Reduserer trafikk på Leireveien.
+ Sikrere kryssområde med Leireveien/E39, da det ikke lengre vil være to tette T-kryss.
+ Bedre trafikksikkerhet og støyforhold for beboerne langs Leirevegen som stenges.
+ Gangkryssing ved Lundeveien vil bli sikrere grunnet trafikkmengden.
- Forutsetter at ny veiforbindelse blir etablert med de ulemper det medfører (se ovenfor).
- Trafikk fra Leireveien til Lunde må kjøre en omvei.
- Adkomst til butikk og bensinstasjon på Lunde blir mer utfordrende og handelsomsetning vil høyst
sannsynligvis bli redusert.
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5. Kryssvurderinger
Vurdering av kryssutforming gjøres for et større område eller lengre strekning samlet, og ikke
enkeltvis. Det viktigste kriteriet for valg av krysstype er høy trafikksikkerhet, og deretter at
trafikkavviklingen er tilfredsstillende. Kostnader og arealbruk vurderes også, men dette må ikke gå
på bekostning av trafikksikkerhet eller fremkommelighet.
De forskjellige krysstypene deles i to hovedgrupper; plankryss og planskilte kryss. Planskilte kryss
brukes på motorveier og veier med svært høy trafikk. I fremtiden vil ikke eksisterende E39 være en
nasjonal hovedvei, og trafikkmengden vil bli lavere enn i dag.
Basert på håndbok N100s (Statens vegvesen, 2019) inndeling i veiklasser, vil dagens E39 øst for
kryss med Kjellandsheia klassifiseres som en Hø2-vei (øvrig hovedvei) i fremtiden. Veien vil
klassifiseres som Hø2 fordi det ikke lengre vil være en nasjonal hovedvei og fordi trafikkmengden
tilsier det. Om en Hø2-vei sier håndboka følgende:
«Øvrige hovedveger, ÅDT < 12 000 og fartsgrense 60 km/t. Dimensjoneringsklasse Hø2
skal benyttes for øvrige hovedveger og andre veger hvor arealdisponering og aktivitet inntil
vegen gjør at fartsgrensen settes til 60 km/t.» (Statens vegvesen, 2019).
I fremtiden vil gjennomgangstrafikken være vesentlig lavere enn i dag, og det vil det være behov for
flere kryss på dagens E39 grunnet boligutbyggingen. Dagens E39 vil endre status fra å være en
nasjonal hovedvei, til å være inngang til store boligfelt på begge sider av veien. Avstanden mellom
kryssene vil bli kortere enn hva som er krav for en H1-vei, og trafikkmengde vil også være høyere
enn hva som anbefales på en H1-vei. Dette argumenterer for at veien må ha fartsgrense 60km/t,
som anbefalt i håndboka, og ikke 80km/t som i dag.
Kryss på Hø2-veier skal bygges som T-kryss, X-kryss, eller rundkjøring. T-kryssene bør
forkjørsreguleres, og X-kryssene bør signalreguleres.
På dagens E39 vil det bli tre kryss over en strekning på omtrent 800 meter. De tilstøtende veiene vil
være samleveier eller øvrige hovedveier. Dagens E39 vil fortsette å være en hovedvei, men ikke
like viktig som i dag. Rundkjøring egner seg best i kryss hvor veiene har lik funksjon og tilnærmet lik
trafikkbelastning. Forkjørsregulerte T-kryss gir bedre fremkommelighet på hovedveien, mens
rundkjøringer gir lik prioritet til alle tilfarter. I år 2040 er ÅDT på dagens E39 beregnet å bli 9500
eller mer øst for Leirekrysset, 6000 frem til et eventuelt nytt kryss med ny veiforbindelse til
Lundeveien, 3500 på vestsiden av dette krysset, og 2000 vest for nytt kryss med Kjellandsheia.
Kryssløsning med Leireveien er et høystandard T-kryss med et venstresvingefelt som fungerer bra i
dag. Trafikkmengden vil bli redusert fra dagens situasjon. Derfor anses trafikksikkerhet å være høy,
og fremkommelighet god i fremtiden. Dagens kryssløsning anbefales beholdt.
Det foreslås rundkjøring som ny kryssløsning E39/Kjellandsheia. Rundkjøringen vil fungere bra med
hensyn til trafikkavviklingen (nokså lik trafikkmengde i alle tre tilfartene). Terrenget legger til rette for
en rundkjøring, og rundkjøringen vil dempe hastigheten, og gi gode muligheter for kollektivtransport,
bl.a. med snumulighet som endestasjon for bussruter. I tillegg kan gangtrafikken krysse i plan over
deleøy ved rundkjøringen.
Det foreslås forkjørsregulert T-kryss som kryssløsning for veiforlengelsen mellom Lundeveien og
dagens E39. Her gjør omkringliggende terreng det både vanskelig og kostbart å bygge en
arealkrevende rundkjøring. Det er ingen behov eller spesielle forhold som tilsier at dette T-krysset
bør signalreguleres. Vurdering av behov for venstresvingefelt gjøres i neste kapittel.
Kryss Lundeveien/Lohneveien/Repstadveien/ny veiforbindelse mellom Lundeveien og dagens E39
kan bygges som X-kryss, rundkjøring, eller to forskjøvne T-kryss. Svært begrenset plass,
høyspentlinje og dårlige grunnforhold gjør at rundkjøring er uaktuelt. Høyspentlinjen medfører også

Trafikkanalyse

24.05.2019

20

utfordringer for X-kryss. Av trafikksikkerhetsmessige grunner er X-kryss i seg selv ikke å anbefale
grunnet alle konfliktpunktene som finnes i X-kryssløsningen. Unntak kan gjøres dersom
trafikkmengden er svært lav, eller dersom krysset signalreguleres. Signalregulering kan vurderes
som trafikksikkerhetstiltak på skolevei, men trafikkmengdene og trafikkforholdene for øvrig tilsier
ikke signalregulering her. X-kryss anbefales kun i tettbygde strøk (i gatestruktur). Den beste
løsningen er to forskjøvne T-kryss. Det kan også vurderes om Repstadveien skal være forkjørsvei
slik at dagens kryss blir utbedret.
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6. Vurdering av venstresvingefelt på dagens E39
6.1 Grunnlag
Behovet for venstresvingefelt er knyttet til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Spørsmålet er om
det kan tillates at et venstresvingende kjøretøy blir stående midt i veien og blokkere for kjøretøyene
bak. Dersom det er mye trafikk i alle retninger, er sannsynligheten stor for at et venstresvingende
kjøretøy må stoppe, og det raskt vil dannes kø bakover. I slike tilfeller er det et tydelig behov for et
venstresvingefelt for å oppnå tilfredsstillende trafikkavvikling.
I tillegg kan tilfeller med venstresvingende kjøretøy utgjøre et problem for trafikksikkerheten, også
når det er liten trafikk. Problemene er knyttet til om et kjøretøy må stoppe. Problemet med å stoppe
øker med økende hastighet, samtidig som problemet med å stoppe er vesentlig større for
tungtrafikken. På hovedveier med høyt fartsnivå vil et slik venstresvingende kjøretøy ofte bli en
overraskelse, og dermed et stort sikkerhetsproblem. I praksis vil dette ofte føre til en del påkjøringbakfra ulykker. Derfor er trafikksikkerheten den viktigste grunnen til å etablere venstresvingefelt på
hovedveier. Forhold som veifunksjon, fartsgrense og tungtrafikkandel spiller derfor en vesentlig rolle
i vurderingen av behovet for et venstresvingefelt.
I veinormalen er kriterier for venstresvingefelt vist med en enkel figur, basert på trafikkmengde i
dimensjonerende time og hastighet (figur 17). Med stor trafikk i hovedretningen og stor
venstresvingende trafikk bør venstresvingefelt etableres. Det skraverte feltet i figuren viser hvor
venstresvingefelt bør etableres.

Figur 17: Kriterier for venstresvingefelt (Figur D.3 i håndbok N100) (Statens vegvesen, 2019)

6.2 Timestrafikk
Timestrafikken beregnes i ettermiddagsrushet for scenario 2.2, da dette gir mest venstresvingende
trafikk på gamle E39. Beregningene baseres på de manuelle trafikktellingene, og at
makstimeandelen og retningsfordelingen forblir omtrent den samme som i dag. Trafikkmengden i
ettermiddagsrushet legges til grunn for vurdering av krysstype, da det er den perioden på døgnet
med flest venstresvingende på dagens E39. Et anslag av trafikkmengdene i ettermiddagsrushet i år
2040 vises i Figur 18 på neste side.
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Figur 18: Anslått timestrafikk i ettermiddagsrushet i scenario 2.2. Tallene viser antall kjøretøy pr time.

6.3 Kriterier for venstresvingefelt
Trafikkmengdene i dimensjonerende time i år 2040 vises i figur 18. Inngangsdata til avlesing i
diagrammet i figur 19 blir som vist i tabellen under.
Tabell 3. Inngangsdata i diagram for vurdering av venstresvingefelt [kjt/t].

Kryss

A

Cr

A+Cr

Cv

Kryss Repstadveien

500

100

600

50

Kryss Leireveien

200

450

650

600

Figur 19: Vurdering av behov for venstresvingefelt på gamle E39.

Diagrammet viser tydelig at det er behov for venstresvingefelt i begge kryssene på gamle E39. I
krysset med Leireveien eksisterer det et venstresvingefelt i dag som måler omtrent 65m med full
bredde på venstresvingefeltet. Med de fremtidige trafikkmengdene i scenario 2.2, er det beregnet at
denne lengden må være 45m. Dagens kryss vil derfor fungere godt også i fremtiden.
I krysset med forlengelse av Repstadveien sier diagrammet at det må være venstresvingefelt også
her. Men som nevnt er det flere forhold som bør vurderes. Et venstresvingefelt er tross alt svært
kostbart, og venstresvingende trafikk i krysset med Repstadveien er relativt liten.
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6.4 Alternativ til venstresvingefelt
Et alternativ til venstresvingefelt, er passeringslomme. Formålet med en passeringslomme
(breddeutvidelse på høyre side av veien) er at gjennomgående trafikk kan passere på høyre side av
biler som venter på å svinge til venstre. Passeringslomme kan anlegges i T-kryss hvor det ikke er
behov for kanalisering i primærveien eller ved utbedring av eksisterende vei. Passeringslomme er
en løsning som krever mindre areal og er vesentlig billigere enn et venstresvingefelt.

6.5 Trafikkavvikling
Uten venstresvingefelt i krysset med ny veiforbindelse mot Lundeveien, vil det kunne dannes korte
køer i periodene med mest trafikk. Trafikkmengden i krysset er relativt små og gjennomsnittlig
forsinkelse blir ubetydelig. Når ny E39 står ferdig vil ikke dagens E39 lengre være nasjonal
hovedvei, og så godt som all gjennomgangstrafikk flyttes. Mesteparten av trafikken vil være
lokaltrafikk til og fra boligområdene på Kjellandsheia og Vedderheia, og behovet for å fremføre
trafikken på dagens E39 helt uhindret reduseres dermed betraktelig. Det er derfor ikke behov for
venstresvingefelt på gamle E39 i kryss med Repstadveien med hensyn på å oppnå tilfredsstillende
trafikkavvikling.

6.6 Trafikksikkerhet
Siden trafikkmengdene er relativt lave i nytt kryss med forbindelse mot Lundeveien vil vurdering av
trafikksikkerheten være utslagsgivende for behovet for venstresvingefelt i dette krysset. Med
utgangspunkt i diagrammet (figur 19) og faremomentet ved stoppende kjøretøy, kan det
konkluderes med at det må være muligheter til å kunne passere et stoppende kjøretøy i dette
krysset.
Et forbikjøringsfelt gir denne muligheten, og vil redusere overraskelsesmomentet ved å måtte
bremse eller stoppe for å unngå ulykke med påkjøring bakfra. Risikoen for slike ulykker øker med
økt trafikkmengde og andel tungtransport. Trafikkmengden i krysset vil være relativt liten, og
tungtrafikkandelen vil reduseres betraktelig fra i dag, og vil trolig være mellom 5% og 10%. Lavere
hastighet vil i stor grad fjerne overraskelsesmomentet, og dermed vil dette være en god måte å
redusere risikoen på. Ved å skilte tillatt hastighet til 60 km/t, vil risikoen i krysset være tilnærmet lik
om det benyttes passeringslomme eller venstresvingefelt.
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7. Anbefaling
Følgende veiløsning anbefales:
•
•
•
•

•
•

Ny veiforbindelse mellom Lundeveien og dagens E39 bygges.
Fartsgrensen på dagens E39 reduseres til 60 km/t.
Leirekrysset beholdes som i dag med et venstresvingefelt på 65 meter.
Nytt kryss på dagens E39 med forbindelsesveg til Lundeveien bygges som forkjørsregulert
T-kryss med forbikjøringslomme. Dette begrunnes bl.a. med tilfredsstillende
trafikksikkerhet, opprettholder god fremkommelighet på hovedveien, og at omkringliggende
terreng ikke er egnet for å bygge arealkrevende rundkjøring eller venstresvingefelt.
Nytt kryss til Kjellandsheia bygges som rundkjøring.
Ny veiforbindelse mellom dagens E39 og Lundeveien bygges som en forlengelse av
Repstadveien. Kryssene med Lundeveien løses med to forskjøvne T-kryss.

Andre tiltak som kan vurderes fortløpende (på nytt):
•
•

Stenge Leireveien for gjennomkjøring under dagens E39.
Skilte tunge kjøretøy til den nye veiforbindelsen, slik at det ikke blir noe tungtrafikk på
Leireveien under dagens E39.

Figur 20: Anbefalt veiløsning.
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Biologisk mangfold Kjellandsheia Nord
Søgne kommune
Asbjørn Lie
Naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder
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Forord
Naturmuseum og botaniske hage, universitetet i Agder er bedt av Even Fallan Lorentsen
ViaNova Kristiansand AS, på vegne av Søgne kommune, om å foreta en biologisk
mangfold - undersøkelse i forbindelse med en reguleringsplan øst for Kjellandsvannet i
Søgne kommune. Områdene skal bygges ut med boliger og infrastruktur.

Prosjektleder Asbjørn Lie, har stått for registreringene i felt og har skrevet rapporten.
Førstekonservator Per Arvid Åsen står faglig ansvarlig ved Naturmuseum og botanisk
hage, Universitet i Agder. Vi takker med dette for et hyggelig samarbeid, og for
oppdraget.
Kristiansand, 2018.

Vennlig hilsen

Raul Ramirez
Direktør

Asbjørn Lie
Prosjektleder
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Sammendrag
Kjellandsheia Nord er et heiområde som grenser inn mot aktivt drevne
jordbrukslandskap, ferskvann og blir en del av et større utbyggingsområdet kystnært
litt vest for Søgne sentrum. Området er skogkledd og med ei større myr sentralt i
området. Skogen vokser på grunnlent mark med furu som det dominerende treslaget.
Eik er vanlig og finnes spredt i furuskogen, men danner ikke egne bestander. I den
skrinneste skogen er det mye nakent berg. Bjørk, trollhegg, einer i lysåpen skog er
karakteristiske innslag i skogbildet. I feltsjiktet er lyngartene røsslyng, klokkelyng,
tyttebær og blåbær vanlig og dominerende. I fuktige drag og på mye er graset
blåtopp, pors, rome, torvmyrull vanlige og karakteristiske arter. Røsslyng og
klokkelyng er også vanlig i noe tørrere partier i myr. Kristtorn vokser spredt i området
og er et karakteristisk innslag i skogen.
Det krysser en høyspentledning gjennom området, og det er et godt utviklet merket
stinett i hele området.
Biologisk sett er området forholdsvis artsfattig og homogent, men skogen er
forholdvis gammel og har naturskogspreg dvs lite spor etter moderne skogbruk.
Kjellandsheia Øst blir en del av et større utbyggingsområde. Sett i en større
sammenheng inngår heia som en del av et område med et vidt spekter av naturtyper,
med nærhet til kulturlandskap, ferskvann og myr. Slike overordnede aspekter bør
gjøres i mer overordnede planer, blant annet kommuneplanen.
Konklusjon
Reguleringsplanområdet består av en gammel naturskog i tilknytning til
kulturlandskap og ferskvann. Området er isolert sett forholdvis artsfattig, og består av
vegetasjonstyper som er karakteristiske og vanlige i kystområdene langs
Sørlandskysten. Skogen er gammel, men på skrinn mark så området er mindre
aktuelt for moderne skogsdrift. Verdien av området må ses i sammenheng med
tilstøtende arealer, trekkveier for vil osv., noe som gjøres best i overordnede planer.
Det er ikke registrert sjeldne eller truete arter eller naturtyper innenfor området.
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1 Innledning
Reguleringsplanområdet, Kjellandsheia Nord, ligger like sør for Kjelland, avgrenset
av E39 i nord, Leire i øst, Kjellandsvannet i vest og andre deler av
reguleringsplanområdet mot sør. Formålet med reguleringsplanen er boligbebyggelse
og infrastruktur.
Området er ei skrinn hei dominert av furu og et stort myrområde sentralt i
reguleringsområdet. Det er et godt utbygd turveinett.

Kart 1 Reguleringsplanområdet, ligger kystnært vest i Søgne kommune og er markert
med rød ring i kartet.
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Kart 2 Området øst for Kjellandsvann skal undersøkes med tanke på biologisk
mangfold er en del av en større reguleringsplan.

2. Materiale og metode
Området ble undersøkt i felt 12.11 2018. Det ble registrer karplanter, sopp, fugl og
andre organismegrupper som er enkle å registrere i felt. Det er registrert en del arter
som er publisert i Artsdatabankens Artsobservasjoner. Status for biologisk mangfold i
området er sjekket gjennom Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens
artskart. Områdebeskrivelsen og registreringene baserer seg på notater knyttet til
veipunkter markert med GPS (Garmin GPSmaps60CSx) under feltarbeidet, se kart 3
nedenfor.

3. Resultater
3.1 Status
3.1.1 Naturtyper (Miljødirektoratet) og miljøregistreringer i skog (MiS)
Det er ikke gjort Naturtype- eller MIS registreringer i dette området, jf.
Miljødirektorates Naturbase pr. 12.11 2018.
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3.1.2 Artsobservasjoner
Det er litt artsobservasjoner av insekter, fugl, sopp og karplanter tilknyttet
undersøkelsesområdet. Det er ikke registrert rødlistede arter i Artskart 2 pr 12.11
2018.

3.2 Egne registreringer
Det er bare registrert rundt 20 ulike karplanter i og i tilknytning til
undersøkelsesområdet, dette skyldes delvis seint registreringstidspunkt, men også at
undersøkelsesområdet i hovedsak består av nokså skrinn hei dominert av furuskog.

Kart 3 Veipunktene og sporloggen viser området som ble undersøkt 12. november
2018.
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Kart 5 Kart med bokstavmarkereringer som viser til område/sted omtalt i
bildetekstene nedenfor.

Bilde 1 og 2 (2453-54) Det er et godt utbygd turløypenett i Kjellandsheia med eget
turkart og blåmerkede stier. Her ved starten av turløypa nær Kjelland. A i kart 3.
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Bilde 3 og 4 (2455-56). Skogen i området forholdsvis gammel med større innslag av
døde trær slik som her ved nordsida av Kjellandsvannet (A-B i kart 3).

Bilde 5 og 6 (2457-58) Den furudominerte skogen er brutt opp av større og mindre
myrpartier som her ved B i kart 3. Utsikt over den nordøstre delen av Kjellandsvannet
(bilde 6, område C).

Bilde 7 og 8 (2459-60) Den lille myra ved B er delvis bevokst med furu, mye pors,
rome, torvmyrull og røsslyng. Stien følger videre gjennom eldre naturskog dominert
av furu med større innslag av eik. (B-C i kart 3)
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Bilde 9 og 10 (2461-62) I fuktigere partier med større innslag av blåtopp, pors,
trollhegg og enkelte kristtorn. B-C i kart 3.

Bilde 11 og 12 (2463-64) Et lite våtmarksområde ved den nordøstre delen av
Kjellandsvannet ved D i kart 3. Turstien er bygd opp med plank der den krysser den
store myra (Auster Stormyr jf. turkartet) ved E i kart 3.

Bilde 13 og 14 (2465-66) Knivkjuke er en vanlig og karakteristisk art på død bjørk i
denne naturtypen. Myra i dette området er tresatt i hovedsak med furu. E i kart 3.

Bilde 15 og 16 (2467-68) Skogen rundt myra har mange kronglete gamle furutrær.
Bilde 16 viser Auster Stormyr fra nord. E i kart 3.
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Bilde 17 og 18 (2469-70) Detaljer fra den nordlige delen av myra. Bilde 17 sett mot
nord og bilde 18 mot sør. E i kart 3.

Bilde 19 og 20 (2471-72) Knuskkjuke på død bjørk, kantskog mot myra på østsida
med død stående ved og spredte kristtornbusker.

Bilde 21 og 22 (2473-74) Litt eldre eik ved en dam i skogen langs turløypa. F-G i kart
3. Utsikt mot Leire Dale ovenfor transformatorstasjonen og ved kryssingen av
høyspentlinja ved H i kart 3.
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Bilde 23 og 24 (2479-80) Heia videre er svært fattig, med mye nakent berg i dagen IJ i kart 3. Røsslyng dominerer feltsjiktet.

Bilde 25 og 26 (2481-82) Karakteristisk for området er også åpne partier med myr.
Pors og klokkelyng er typiske og karakteristiske arter i fuktigere partier. Lenger sør i
heia har det vært kjørt med terrenggående utstyr, J i kart 3.

Bilde 27 og 29 (2483-84) Karakteristiske vegetasjonstyper sørover i heia dominert av
furu, med mye røsslyng, pors, blåtopp og spredt trollhegg. J – K i kart 3.

Bilde 30 og 31 (2485-86) Stikryss ved L i kart 3, og stien videre inn i heia mot M.
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Bilde 32 og 33 (2487-88) Større åpen myr ved K, og godt brukt sti oppover i heia
igjen. Karakteristisk eldre naturskog av furu og spredte bjørketrær. K-M i kart 3.

Bilde 34 og 35 (2489-90) I partier med litt tykkere jordsmonn finnes litt mer storvokst
furu. Men den lysåpne skog gir gode forhold for einer. Eik vokser spredt i hele
området.

Bilde 36 og 37 (2491-92) Lite parti med reinere blåbærfuruskog og et lite dalsøkk
med blant annet kristtorn ved M i kart 3.

Bilde 38 og 39 (2493-94) Men det generelle inntrykket er en fattig furuskog på
grunnlent mark. Under høystpenten dominans av røsslyng. M-O-P i kart 3.
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Bilde 40 og 41 (2495-96) Klokkelyng er en parakterart i området, her også et parti
med gammel furu i kanten av høyspenttraseen. O-P i kart 3.

Bilde 42 og 43 (2497-08) Gammel kroket furu i tilknytning til et velutviklet turløypenett
ved P i kart 3.

Bilde 44 og 45 (2499- 2500). Turløypekartene hvis hvor du er til enhver tid, P i kart 3.
Utsikt mot Auster Storemyr fra sør Q i kart 3.
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Bilde 46 og 47 (2501-02) Turstien trandles over myra, på knauser i myra gamle
krypende furutrær R i kart 3.

Bilde 48 og 49 (2503-04) Gammelt liggende levende furu på «øy» i myra,
Kjellandsvannet ses i bakgrunnen i bilde 49. R i kart 3.

Bilde 50 og 51 (2505-06) Stien fortsett og møter stien som ble gått inn fra nord, S i
kart 3. En vokssopp i bilde 51.
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5 Litteratur

Lenker til databaser
Miljødirektoratets Naturbase:
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
Artsdatabanken, artskart, svarteliste- og rødlistebase:
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
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Forord
Naturmuseum og botaniske hage, universitetet i Agder er bedt av Even Fallan Lorentsen
ViaNova Kristiansand AS, på vegne av Repstad Eiendom AS, om å foreta en biologisk
mangfold - undersøkelse i forbindelse med en reguleringsplan for veikryss på E39 ved
Kjelland i Søgne kommune.

Prosjektleder Asbjørn Lie, har stått for registreringene i felt og har skrevet rapporten.
Førstekonservator Per Arvid Åsen står faglig ansvarlig ved Naturmuseum og botanisk
hage, Universitet i Agder. Vi takker med dette for et hyggelig samarbeid, og for
oppdraget.
Kristiansand, 2018.
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Asbjørn Lie
Prosjektleder
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Sammendrag
Det planlegges nye veikryss i tilknytning til E39 ved Lunde i Søgne. Det innebærer en
ny forbindelse over Lundeelva ved Lunde og tilførselsvei inn til nye boligområder i
Kjellandsheia. Det aktuelle undersøkelsesområdet vises i kart 2 nedenfor. Lundeelva
meandrerer gjennom området med fulldyrket eng og skrotemark med vedproduksjon,
og garasjeanlegg med lagerplass for diverse utstyr. En del bebyggelse, spesielt på
Kjelland er med i området. Område nord i Kjellandsheia er skogkledd, men er en del
av det gamle kulturlandskapet på Kjelland. Dette er avgrenset av E39 mot gårdene
og skrinnere furuheier innenfor. De rikeste områdene finnes i kantsonene mot elv og
bekk, litt marginale områder med kulturlandskap i gjengroingsfase. Dette er de
områdene med høyest bonitet. Åpen dyrket mark har også en økologisk funksjon
som beiteområde for fugl osv., men er først og fremst produksjonsarealer i
landbruket. Platanlønn, et fremmed treslag er i spredning i kantsonen mot elv og
kulturlandskapet. Det har også spredt seg inn litt småplanter edelgran i område B i
flybilde A nedenfor.
Konklusjon
Utformingen av veikryss og tilførselsvei til nye boligområder bør i minst mulig grad
komme i konflikt med kartsonen langs Lundeelva, og kantsonene mot åpent
kulturlandskap. Gjengroingsområder, dvs. tidligere kulturlandskap er som oftest
områder med høyere bonitet, og har et stort potensial for et rikt biologisk mangfold.
Se flybildene A og B nedenfor. Store gamle trær (spesielt stor eik med dimensjon opp
mot og over 60 cm i brysthøyde), C og B i flybilde 1.
Avbøtende tiltak: Avbøtende tiltak: ved bygging av veier blir det ofte satt av større
arealer med veikanter og åpne områder med grasmark. Bruk av næringsfattige
masser og en tilpasset kantslått kan prioritere engarter, og en vil kunne oppnå en
vegetasjonstype som etterlikner gammel slåttemark som er viktig for blant annet
pollinerende insekter. Bekjemping av fremmede arter, hers spesielt platanlønn vil
være et positivt tiltak i reguleringsplanområdet. Ved B i flybildet vil fjerning av
småplanter av edelgran (fremmed art) være et positivt tiltak. Det samme vil en
opprydding av tilførte masser i kantsonen av Lundeelva.
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Flybilde A Området mellom E39 og veien mellom Lunde og Lohne. Kantsonen langs
Lundeelva og en mindre sidebekk er tatt med i det markerte området. I tillegg har vi
utvidet området ved C hvor det står noen gamle eiker med kvaliteter som gjør at de
må vurderes som den utvalgte naturtypen «hule eiker». Tilsvarende finnes et område
ved B, en kolle med store gamle eiker med tilsvarende kvaliteter. Den røde streken
markert med A er vurdert som det beste området for å krysse Lundeelva og hvor
konflikten med de biologiske verdiene synes å være minst.

Flybilde B Skogområdet nord i Kjellandsheia hvor det er tenkt å legge en tilførselsvei
mot nye boligområder. Dette området har ligget sammenhengende med, og har vært
en del av kulturlandskapet ved Kjelland før utbyggingen av E39. Det er et
kulturlandskap i gjengroingsfase. Deler av dette kulturlandskapet er planten til med
skog, og er nå gamle granplantefelt. Dette sees tydelig i flybildet. Kantskogen ut mot
fulldyrka mark er også tatt med. Øvrige skogarealer er dominert av en fattigere
furudominert skog, med innslag av eik. Kulturlandskapet i gjengroingsfase og
kantskogen ut mot dyrka mark har det største potensialet for arter.
5

1 Innledning
Reguleringsplanområdet ligger mellom Leire og Kjelland og omfatter nærområdene til
to nye veikryss på E39 i Søgne kommune, se kart 1 og 2 nedenfor.

Kart 1 Reguleringsplanområdet, for nytt veikryss mellom Leire og Kjelland like vest
for Tangvall sentrum i Søgne kommune er markert med rød sirkel.

Kart 2 Områdeavgrensing for biologisk mangfold i forbindelse med nytt veikryss på
E39 mellom Leire og Kjelland i Søgne.
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2. Materiale og metode
Området ble undersøkt i felt 28 november og 4. desember 2018. Det ble registrert
karplanter, sopp, fugl og andre organismegrupper som er enkle å registrere i felt.
Siden kartlegging er gjennomført så seint på året (vinter), så er registreringene og
vurderingen av de biologiske mangfoldet i større grad basert på vegetasjons- og
naturtype. En del artsobservasjoner er publisert i Artsdatabankens
Artsobservasjoner. Status for biologisk mangfold i området er sjekket gjennom
Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens artskart. Områdebeskrivelsen og
registreringene baserer seg på notater knyttet til veipunkter markert med GPS
(Garmin GPSmaps60CSx) under feltarbeidet, se kart 4 nedenfor.

3. Resultater
3.1 Status
3.1.1 Naturtyper (Miljødirektoratet) og Artsobservasjoner (Artsdatabanken).
Selve elvestrengen inkludert er smal kantsone er registrert som naturtypen «viktig
bekkedrag» og er verdisatt som «viktig» dvs regionalt viktig i Naturbase. Se vedlegg
1 bakerst i rapporten. Naturtypen omfatter store deler av Lundeelva inkludert Møska.
Det er registrert mange arter av nasjonal og regional forvaltningsinteresse, stort sett
fugl. Lundeelva med kantsonen er i Naturbase pekt ut som det viktigste område i
tilknytning til kryssing av elva med vei fra Lunde.

Kart 2A Miljøfigurer (MIS) i forbindelse med skogbruk på Kjelland, jf. Naturbase. De
brune markeringene er angitt som områder med rik bakkevegetasjon. Mens den blå
prikken nede ved elva er et «hult lauvtre».
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Artsobservasjoner, jf. Artdatabankens Artskart2
Det er gjort svært mye artsregistreringer, spesielt fugl, men også litt karplanter og
sporadisk andre artsgrupper. Av fugl er det registrert en del funn av tyrkerdue (nært
truet på Rødlista, en art som er sterkt knyttet til bebyggelse og vil trolig i liten grad bli
påvirket av en utbygging. Av fremmede arter er platanlønn og vinterkarse registrert
(knyttet til veikanter).

3.2 Egne registreringer
De viktigste funnene av arter som er gjort blir publisert i Artsdatabankens
Artsobservasjoner. Spesielle arter er ellers nevnt i områdebeskrivelsen og knyttet til
bildetekstene. Registreringene er i noe større knyttet mot naturtyper på grunn av
registreringstidspunkt.

Kart 3 Veipunktene og sporloggen viser området som ble undersøkt 28. november og
desember 2018.

3.2.1 Områdebeskrivelse
Området hvor det er behov for nye veier, dvs vei fra Lunde og inn på E39 og
tilførselsveier inn mot nye boligfelt på Kjellandsheia, krever kryssing av Lundeelva og
arealinngrep i et kulturlandskap med boliger, fulldyrket eng, gamle kulturlandskap og
skog.
Det er forholdsvis store arealer med fulldyrket eng, J, K, F, O og Z. Kantskogen langs
Lundeelva er vurdert som verdifull og består av svartor, hassel og en rekke andre
løvtrær, men også den fremmede arten, platanlønn, som er vurdert å ha «svært høy
risiko» på lista over fremmede arter i Norge. En del arealer langs elva og ved
8

«eplehagen» på Kjelland finnes gamle kulturlandskap i en gjengroingsfase. Områder
med gammel og nyere bebyggelse ligger innfor området, spesielt på Kjelland og ved
Lunde. Det er registrert flere stor gamle eiker med diameter i brysthøyde rundt 60
cm, disse grenser opp mot den utvalgte naturtypen hule eiker. Det gjelder områdene
D og M i kart 4.
Det er også en liten sidebekk til Lundeelva på Lunde.

Kart 4 Kart med bokstavmarkereringer som viser område omtalt i bildetekstene
nedenfor.
Bilder tatt 28. november 2018 på Dørsida av eva.

Bilde4 1 og 2 (2740-41) Fulldyrket eng med E39 i bakgrunnen sett fra Leire, J i kart
4. Bilde 2 viser i større grad kantsonen mot Kjellandsheia, B -C sett fra A i kart 4.
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Bilde 3 og 4 (2742-43) Kantsonen mot Kjellandsheia sett fra A i kart 4 området
bbestår av av løvtrær, litt ask, lind spisslønn og forholdsvis mye av den fremmede
arten platanlønn (svært stor risiko-art). Bilde 4 viser granplantefet ved C i kart 4.

Bilde 5 og 6 (2744-45) Kantkratt med hassel og korsved ved Mjåland (K i kart 4) mot
Kjelland D i kart 4. Granplantefelt (edelgran) langs E39 ved G i kart 4 sett fra D.
Fulldyrket eng med «traktoregg».

Bilde 7 og 8 (2746-47). Gruppe store gamle eiketrær (D i kart 4, veipunkt 914), de
største trærne har en stammediameter på rundt 60 cm. Dette er kravet til den
utvalgte naturtypen «hule eiker». Denne står i kantsonen mot det åpne jordet, men
kronen er ikke spesielt vid (sparebanktype) slik som frittstående eiker i et åpent
kulturlandskap gjerne utvikler. I bilde 8 kantskog med mye lønn, eik og hassel, E i
kart 4.
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Bilde 9 og 10 (2748-49) Meandrende del av Lundeelva på strekningen mellom E og
N. Kantvegetasjon med svartor, spissklønn, hassel, krossved. Bilde 10 viser
kantskogen/krattet mellom F og E i kart 4.

Bilde 11 og 12 (2750-51) Hassel i kartskogen av elva ved F i kart 4. I bilde 12 et
større felt med strandrør ved G.

Bilde 13 og 14 (2752-53) Bilde 13 viser elva mellom «øy» og mot E39 i ved G. Bilde
14 viser nedfalte blader av platanlønn en god måte å være sikker på at det vokser
platanlønn i området. Det ble registrert mye blader av plantanlønn både i kantskogen
mot elva og i kantsonen mot Kjellandsheia, I -C i kart 4.
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Bilde 15 og 16 (2754-55) Bilde 15 viser kantskogen mot det fulldyrkete jordet, J i kart
4 sett sørover fra elva. I bilde 16 vokser ei lita gruppe med aksl i et uret område, vp
930 på GPSen, Omtrent I i kart 4.
Bilder fra 4. desember 2018

Bilde 17 og 18 (2834-35) Lundeelva med meandrerende parti ved LundeL mot Q i
kart 4. På flata ut mot svingen i elva ved L foregår det litt vedprosuksjon, og en
gammel bil, se bilde 18.

Bilde 19 og 20 (2836-37) Et forholdsvis nytt bygg ligger ved Q i kart 4 nær inntil
Lundeelva. Kantskog med svartor ses langs elva. På kollen bak dette bygget finnes
en løvskog med store gamle eiker, se bilde 20. M i kart 4.
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Bilde 21 og 22 (2838-39) Detalj fra kollen med de gamle eiketrærne, diameter opp
mot 60 cm i brysthøyde (dvs 1,3 m over bakken). Bilde 22 viser elva innenfor, M i kart
4.

Bilde 23, 24 og 25 (2840-42). De to største eiken i bilde 23 og 24 hhv. Diameter i
brysthøyde opp mot 60 cm. I hele området har det spredd seg inn eldelgra hen svært
høy risikoart på fremmedartlista. M i kart 4.

Bilde 26 og 27(2843-44) Helt i kanten av elva (vp 938) og kratt med kristtorn i
område N i kart 4. Området er et gasmmelt kulturlandskap i en gjengroingsfase. Kratt
med blant annet osp. Den store eika har en stammediamet oppmot 60 cm unnder
greinkløfta.
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Bilde 28 og 29 (2845-46) Gjengroingsmark med et stor gammel hengebjørk, oppslag
av eik. I kanten av elva litt hassel. N i kart 4.

Bilde 30 og 31 (2847-48) Tett kratt, gjengoingsmark med osp, selje mellom N og det
åpne jordet ved O i kart 4. Bilde 31 viser kollen ved P sett fra Q og i retning H på
andre sida av elva. Trærne er mulig felt fordi de stod nær inntil høyspentledningen
som krysser elva i dette området.

Bilde 32 og 33 (2849-50) Bilde 32 viser toppen av kollen ved P sett fra Q i kart 4.
Parkeringsplass og garsjer i tilknytning til bygget ved Q langd veien ved Lunde.

Bilde 34 og 35 (2851-52) Område L i kart 4 med mye strandrør, høymole, burot og
andre skrotemarksplanter (dvs planter som etablerer seg på sterkt
memnneskepåviktede områder). På flata her foregår det litt produksjon av ved.
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Bilde 36 og 37 (2853-54) Kantskogen ved S, og et bilvrak.

Bilde 38 og 39 (2855-56) Ved S er det også ei stor gammel fylling med sprengstein,
og et lite lager av nyprosusert ved, Si kart 4.

Bilde 40 og 41 (2857-58) Bilder av Lundeelva mellom E og T i kart 4.

Bilde 42 og 43 (2859-60) Utløp av en midre bekk R-T, og et gammelt epletre langs
denne ved L i kart 4. Den lille bekken har et potsniale som sjøørretbekk.
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Bilde 44 og 45 (2861-62) Bekken går i kulvert under Lohneveien ved R i kart 4.
Nedstrøms i bilde 44 og oppstræms i bilde 45. Bilde viser at bekken delvis er langt i
rør videre.

Bilde 46 og 47 (2863-64) Bilder fra utløpen av bekken sett fra T i kart 4.

Bilde 48 og 49 (2865-66) Område T i kart 4 med garasje og lagerplass for diverse
utstyr.

Bilde 50 og 51 (2867-68) Lundeelva sett fra T og mot Kjelland/Lohne. T til X i kart 4.
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Bilde 52 og 53 (3869-70) Fra Kjelland sett fra Z og inn mot Y-D i kart 4. Fulldyrket
mark og variert skog med stor gran, løvskog med eik og en del krattskog over mot
Mjåland, K i kart 4.

Bilde 54 og 55 (3871-72) E39 sett fra broa ved Kjelland. Legg merke til området med
fotoboksen. Her finnet deler av et gammelt kulturlandskap som skilles fra Kjelland av
E39. Ø i kart 4. Parti av den furudominerte skogen like over broa ved Æ i kart 4. En
eldre naturskog dominert av fur med innslag av eik og bjørk, med blåbær i feltsjiktet.

Bilde 56 og 57 (3873-74) Fra Æ og videre inn mot Ø og Ø1 går det en gammel
steinsatt vei gjennom et gammelt kulturlandskap, en eplehage tyder navnet på
turkartet i bilde 68.
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Bilde 58 og 59 (3876-77) Den gamle veien er merket med blått, og det står en del
gamle seljer, ask og en lindestue her langs starten på veien. Æ til Ø i kart 4.

Bilde 60 og 61 (3878-79) To asketrær, og en gammel lindestue i veikanten (veipunkt
963 og 964 i kart 3).

Bilde 62 og 63 (3880-81) «Eplehagen» Ø og den gamle steinsatte veien i et
kulturlandsskap i gjengroing. Ø-Ø1 i kart 4.

Bilde 64 og 65 (3882-83) To gamle epletrær, Område Ø-Ø1 i kart 4.
18

Bilde 66 og 67 (3884-85) En gammel informasjonsplakat om selje (trolig fra
skogselskapet) i kulturlandskapet og veien som strekker seg inn mot en gammel
heller ved Å1.

Bilde 68-69 (3886-87) Informasjonsskolt om turløypene i Kjellandshaia på vei inn mot
den gamle helleren (øverst til høyre i bilde 69) ved Ø1.

Bilde 70 og 71 (2888-89) Helleren i bilde 70. Her krysser stien videre et gammelt
steingjerde som markerer skillet med gammel innmark og utmark. Ø1 i kart 4.
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Bilde 72 og 73 (2890-91) Her dominerer gammel naturskog på skrinn mark. I bilde 73
er det en del aktivitet i tilknytning til en gapahuk Å1 kart 4.

Bilde 74 og 75 (2892-93) Lekeområde og gapahuk tyder på at området er mye i bruk.
Å1 i kar t 4.

Bilde 76 og 77 (2894-95) Like øst for området finnet et myrparti som strekker seg
sørovber fra Auster Storemyr på Kjellandheia. Å1 til Å i kart 4. Inn mot
kulturlandskapet finnet det noen større granplantefelt. Disse er trolig plantet i gammel
beitemark. Område Å i kart 4.
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Bilde 78, 79 og 80 (2896-98) Granplantefelt med steingjerder og åpnere
gjengroingsmark ved Ø- B i kart 4. Ei grøft eller liten bekk renner østorver i kanten av
granplantefeltet og munner ut ved B og kulturlandskapet ved Leire, J i
kart 4.

Bilde 81 og 82 (2899, 2900) Litt rikere løvskog (B) med hassel, store gamle osp i
kantsonen ut mot det åpne «moderne» kulturlandskapet ved J i kart 7.

Bilde 83 og 84 (2901-02) Gjengringslandskapet som er skilt fra Kjelland av E39 som
ligger like ved. Ø i kart 4. Rundreisa i omreådet for veikryss fra Lunde over elva, og
avkjørsel mot Kjellandshaia er ved sin ende.
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5 Litteratur
Lenker til databaser
Miljødirektoratets Naturbase:
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
Artsdatabanken, artskart, svarteliste- og rødlistebase:
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
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Overvannsnotat
Kjellandsheia Nord
Prosjekt: 3965 Kjellandsheia Nord

1. Bakgrunn
Det skal utarbeides områdeplan for Kjellandsheia Nord i Søgne kommune. I den forbindelse er det
gjort en vurdering av eksisterende avrenning og fremtidig behov for fordrøyning.

2. Metode
2.1 Den rasjonelle metoden
Det er benyttet den rasjonelle metoden for beregning av overflateavrenning fra mindre felt:

𝑸

𝑪 𝒙 𝒊 𝒙 𝑨 𝒙 𝑲𝒇

2.2 Beregning av fordrøyningsbehov
VA-miljøblad Nr. 69 viser til Regnenvelop med konstant utløp for beregning av fordrøyningsbehov:

𝑽𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒛,𝒕𝒓 𝒙 𝒕𝒓 𝒙 𝑨 𝒙 𝑪 𝒙 𝑲𝒇
𝑽𝒖𝒕
𝑸𝒖𝒕 𝒙 𝒕𝒓
𝑽𝒇𝒐𝒓𝒅𝒓ø𝒚𝒏𝒊𝒏𝒈
𝑽𝒊𝒏𝒏 𝒙 𝑽𝒖𝒕

2.3 Flomveier
Analyseprogrammet SCALGO i kombinasjon med studie av terrengdata er brukt for å finne
eksisterende vannveier.

2.4 Forutsetninger
Eksisterende situasjon:
- Gjentakelsesintervall 20 år
- Klimafaktor 1,0
- IVF-kurve for Sømskleiva, Kristiansand (1973-2017)
Fremtidig situasjon:
- Gjentakelsesintervall 50 år
- Klimafaktor 1,4
- IVF-kurve for Sømskleiva, Kristiansand (1973-2017)
Det forutsettes at utbygging av Kjellandsheia Nord ikke skal føre til økte vannulemper nedstrøms
området.
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Overflateavrenning fra alle tomter skal følge treleddstrategien og håndteres på egen tomt.
Nedbørsmengder under 20 mm skal infiltreres, 20-40 mm skal forsinkes og frodrøyes og over 40
mm skal følge flomvei til nærmeste vassdrag.
Det skal etableres infiltrasjon/fordrøyningstiltak for å håndtere overflateavrenning fra veg, park og
skogsområder.
Det forutsettes at felt B1, B3 og B4 føres til Kjellandsvannet. Felt B2 følger ledningsnettet mot nord,
langs o_SKV1 og føres til Lundeelva. Felt B5 er tatt høyde for i reguleringsplanen for Kjellandsheia
Vest.

3. Resultat
Eksisterende situasjon:
Teoretisk overflateavrenning for eksisterende situasjon er beregnet til 550 l/s.
Fremtidig situasjon:
Beregningene viser at det er et nødvendig fordrøyningsbehov på ca. 900 m3 ved et utslipp på 550
l/s.
Flomveier:
I en flomsituasjon vil overflateavrenningen hovedsakelig følge veger, grøfter og terreng mot
Lundeelva i nord. Flomveier vurderes nærmere ifbm. detaljprosjektering.

4. Konklusjon
For at utbyggingen ikke skal føre til økte vannulemper er det behov for fordrøyning. Beregningene
for fremtidig situasjon viser et nødvendig fordrøyningsbehov på ca. 900 m3.
Beregningene er overordnet og dekker hele området vist på tegning G102. Valg av tiltak, plassering
og størrelse ivaretas ifbm. detaljprosjektering.
24.05.2019
ViaNova Kristiansand AS
Henrik Hansen
Vedlegg;
Tegning G101
Tegning G102
3965_Overvannsberegninger.pdf
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Prosjekt nr: 3965

Prosjektnavn:

Kjellandsheia Nord - Før utbygging

Avrenning fra små felt
Ved avrenningsfelt mindre enn 2-5 km2 kan den rasjonelle formel brukes. Q = C x i x A x Kf
TIDSFAKTOREN
Navn på delområde(del av nedslagsfelt)
L=
Lengde av felt, m
H=
Høydeforskjellen i feltet, m
Ase=
Andel innsjø i feltet, forholdstall
tc=0,6xLxH-0,5+3000xAse
tc=
Tidsfaktor, naturlig felt
tc=
Tidsfaktor, urbant felt
Velger tidsfaktor, tc
Returperiode
AVRENNINGSFAKTOR, C
Overflate type
Betong, asfalt, bart fjell og lignende
Grusveger
Dyrket mark og parker
Skogområder
Eneboligområder
Rekkehus- / leilighetsområder
Returperiode
Klimafaktor ved 100 år forventet levetid
AVRENNING
C=
i=
A=
kf=
Q=

tc=0,02xL1,15xH-0,39

C, 10 år
0,9 - 1,0
0,5 - 0,7
0,2 - 0,4
0,1 - 0,3
0,5 - 0,7
0,6 - 0,8

Før utbygging
400
50
0

m
m
min

33,9

min
min
År

4,3
30
20

Tillegg 25 år Tillegg 50 år Tillegg 100 år
Tillegg 200 år
10 %
20 %
25 %
30 %
10 %
20 %
25 %
30 %
10 %
20 %
25 %
30 %
10 %
20 %
25 %
30 %
10 %
20 %
25 %
30 %
10 %
20 %
25 %
30 %

10 år
1,3

25 år
1,4

50 år
1,4

100 år
1,4
Vegetasjon

Avrenningsfaktor, ubenevnt
Dimensjonerende nedbørsintensitet
Feltareal,(1 hektar = 10.000 m2)
Klimafaktor
Avrenning
Q = C x i x A x Kf
Akkumulert avrenning

l/(s x ha)
ha
l/s
l/s

200 år
1,5
Veg

0,3
116,3
15,2
1,0
530,3
530,3

0,9
116,3
0,2
1,0
20,9
551,3

Merknad
Vedlegg til tegning G001

ViaNova Kristiansand
Henrik Hansen 24.05.2019

Fordrøyning av overvann
Prosjekt nr. VNK: 3965

Søgne kommune, Kjellandsheia Nord ‐ Mjåland
Beregning av overvannsmengder:
Ref tegning: G002
Dimmensjoneringsgrunnlag IVF‐kurve Sømskleiva Kristiansand kommune (1974 ‐ 2017)
Dimensjonerende regnskyllshyppighet:
Klimafaktor: 100år
Arealtype:
(A) Vegetasjon, steinet og sandholdig grunn
(B) Vann
(C) Boligområder
(D) Rekkehus‐/leilighetsområder
(E) Tak, betong‐/ asfaltdekker,fjell
(F) Plen, dyrka mark, parkområder
(G) Skole/barnehage

(betydelig skadepotensial)

Areal
0
0
110158
0
23100
17500
0

N
K

50 år
1,4

Avrenningskoeffisient:
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

C Avrenning av areal:
0,30
0,00
0,25
0,70
0,90
0,40
0,70

150758

Sum

Videreført vannmengde:

Varighet i
Min
5
10
15
20
30
45
60
120
180
360
720
1440

Inkl. klimafaktor
Q inn
l/s
2555
2033
1567
1295
1012
840
699
478
392
282
195
131

Regnvolum
m3
767
1220
1410
1554
1822
2267
2518
3441
4233
6090
8433
11311

Merknad
Avrenningskoeffisienten for boligområder er beregnet ut fra et gjennomsnitt for et boligfelt i Kjellandsheia Vest,
der overvann håndteres etter treleddstrategien med infiltrasjon og fordrøyning på egen tomt.
Henrik Hansen
ViaNova 24.05.2019

Qut
l/s
551
551
551
551
551
551
551
551
551
551
551
551

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

5,53 ha

551 l/s
50 års frekvens
Uten klimafaktor
Intensitet
l/s*ha
329,9
262,5
202,3
167,2
130,7
108,4
90,3
61,7
50,6
36,4
25,2
16,9

AxC
0,00
0,00
2,75
0,00
2,08
0,70
0,00

Nødvendig
magasin
m3
601
889
914
893
831
779
535
‐526
‐1718
‐5811
‐15370
‐36296

Områdeplan Kjellandsheia Nord ‐ Mjåland
Oppsummering av innkomne merknader
Pr. 20.09.2019 VNK/RE
Administrasjonen kommentarer i rødt
Navn
Statens vegvesen

Vest‐Agder
Fylkeskommune

Merknader

Kommentar fra tiltakshaver

1

Merknad

Rekkefølgekrav legges inn at rundkjøring ikke kan
realiseres før ny E39 er åpnet. Alternativ er det en
forutsetning at bygging av rundkjøringen ikke kan
skje før fravik er godkjent i vegdirektoratet.

Rekkefølgekrav er lagt inn i bestemmelsene.

2

Merknad

Dersom trafikkmengden blir høyere enn beregnet
på eksisterende E39, må det senere vurderes på
nytt om behov for venstresvingefelt for nytt kryss
E39/Repstadvegen.

Ingen endring

3

Merknad

4

Merknad

5

Merknad

Plankart oppdatert.
Nedsatt hastighet fra 80km/t til 60 km/t på
eksisterende E39 må behandles som egen sak. For
nytt T‐kryss E39/Repstadvegen må frisikt for 80
km/t reguleres.
Ingen endring
Bestemmelse §2.1 om nytt kryss på E39 og
tilhørende veganlegg kunne ha vært mer
presis/utfyllende, men saksutredning og
planbeskrivelsen klargjør i tilstrekkelig grad hva som
skal inngå.
Ta inn i bestemmelsene at konstruksjonstegning for Tas til etterretning. Bestemmelser oppdatert.
ny bru over Lundeelva skal sendes Vegdirektoratet
for godkjenning.

6

Merknad

7
8

Merknad
Merknad

9

1

Byggegrense mot fylkesveg/gs‐veg legges inn på
område o_BOP
Mangler noen frisiktlinjer
Kollektivløsninger for hele Kjellandsheiaområdet
kunne vært bedre belyst, men dette hører vel så
mye inn under/kan utredes i Leireheiaplanen.

Ingen endring. Byggegrensen er utenfor planområde og
vist i gjeldene plan for det område.
Plankart oppdatert.
Ingen endring

Merknad

Positiv til "opprydding" i eksisterende planer ved
Noen planer blir opphevet og kommineplanens
arealdel gjelder. Områdeplan Leireheia endres.

Ingen endring

Faglig råd

Innstramming §3.1 b) om anleggsveger, deponi og
uttak av masse.

§3.1 b) er fjernet i bestemmelsene

Merknad

Fylkesmannen i Agder

2

Merknad

3

Info

1

Rapport er utarbeidet. Det er funnet tre automatisk fredet
kulturminner. To av de er undersøkt og fjernet som en del
av forenklet dispensasjon. Den siste er en
steinalderlokalitet og er lagt inn med hensynsone i plankart
og bestemmelse som er oppdatert.

Samferdsel har ingen merknad

Planbeskrivelse er oppdatert hvor det er supplert med
Innsigelse NVE Mangelfull vurderingsgrunnlag knyttet til
vassdragstiltakets konsekvenser for sikkerhet mot vurdering flom. Bestemmelsene er oppdatert etter forslag
flomfare. Kan løses at bruspennet forlenges, eller fra NVE.
en bestemmelse som sikrer at tiltakets utformes slik
at det ikke blir nevneverdige skader eller ulemper
inntrer ved en 200‐årsflom.

2

Faglig råd

3

Faglig råd

4

Faglig råd

5

Anbefaler

Agder Energi

1

Info

Kystverket

1

Statsbygg

Kulturminne. Arkeologisk registrering i marka
foregår og ber om utsatt frist til 27.september.

Observert nattravn i område. Sannsynligvis en av de Fuglen er ikke rødlistet.
vestligste steder i landet hvor arten hekker. Må
foretas en særskilt utredning mht nattravn. Evt
rådes det til krav om slik utredning i forbindelse
med detaljregulering.
Sikre et høyt antall parkeringsplasser for syklister på Bestemmelsene er supplert med krav om 25
o_SPP2, helst med takoverbygg.
sykkelparkering med takoverbygg.
Løsningen tillatt ihht vegvesen sine håndbøker.
G/s‐veg bør krysse eksisterende E39 planfritt i
kulvert eller bro, pga trafikkmengden på
kjørevegen.
Vurdere gangforbindelse rett over indre del av
Eks sti kan sannsynligvis beholdes
veisløyfen i nordenden av vei o_SKV1
110 kV luftlinjer i området har 22m bygge‐
forbudsbelt, 11m fra senter linje.

Det er regulert 22m hensynsone.

Merknad

Savner vurdering knyttet til ferdselen i Lundeelva.

Planen endrer ikke muligheten for ferdsel i Lundeelva.

2

Merknad

Forutsetter at ny bru ikke er lavere enn etablerte
bruer over Lundeelva.

Planen endrer ikke muligheten for ferdsel i Lundeelva.
Dagens bru 200meter lengre øst har høyde topp bru
h=2,3m og bru ved kryss Leirevegen/lundevegen h=3,2m.
Ny bru i reguleringsplanen har h=5,5m. Fri høyde ny bru vil
derfor være mye større enn dagens bruer lengre øst.

3

Info

Etablering av brua krever tillatelse fra Kystverket

Tas til etterretning.

1

Merknad

Positiv til planen. Ønsker dialog for å se på mulighet Kommunen har hatt dialog. Område SKV1 inngår i o_BOP.
for utvidelse av parkeringsarealet og flytting av
innkjøring/adkomst til Lunde ungdomshjem.

1

Merknad

Mjåland. Kantsone foreblir så uberørt av tiltaket
som mulig.

2

Merknad

3

Merknad

Kjellandsheia Nord. Mangler biologisk mangfold
rapport. Ber om saken utsettes til kunnskap er
innhenta.
Etter mottatt rapport 15.08.2019 er nye
momeneter skrevet inn i pkt 3. Kommuen må
vurdere om involverte parter har fått nok
informasjon for denne høringen (for eksempel
utvidet frist og ettersending av dokumenter til alle
parter).

4

Merknad

Administrasjonen legger til grunn at kunnskapsgrunnlaget
Mangelfull rapport. ‐ befaring i november og
informasjon for dette område som kan hentes ut fra er tilstrekkelig. I utgangspunktet er at innhenting av
offentlige databaser er sparsomt. For eksempel er informasjon fra offentlige baser tilstrekkelig med mindre
det er holdepunkter for at det er behov for å hente inn mer
det observert natteravn 03.06.2019 av en
naturinteressert person, og det er stor
kunnskap. Kartleggingen utgjør således et suplement som
sannsynlighet for at den hekker innenfor
som etter administrasjonens vurderingerer ikke er påkrevd
planområdet.
i saken. Av den grunn er det heller ikke nødvendig å gå
nærmere inn på om kartleggingen burde blitt gjort på en
annen årstid og eventuelle virkninger av feil i
kartleggingen.

5

Merknad

Naturvernforbundet

1

Merknad

Se svar over.
Ber om en grundigere og mer omfattende og
dekkende kartlegging av naturmangfoldet før
vedtak fattes.
Se svar over.
De 2 naturrapportene er mangelfulle ‐ befaring i
november og informasjon for dette område som
kan hentes ut fra offentlige databaser er sparsomt.
Viktig at det blir foretatt befaring og registrering i
den perioden av året hvor vekst sesongen er på det
beste.

Lunde velforening

1
2

Merknad
Merknad

Positiv til planene
Ønsker undergang på gs‐veg ved Skjærbakken.

3

Merknad

Opparbeidelse av sti og badeplass på Mjåland ved
sandøya "Madagaskar" og rekrasjonsområde på
prestegårdstomta.

Norsk Ornitologisk
Forening,
sørlandsavdelingen

Rapport sendt 15/8‐19.

Dersom rapporten innholdt informasjon om at viktig
naturmangfold kan gå tapt som følge av utbyggingen er
administrasjonen enig at det kan utgjøre en
saksbehandlingfeil av betydning at ikke alle har fått tilgang
til rapporten. Det er ikke tilfelle i denne saken.
Miljøorganisasjonene og Fylkesmannens miljøvernavdeling
har fått uttale seg til rapporten med utsatt høringsfrist når
kommmunen ble gjort kjent med at det var to rapporter.

I byggeplan vil det bli vurdert mulighet for gangkulvert for
kryssing Lundevegen og forlengelse Repstadvegen.
Utenfor planområde. Tiltaket kan evt utføres ved evt
eierskifte.

Beboere på Kjelland,
Lunde og leireveien

1

Merknad

2

Merknad

3

Merknad

4

Merknad

5

Merknad

Kryss Leire/E39. Trafikkrapporten sier det er et godt Ut fra beregnet trafikkmengder og regelverk oppfyller
og sikkert kryss. Ønsker å stenge krysset og benytte dette krysset vegvesen sine krav.
foreslått rundkjøring i Leiredalen i vedlagt skisse.

6

Merknad

Ønsker at habilitet til Repstad Eiendom i
planproseesen blir vurdert. Virker rart at bare de er
deltakere i prosessen fra de som betaler fra de
private.

7

Merknad

Lunde velforening sine forslag til alternative traseer Lunde vel har levert eget høringssvar
er ikke tatt med i høring eller innsigelse fra andre.

Geir Kjelland

1

Info

Paul Magne Lunde

1

Ernst Otto Kjelland

Planen må omhandle et større område. Mange flere
som er berørt som har betalt penger til
vegendringen.
Se trafikkvurdering. Fv.204 flyttes ikke.
Flytte Nordsjøveien (Fv 204) fra Leiredalen til
gjennom boligfelt er en dårlig løsning. Rundkjøring
på Kjelland unødvendig og Leireveien utbedres.
Flytte Park & Ride til rundkjøring på Mjåland. Se
vedlagte skisse. Flere som kommer til å benytte
den.
Rundkjøring på Mjåland. Samsvar med vegvesen
sine planer i 1970. Rundkjøring i Leiredalen.
Samsvar med reguleringsplan Leireheia. Ønsker at
vedlagt skisse blir utredet da løsningen vil ivareta
samtlige beboere som har behov for å kjøre til/fra
dagens E39.

Park & Ride foreslått i Flomsone, konflikt med høyspent.
Henger sammen med vegløsningen.
Prinsippene i vegløsningene i vedlagt skisse er vurdert. Ble
ikke valgt pga dårlig grunnforhold, ligger i kulturområde,
tar i bruk dyrkbar mark,110kV høyspentlinje i traseen,
plassering rundkjøring E39 medfører tiltak på eksisterende
bru E39

Det er kommunen som utøver myndighet når forslaget blir lagt ut på offentlig
ettersyn og planen eventuelt blir vedtatt. At utbyggere med egeninteresse står
helt eller delvis for utforming av planforslag er vanlig. Hvordan de som fremmer
forslag organiserer seg har ikke betydning for det kommunen som plan‐ og
bygningsmyndighet skal vurdere.

Gnr/bnr 70/5 og 6. Ønsker oppstart egen
planprosess for sitt område. Regulere til bolig.Vil
ikke få direkte konsekvens for Kjellandsheia‐
Mjåland planen, men grenser inntil.

Det må tas som egen sak.

Merknad

Støy. Våningshuset ligger i støysone og må ha
støytiltak.

2

Merknad

Avkjørsel. Avkjørsel til eiendommen må
opprettholdes. Mangler avkjørselspil til
eiendommen. Avkjørsel fra Repstadveien til
driftsbygningen og jordbruksarealene må
opprettholdes. Dersom detalregulering skal ivareta
disse detaljene, ønskes info om dette.

Feil i vedlegg 4 i støyrapport er nå rettet opp. Støy ved
våningshuset blir redusert når regulert vegløsning blir
etablert. Supplere bestemmelsene at det tillates 2m
støyskjerm og rekkefølgekrav.
Plankart er supplert med 2 avkjørselspiler

1

Merknad

Gnr/bnr 70/3 og 16 (3 er ikke bebodd). Flytte
rundkjøring 15m lengre østover.

Rundkjøringen er flyttet maksimalt for å unngå inngrep på
eksisterende bru E39.

2

Merknad

Veg til Kjellandsheia Nord bør følge gamle stien opp Veiløsning vurdert, Steinvad regulert som friområde.
Utførelse avklares i neste fase.
til myra slik at området "Steinvad" (med dens
kulturminner) blir mer inntakt og at elever ved
Lunde skole fortsatt kan benytte dette området til
uteaktivitet. Ønsker området "Steinvad" skal få
navnet"Otto Kjellands minnepark" eller tilsvarende.
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Søgne kommune
Att. Daniel Holm
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4682 SØGNE

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole-Johan Eik, 38 17 62 07

Høringsuttalelse – områderegulering for Kjellandsheia nord – Mjåland,
planid 201810, i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 27.06.2019.
Avgrenset planforslag utgjør 396 dekar, og strekker seg med til dels nye veiforbindelser fra
ryss Lundeveien/Repstadveien, ca. 1,6 km i luftlinje sørover på østsiden av Kjellandsvannet
og Uffortjønna. Deler av dagens E39 inngår i planområdet.
Planforslaget avklarer på et overordnet nivå, rammene for etablering av nye boligfelt med til
sammen 200 nye boenheter, fordelt på 5 delfelt. Det er krav om detaljregulering før tiltak kan
iverksettes.
For øvrig avklarer planforslaget framtidig trafikkavvikling mellom Kjellandsheia, Lunde/Lohnelier og
Vedderheia boligområde. Samlevei for Kjellandsheia med tilhørende gang- og sykkelvei og busstopp
kobles på tilsvarende vei i sør, nærmere regulert i detaljregulering for Kjellandsheia vest. I nord
kobles den på dagens E39/framtidig fylkesvei med rundkjøring. Her blir det også kollektivterminal
kombinert med offentlig parkeringsplass (ca.80 parkeringsplasser) samt kollektivholdeplass på
begge sider av både samleveien og framtidig fylkesvei. Fra dagens kryss Repstadveien/Lohneveien
forlenges Repstadveien mot sørøst og i bro over Lundeelva fram til T-kryss med E39/framtidig
fylkesvei. Det er regulert inn gang- og sykkelvei parallelt som forbinder Kjellandsheia med
Lundeveien fram til bl.a. Lunde skole. Det legges til grunn at E39/framtidig fylkesvei vil få redusert
hastighet på strekningen fra 80 til 60 km/t. Overordnede planer og gjeldende planer er basert på at
dagens E39 ikke skal flyttes. Planforslaget medfører følgelig vesentlige endringer av veisystemet i
vedtatte planer.
Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen ser i all hovedsak positivt på planforslaget slik det foreligger.
Det er foretatt ny biologisk kartlegging for planområdet, dvs. en rapport for området i nord med ny
bru over Lundeelva og en for området på sørsiden hvor det planlegges 200 nye boliger. Ingen av
rapportene gir opplysninger som framkommer i Artsobservasjoner.no om nattravn. Fylkesmannen
har fått informasjon om at arten mest sannsynlig hekker i området. Det skrinne fjellpartiet med
E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding
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seintvoksende furu langs toppene av Kjellandsheia skal være ideell for arten. Iflg. ornitologisk
forening skal dette faktisk være ett av de vestligste steder i landet hvor arten sannsynligvis hekker.
Fylkesmannen gir følgelig faglig råd om at det foretas en særskilt utredning og vurdering med tanke
på nattravn. Vi gir ev. råd om at det stilles krav til slik utredning i forbindelse med detaljregulering.
For å sikre gode parkeringsforhold for syklister på parkeringsplassen o_SPP2 ved kollektivterminalen
gir vi faglig råd om det sikres et høyt antall plasser, fortrinnsvis med takoverbygg.
For øvrig mener vi at gang- og sykkelveikryssing i plan over E39/framtidig fylkesvei bør unngås.
Framtidig fylkesvei vil bli ny E39 sin tilførselsvei til Søgne vestfra. Det må derfor påregnes relativt
mye trafikk her, både ut fra, og inn til Søgne. Vi gir derfor faglig råd om at gang- og sykkelveien søkes
lagt i kulvert under, eller i bro over veien.
For at gående fra Kjellandsheia skal kunne korte ned avstand til kollektivterminalen, anbefaler vi at
det vurderes etablert en gangforbindelse rett over indre del av veisløyfen i nordenden av vei o_SKV1.

Med hilsen
Pia Karine Hem Molaug (e.f.)
faggruppeleder plan

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen
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Offentlig ettersyn og høring av områdereguleringsplan for Kjellandsheia nord
- Mjåland, Plan ID 201810, og opphevelse av tilstøtende planer
Vi viser til brev fra dere av 27.6.2019, med forslag til områdereguleringsplan for
Kjellandsheia nord – Mjåland.
Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse på Kjellandsheia med tilhørende
arealer, og for etablering av samferdselsanlegg, inkl. tverrforbindelse mellom dagens E39 og
Lohneveien, Repstadveien og Lundeveien. Det vises til planbeskrivelsen og kommunens
saksutredning.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
-

Det reguleres for ny rundkjøring på dagens E39, med tilhørende park &
ride/kollektivholdeplasser. I følge retningslinjer fra Samferdselsdepartementet skal
rundkjøringer bare unntaksvis anlegges på riksveger. Bygging av ny E39 i Søgne
pågår, og Statens vegvesen foreslår at det tas inn rekkefølgebestemmelse om at
rundkjøringen ikke kan realiseres før ny E39 er ferdig bygd. Alternativt vil det være
en forutsetning for bygging av rundkjøringen, at Statens vegvesen (Vegdirektoratet)
godkjenner søknad om fravik.

-

Det er utarbeidet en trafikkanalyse til områdeplanen, og i denne er det gitt en
nærmere vurdering av nytt T-kryss på dagens E39. Statens vegvesen legger
hovedtrekkene i analysen til grunn, og aksepterer passeringslomme på dagens E39.
Dersom det viser seg at fremtidige trafikkmengder på dagens E39, og på
tverrforbindelsen, blir høyere enn beregnet, bør behovet for venstresvingefelt
vurderes på nytt. I analysen argumenteres det for en reduksjon i skiltet fartsgrense
på dagens E39, fra 80 km/t til 60 km/t. En eventuell reduksjon i fartsgrense må
behandles som egen sak, og vi gjør ikke noe nærmere vurdering rundt dette her.
Gjeldende fartsgrense må legges til grunn for frisiktlinjer i nytt T-kryss. Statens
vegvesen forutsetter at dette innarbeides i planen før sluttbehandling.
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-

Rekkefølgebestemmelse § 2.1 Veganlegg, bokstav b: «Før det gis

igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor planområdet, skal nytt kryss på
eksisterende E39 med tilhørende veganlegg være etablert.» I følge saksutredningen
til møtet i Plan- og miljøutvalget 19.6.19 er det med bestemmelsen ment (…) «å
fange opp hele det nye veisystemet som nå er regulert inkl. tverrforbindelsen jf. den
gamle regulerte løsningen som ordlyden bygger på. Det vil blant annet si
tverrforbindelsesvegen med tilhørende gang/ sykkelveg inngår i § 21. b.» I
planbeskrivelsen pkt. 6.18 rekkefølgebestemmelser står følgende: « Det stilles krav
om opparbeidelse av nytt kryss på E39 med tilhørende vegsystem, forlengelse av fv.
302 med tilhørende kryss, samleveg, g/s-veg, parkering og kollektiv. Det vises til
reguleringsbestemmelsene.» Statens vegvesen mener bestemmelsen kunne vært mer
presis/utfyllende, men at saksutredningen og planbeskrivelsen i tilstrekkelig grad
klargjør hva som inngår.
-

Konstruksjonstegninger for ny bru over Lundeelva skal sendes til Vegdirektoratet for
godkjenning. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene. Noe
saksbehandlingstid i direktoratet må påregnes.

-

For område o_BOP bør det legges inn byggegrense mot fylkesveg/gang-/sykkelveg.

-

Enkelte frisiktlinjer mangler, bl.a. for rundkjøringen og i krysningspunkt mellom
gang-/sykkelveger og kjøreveger. Statens vegvesen forutsetter at dette innarbeides i
planen før sluttbehandling.

-

Statens vegvesen er enig med kommunen i at kollektivløsninger for hele
Kjellandsheiaområdet kunne vært bedre belyst, men at dette vel så mye hører inn
under/kan utredes i Leireheiaplanen.

-

I saksutredningen er det tatt inn kartutsnitt som viser de deler av reguleringsplanen
for Lunde sentrum og områdereguleringsplanen for Leireheia som forslås opphevet.
Kommuneplanens arealdel skal gjelde i disse områdene. For Leireveien legger
kommunen opp til at situasjonen løses ved en endring av områdeplanen for
Leireheia. Statens vegvesen er positiv til at det ved vedtak av ny plan gjøres en
opprydning i eksisterende planer, og vi har ingen merknader til endringene.

Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar
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Samordning av statlige innsigelser – Områderegulering for Kjellandsheia
nord - Mjåland, planid 201810 i Søgne kommune – Innsigelse fra NVE
Vi viser til oversendelse fra Søgne kommune av 27.06.2019, vedrørende offentlig ettersyn og høring
av forslag til områderegulering for Kjellandsheia nord – Mjåland.
Om samordning av statlige innsigelser
Samordning av statlige innsigelser er innført som en permanent ordning fra 2018, jf. brev fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 22.12.2017. Ordningen innebærer
at Fylkesmannen får et utvidet samordningsansvar for innsigelser fremmet av andre statlige
myndigheter. Fylkesmannen skal motta disse innsigelsene, og foreta en samlet vurdering av
dem. Fylkesmannen er gitt kompetanse til å avskjære innsigelser på gitte betingelser.
Formålet med ordningen er å sikre en effektiv og målrettet behandling av plansaker og et bedre
samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Det er også et mål at ordningen skal bidra
til å styrke kvaliteten og gjennomførbarheten av kommunale planer.
Innsigelse fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
Fylkesmannen har i denne saken blitt varslet i vedlagte skriv datert 31.07.2019 fra NVE, om at
de ønsker å fremme innsigelse til forslag til områderegulering for Kjellandsheia nord - Mjåland.
Innsigelsen knyttes til etablering av ny bru over Lundeelva. Fra skrivet siteres:
«NVE fremmer innsigelse til områderegulering for Kjellandsheia nord – Mjåland fordi det er
mangelfullt vurderingsgrunnlag knyttet til vassdragstiltakets konsekvenser for sikkerhet mot
flomfare. For å løse innsigelsen må det dokumenteres at vassdragstiltaket ikke kan medføre skade
eller ulempe for allmenne interesser. Subsidiært kan planen endres ved at bruspennet går over hele
flomsonen. Dersom det i områdereguleringen legges klare føringer for at veitiltaket skal behandles
gjennom byggesak – kan det være tilstrekkelig å angi en bestemmelse som sikrer at tiltaket utformes
slik at det ikke medfører nevneverdig skader eller ulemper for en 200-årsflom. Dette må da være
dokumentert før byggesaken godkjennes av kommunen.»
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Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen har vurdert innsigelsen fra NVE ut fra vårt samordningsoppdrag, jf. brev av
22.12.2017 fra KMD. Fylkesmannen finner innsigelsen relevant og saklig begrunnet. Det er
ikke fremmet innsigelser fra andre statlige myndigheter som er omfattet av ordningen.
Fylkesmannen har, på bakgrunn av ovennevnte, kommet til at innsigelsen fra NVE kan fremmes
for kommunen.
Fylkesmannen står til disposisjon for partene, dersom det er ønskelig.

Med hilsen
Stein A. Ytterdahl

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan
Miljøvernavdelingen
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NVE fremmer innsigelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for
Kjellandsheia nord - Mjåland - Søgne kommune - Planid 201810
NVE fremmer innsigelse til områderegulering for Kjellandsheia nord – Mjåland fordi det er
mangelfullt vurderingsgrunnlag knyttet vassdragstiltakets konsekvenser for sikkerhet mot
flomfare.
Viser til brev fra Søgne kommune 27.06.2019 med offentlig ettersyn av områderegulering for
Kjellandsheia nord – Mjåland. Planforslaget åpner for å bygge ny bru over Lundeelva. NVE ga innspill
til planarbeidet i brev 13.02.2019.
NVE utarbeidet i 2017 flomsonekart for Lundeelva, og flomsone for 200-årsflom med klimapåslag er
vist som hensynssone i kartet. Ved profil 16 (rett oppstrøms ny bru) er aktuell flomvannstand beregnet
til kote 3,1 m (NN2000). På bakgrunn av usikkerhet i grunnlagsmateriale og beregninger er det anbefalt
et påslag på 0,3 m, jamfør rapport fra kartleggingen. Det bør altså tas høyde for flomvannstand på 3,4 m.
I ROS-analysen er det oppgitt at kjørebane på ny bru skal ligge på 6 m. Vi regner med at underkant bru
da vil ligge høyere enn 3,4 m. Planforslaget legger imidlertid ikke opp til et bruspenn over hele
flomsonen. Vi forstår plankartet slik at det på begge sider av vassdraget legges opp til å etablere
veianlegg på fylling. Fylling i flomsonen er et vassdragstiltak, jamfør vannressursloven (vrl) §3.
Utfylling i flomsonen kan potensielt medføre oppstuving og endra retning og hastighet på
vannstrømmene. Dette kan i sin tur medføre at 3. part påføres fare knyttet til oversvømmelse og erosjon.
Vrl §8 angir i utgangspunktet et forbud mot vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller
ulempe for noen allmenne interesser. §5 angir en plikt til å være aktsom for å unngå skade eller ulempe i
vassdraget for allmenne eller private interesser.
NVE fremmer innsigelse til områderegulering for Kjellandsheia nord – Mjåland fordi det er mangelfullt
vurderingsgrunnlag knyttet vassdragstiltakets konsekvenser for sikkerhet mot flomfare. For å løse
innsigelsen må det dokumenteres at vassdragstiltaket ikke kan medføre skade eller ulempe for allmenne
interesser. Subsidiært kan planen endres ved at bruspennet går over hele flomsonen. Dersom det i
områdereguleringen legges klare føringer for at veitiltaket skal behandles gjennom byggesak – kan det
være tilstrekkelig å angi en bestemmelse som sikrer at tiltaket utformes slik at det ikke medfører
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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nevneverdige skader eller ulemper for 3. part ved en 200-årsflom. Dette må da være dokumentert før
byggesaken godkjennes av kommunen.
NVEs saksbehandler kan kontaktes ved behov for oppklaringer.
Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver
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Høringsuttalelse - Områderegulering for Kjellandsheia nord - Mjåland, Plan ID
201810 - Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til oversendelse av 27. juni 2019 vedrørende høring av forslag til områderegulering
for Kjellandsheia nord – Mjåland.
Planforslaget legger til rette for etablering av nye boligområder på Kjellandsheia og
etablering av en ny vei mellom dagens E39 og Lohneveien, Repstadveien og Lundeveien.
Den nye veiforbindelsen medfører etablering av en ny broforbindelse over Lundeelva.
Det er ferdsel i elva og det er etablert båtplasser i kort avstand fra planområdet. Det går
frem av profiltegningen for Repstadveien at seilingshøyden under den nye broa vil bli
omtrent 5 m. Videre går det frem av planbeskrivelsen at landkar vil stå på fjell og ikke
komme i berøring med Lundeelva eller vegetasjonen langs elva. Vi kan ikke se at
plandokumentene inneholder vurderinger knyttet til ferdselen i Lundeelva.
Kystverket Sørøst forutsetter at den nye broa ikke er lavere enn etablerte broer over
Lundeelva.
Vi minner om at etablering av brokryssing over Lundeelva krever tillatelse etter havne- og
farvannsloven, jf. Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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KJELLANDSHEIA NORD ‐ MJÅLAND , Områderegulering og opphevelse av tilstøtende planer, Plan ID
201810
Vi vier til varsel om områderegulering for Kjellandsheia Nord – Mjåland.
I området som inngår i reguleringen ha vi to 110 kV luftlinjer som krysser området.
Disse linjene har et byggeforbudsbelte på 22 m, dvs. 11 m til hver side fra senter målt horisontalt.
Vi ber om at det innarbeides en hensynssone i reguleringsplanen i hht. dette.
Konf. vedlagte kartskisse.
Med vennlig hilsen
Trygve Dahl | Senioringeniør
trygve.dahl@ae.no
Agder Energi Nett AS
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00

www.aenett.no

110 kV linjer - Byggeforbud 11 m fra senter av linjen

SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 19/02637-20

Deres ref.: 2018/3814

Dato: 22.08.2019

Søgne kommune - merknader - Offentlig ettersyn og høring - områderegulering for
Kjellandsheia nord-Mjåland - planID 201810
Viser til oversendelse datert 27.6.19.
Saken gjelder offentlig ettersyn av områderegulering for Kjellandsheia nord-Mjåland. I
oversendelse opplyses det om at planforslaget legger opp til nye boligområder på
Kjellandsheia og etablering ny vei mellom dagens E39 og Lohneveien, Repstadveien og
Lundeveien. Den nye tverrforbindelsen vil blant annet gi Vedderheia boligområde betydelig
raskere tilførselsvei til dagens europavei (fremtidig fylkesvei) og vil avlaste dagens
veiforbindelse via Lunde.
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommunedelplanen for området når det gjelder
Kjellandsheia. Veisystemet i nord er foreslått vesentlig endret i planforslaget.
Vi gir råd om at bestemmelse § 3.1 strammes noe inn for å styre arealbruken i
gjennomføringsfasen. ("Krav om detaljregulering b) Unntak: Det kan tillates anleggsveger
og midlertidig deponi og uttak av masser der formålet med arbeidet er knyttet til
gjennomføring av plan.")
Videre vil vi anbefale at det vurderes om bestemmelsene skal åpne opp for at det kan
tilrettelegges snarvei fra B3 og østover mot Leireveien gjennom LL1, i området ved trafo.
Kulturminner:
Fylkeskonservatoren skal foreta en arkeologisk registrering for å avklare om tiltak i
planområde vil være i konflikt med automatisk fredet kulturminner, jf. kulturminneloven § 9.
Det ble sendt et budsjettforslag til tiltakshaveren 22. mai 2019, og har fått aksept dagen
etter. Den arkeologiske registreringen blir ikke gjennomført ennå pga. seint bestilling i
forhold til årets felt sesong, og mengden av andre saker som stå i kø foran av denne
saken. Fylkeskonservatoren skal gjennomføre registreringen ettersommerferie og vi ber
kommunen allerede nå om å utsette fristen til 27. september 2019 (tre måneder frist, jf.
kulturminneloven §9). Dersom mer opplysning er ønsket, ta kontakt med arkeolog Ghattas
Sayej på tlf. 47055907 eller på epost: gjs@vaf.no
Samferdsel:
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:
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Samferdselsseksjonen 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:
SØGNE KOMMUNE
Kopi til:
STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL KONTORSTED
FYLKESMANNEN I AGDER

SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 19/02637-24

Deres ref.:

Dato: 17.09.2019

Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner i medhold av
kulturminneloven § 8 fjerde ledd. Konflikt med id. 262568 (kokegrop), og id. 262569
(kokegrop).
Områdeplan Kjellansheia nord – Mjåland, gnr 71/38 og gnr 29/11, Søgne kommune.

Nærmere om planforslaget
Innenfor planområdet er det registrert to automatiske fredet kulturminner; kokegrop (id
262568, og kokegrop id. 262569). Disse lokaliteter er fredet i medhold av lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) § 4 første ledd pkt. a.
I hht. kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Vest-Agder fylkeskommune er rette myndighet til å
avgjøre dispensasjonsspørsmålet i denne saken. I hht. Miljøverndepartementets
delegasjonsvedtak av 24. mars 2011, utvidet og forlenget i brev fra Klima- og
miljødepartementet av 1. april 2015 og videreført fra 1. juli 2016.
Beskrivelse av kulturminnene
Det ble i perioden 26. august - 2. september 2019 registrert to kokegroplokaliteter innenfor
tiltaksområdet. Den ene har en liten kokegrop og en utrensingsgrop, og den andre har ei
stor kokegrop og en liten. Lokalitetene ble registrert i Askeladden som id. 262568 og 262569
(kokegroplokaliteter), og strukturene ble snittet og dokumentert etter forenklet dispensasjon.
Det ble tatt ut tre kullprøver som ble sendt til analyse. Resultatene ettersendes.
Fylkeskommunens merknader
Vest-Agder fylkeskommune finner etter en samlet vurdering at områderegulering for
Kjellansheia nord – Mjåland kan godkjennes uten vilkår om ytterligere arkeologisk
undersøkelse av kokegroplokaliteter id 262568 og 262569 før tiltak iht. planen realiseres.
Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede gjennomført i forbindelse med registrering utført av
Vest-Agder fylkeskommune i perioden 26. august - 2. september 2019, jf. registreringsrapport.
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:
960 895 827
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Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens Fellesbestemmelser:
Kulturminner, id (262568 og 262569), skal merkes i plankartet som bestemmelsesområde
og gis fortløpende nr. # 1, # 2.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens Fellesbestemmelser:
"Det berørte kulturminnet, id (262568 og 262569), som er markert som
bestemmelsesområde (#1 og #2) i plankartet kan fjernes uten ytterligere arkeologisk
undersøkelse".
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at
ovennevnte tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom ovennevnte tekst ikke
innarbeides i reguleringsbestemmelsene er denne uttalelsen å forstå som en innsigelse.

Med vennlig hilsen

Yvonne Fernmar Willumsen
fylkeskonservator

Ghattas Jeries Sayej
rådgiver i arkeologi

Vedlegg: Registreringsrapport.
http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne-1902637.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiskerapporter%2F

Adresselister:
Mottakere:
SØGNE KOMMUNE
Kopi til:
RIKSANTIKVAREN
Universitetet i Oslo - Kulturhistorisk museum
Ole Johan Bueklev, Repstad Eiendom AS
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Tiltakshaver:

Repstad Eiendom AS

Adresse:

Postboks 983, 4682 Søgne

Navn på sak:

Områderegulering for Kjellansheia nord - Mjåland

Saksnummer:

19/02637

Registrering utført:
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For- og etterarbeid:
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Theodor Lothe Bruun

Rapport sluttført:

17.09.2019

Theodor Lothe Bruun

Ved:

Ved:

Theodor Lothe Bruun, Eivind Eliassen og Une Aas

Registreringsnummer
ID. 262567, 262568, 262569

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

Fotodokumentasjon (APS-nummer):

Faglige konklusjoner:

Planen er ikke i konflikt med kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
X

Nyere tids kulturminner

Planen er i konflikt

Planen er i konflikt

Ingen synlige, potensial under bakken

Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves

Ikke vurdert

Ikke vurdert

Merknader:

3
Sammendrag:

Det ble funnet tre automatiske fredet kulturminner innenfor planområdet. To av dem ble undersøkt og fjernet som
en del av forenklet dispensasjon (ID. 262568 og 262569), men den siste har status som automatisk fredet og
kommer i konflikt med planen (steinalderlokalitet ID 262567).
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Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
I brev datert 10. januar ble det varslet
om en omregulering av
Kjellandsheia Nord. I den
forbindelse ble det utredet behov for
arkeologiske undersøkelser. Dette er
hjemlet i kulturminneloven, §91.
Undersøkelsen ble gjort i perioden
26. august til 2. september 2019 ved
arkeologene Theodor L. Bruun og
Eivind R. Eliasen fra
fylkeskonservatoren hos Vest-Agder
Fylkeskommune. I tillegg var også
hospitant Une J. Aas fra NTNU med
på store deler av undersøkelsen. Det
ble brukt 90 timer på undersøkelsen.
Det undersøkte området strekker seg
over flere gårdsnummere. Det dreier
seg om Gnr: 29/11, 70/18, 70/3, 70/5
og 71/38. Det største eiendommen er
70/18 og omfatter mesteparten av
Kjellandsheia. Gnr. 71/38 er
prestegården.

1

Figur 1. Planområdet og omliggende områder

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
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Natur og kulturmiljø i området
Naturmiljø
Innen planområdet er det flere forskjellige
naturmiljøer. Fra skogs hei med lyng og
myrer, til elvelandskap med løvtrær og siv,
fra åker, til plantet granskog. Landskapet er
variert. På gnr 71/38 ved prestegården var det
mot vest oppdyrket åker, mens området rundt
selve presteboligen ned mot elven bar preg
av å være hageanlegg som har grodd igjen.
Det er mulig å se deler av dette hageanlegget
på flyfoto fra 50-tallet2.
På gnr 29/11, 70/3 og 70/5 er det åker og
tidligere åker som dominerer landskapet, selv
om landskapet på 29/11 var kraftig forandret
i tiden før den arkeologiske registreringen.
Sør for dagens E39 er landskapet dominert
av plantet grantre. Dette landskapet kan man
se på flyfoto har vært åkermark tidligere,
men har etter E39 ble bygget gått over til
Figur 2. Myr på Kjellandsheia
plantet granskog. 3 Granskogen fortsetter
sørover, dog ikke like dominerende, og går
over i hei landskap med myrer, mindre trær og knauser. Dette området er et populært
turområde og bærer preg av det, med merkede stier og flere gapahuker.

Figur 3. Flyfoto av nordre del av planområdet

2
3

https://www.norgeibilder.no/
Ibid
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Kulturmiljø

Figur 4. Kulturminner i og rundt nordre del av planområdet.

Automatisk fredete kulturminner i området
Innen planområdet var det tidligere blitt registrert to hellere, Id 1733234, og id 127805. I
tillegg er det på eller like inntil plangrensen i øst ved Kjellandsheia funnet flere hellere6.

Kulturminner rundt planområdet
Det har tidligere blitt gjort flere interessante funn i nærområdet rundt planområdet. Området
mot sør, Kjellandsheia Sør ble undersøkt i 2013 av fylkeskommunen7. Nord for planområdet
området, rundt Lunde skole, ble det i 2010 undersøkt en steinalder lokalitet, en heller med
bronsealder datering og en jernalder lokalitet. Undersøkelsen av steinalder lokaliteten er en
utvidelse fra registrering/undersøkelse gjort i 19878.
4

Olsen, M (2013) Arkeologiske registeringer, Søgne kommune. Eig, Leire og Ausviga. Vest-Agder
fylkeskommune. http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006-Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne-1300591.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiskerapporter%2F%3Fq%3Dolsen%2520morten
5
https://www.kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/127180
6
Olsen, M (2013) Arkeologiske registeringer, Søgne kommune. Eig, Leire og Ausviga. Vest-Agder
fylkeskommune. http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006-Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne-1300591.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiskerapporter%2F%3Fq%3Dolsen%2520morten
7
Olsen, M. (2013). Arkeologiske registreringer, Ausgiva, Oftenes og Kjellans, Søgne kommune. Vest-Agder
fylkeskommune. http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006-Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne-1300944.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiskerapporter%2F%3Fq%3Dolsen%2520morten
8
Svendsen, F. Olsen, M og Olsen, Y. (2010) Arkeologiske registreringer. Lund skole. Vest-Agder
fylkeskommune. http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006-Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne10_00826.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiske-rapporter%2F
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På Lunde og området rundt prestegården er det dessuten flere tradisjonslokaliteter. Blant
annet skal det ha vært tre jettegryter rett nord for dagens prestegård, hvor den ene skal ha vært
kjent som St. Olavs kilde9.

Figur 5. Prestegården slikt den står i dag.

9

https://www.kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/221624
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Undersøkelsesmetoder
Området ble undersøkt ved prøvestikk, vandring og sjakting.
Prøvestikk er en metode hvor vi åpnet små hull på ca. 40 x 40 cm i flate, for så å grave ned til
undergrunnen ble nådd. Jordmassene ble tatt ut og såldet enten tørt eller med vann for å finne
mulige funn.
Ved vandring går man over et større området og visuelt ser etter synlige kulturminner i
landskapet.
Sjakting er en maskinell avdekningsmetode hvor man åpner sjakter på ca. 2,5 meters bredde
eller bredden til to gravemaskin grabb. Lengden avhenger av landskapet og hva som er
hensiktsmessig. Man graver seg da ned til undergrunnen for dermed å avdekke strukturer som
muligens ligger der.
Det har også blitt tatt noen kullprøver fra utvalgte strukturer.

Dokumentasjon
Dokumentasjon ble gjort skriftlig,
fotografisk og digitalt. Alle
prøvestikk ble dokumentert skriftlig
og digitalt, men kun positive
prøvestikk ble fotografert. Sjaktene
ble likeså dokumentert digitalt og
skriftlig, men kun utvalgte ble
fotografert. Strukturene som ble
funnet ble også dokumentert både
digitalt, fotografisk og skriftlig.
Den digitale dokumentasjon
foregikk med geografisk innmåling,
så vi kunne få eksakt plassering i
landskapet.

Figur 6. Digital innmåling.
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Resultat av undersøkelsen
Prøvestikking

Figur 8. Prøvestikk i området rundt E39. Kjellandsheia Nord.

Figur 7. Prøvestikk ved prestegården
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Det ble totalt gravd 38 prøvestikk innen
planområdet. Av dem ble prøvestikk 1-12, 20-21,
28-34 og 36-38 tatt på Gnr. 70/3 og 70/18. Det
ble tatt tre prøvestikk (PS. 25-27) på en høyde på
Gnr. 70/5. Dette området lå rett på andre siden av
E39 fra lokalitet 262567. Ved presteboligen (Gnr.
71/38) ble prøvestikk 13-19 og 35 tatt. Det ble
også tatt to prøvestikk (23-24) på Gnr. 29/11. Av
alle de 38 prøvestikkene var det kun to prøvestikk
som ga resultater (PS. 3 og 5)

Lokalitet 262567- Steinalder bosetning
Gnr. 70/18
Det er et platå nordvest på Gnr 70/18, med E39
mot nord, og et lite bratt skar mot sør. Dette
platået har en fin flate, med berg i nord og mindre
berg mot øst og vest, med flaten på 11-12 moh.
Over hele platået ble det tatt 9 prøvestikk. I
sørøstre del ble det gjort to positive prøvestikk
(PS. 3 og 5). I prøvestikk 3 ble det funnet et
Figur 9. Prøvestikk 3. i plan. Positiv. Det ble funnet et
diabasavslag og 12 flintavslag. Prøvestikk 5
diabasavslag og 12 flintavslag i dette prøvestikket
inneholdt ni avslag av flint. Lokaliteten avgrenses
i sør av et skar som ligger under 10 moh. I øst
avgrenses lokaliteten av både slutten på platået, men også to negative prøvestikk. Lokaliteten
begrenses videre i nord og vest av negative prøvestikk.

Figur 10. Kart over prøvestikk rundt lokalitet id. 262567
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Sjakting

Figur 11. Oversikt sjakter.

Figur 12. Oversikt over sjakt 1-8 ved prestegården

Det ble i alt lagt 10 sjakter i det undersøkte området. Av dem ble 8 sjakter (1-8) lagt på
området tilknyttet prestegården (Gnr. 71/38), samt to sjakter (9 og 10) på jordet ved gnr. 70/3
og 70/5. Kun sjakt 6 var positiv med struktur.
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Sjakter ved E39.

Figur 13. Sjakt 9 og 10. Nord for E39.

Sjakt 9 og 10 ble lagt på Gnr. 70/3 og 70/5
langs E39. Området på 70/3 var gjengrodd,
mens 70/5 var åker. Derimot kan man se på
gamle bilder av området at det har vært åker
over hele området tidligere.
Sjakt 9 var 54 meter lang. Det ble gjort en
liten utvidelse, rundt noen mørke
jodkonsentrasjoner, som viste seg å være
gamle røtter. Sjakten fulgte i stor grad
terrenget. Dessverre var sjakten negativ.
Sjakt 10 ble tatt nærmest mulig berget i
kanten av åkeren på Gnr. 70/5. sjakten var 7,5
meter lang. Sjakten var negativ.

Figur 14. Sjakt 9. Sett mot øst. Negativ.
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Sjakter ved prestegården.
Ved prestegården ble det lagt 8 sjakter. Sjakt 1, 2 og 8 ble lagt på jordet vest for prestegården.
Det var tydelig at jordet var blitt sterkt påvirket opp gjennom århundrene og det var derfor
ikke mulig å skildre noen klare spor av fortidig aktivitet.
Sjakt 3-7 ble lagt i forbindelse med prestegårdens hage og viste spor av forandringer av
landskapet i forbindelse med hageanlegget. Det var kun sjakt 6 som lå i kanten av hagen som
ga funn i form av en kokegrop og en utrensing grop (se under). Sjakt 3 og 7 lå foran
prestegårdsboligen og var begge svært dype. Dette var spor av mye påfylt masser her.

Figur 15. Sjakt 1 på åkeren vest for prestegården. Sett mot Nord
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Lokalitet 262568 – Kokegrop Gnr. 71/38

Figur 17. Kokegrop (S. 3) nederst og utrensing grop (S.2) øverst. Id. 262568.

Figur 16. Profilbilde av kokegrop (S.3) Id. 262568.
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Under sjakting ved prestegården ble det i sjakt 6 funnet spor av en kokegrop (S.3) og en
utrensing grop (S.2). Disse ble snittet i henhold til forenklet dispensasjon.
Kokegropen, S. 3, var oval med en størrelse på 100x74 cm. Strukturen var 12 cm dyp. Det
var mye kull i strukturen, samt skjør brent stein. Det gikk en stor rot gjennom midten av
strukturen, noe som gjorde strukturen noe uklar i flate, dog ble det klart ved snitting at det var
en kokegrop. Langs kanten kunne det spores en kullrand, og bunnen var klar, uten spor av
røtter som gikk ned i undergrunnen fra strukturen. Dette sammen med den skjør brente steinen
styrket sannsynligheten for en kokegrop.
I forbindelse med kokegropen ble det funnet en liten grop med kull og skjør brent stein. Den
var sirkulær i flate med målene 46x34 cm i plan og var 10 cm dyp. Den lå litt høyere i
terrenget enn kokegrop S. 3. Størrelsen og at mesteparten av strukturen besto av skjør brent
stein, samt avstanden fra en stor kokegrop, gjør at vi tolker strukturen som en utrensnings
grop.

Kommentar om prestegården
Området rundt prestegården ble undersøkt med både prøvestikk og sjakting. Dette var et
område hvor vi hadde store forhåpninger om funn. Det er som nevnt (se kulturmiljø) funnet
mye steinalder- og jernalder funn i området i 201010. Dessverre var det bare to løsfunn av flint
i sjakt 5, samt den overnevnte kokegropen. Vi la merke til i sjaktene og prøvestikkene i
området at landskapet bar preg av store forandringer. På området mot elven, foran
prestegården så det ut til å ha vært utjevnet, og oppbygd en hage, noe som kan sees på
flyfoto11. I området mot plangrensen sørøst for hovedbygget på prestegården var det sterkt
oppbygd og utjevnings masser. Det var også spor av at deler av området inn mot berget var
blitt brukt som søppelfylling, da det var en del moderne rester i jorden, og det var en meget
kraftig lukt av forråtnelse og kompost som kom opp fra prøvestikkene i dette området. Alt i
alt kan vi si at prestegårdsområdet var sterkt forstyret. Det samme gjelder jordene rundt. Hva
som en kan ha vært der av gamle dyrkningslagg og ardspor, er i dag for forstyret til å si noe
sikkert, eller fjernet fullstendig. Det var spor etter mulige ardspor i sjakt 1, men det var ikke
mulig å få ut kullprøve, eller få en sikker avgrensning. Usikkerhetsmomentet er for stort til å
si noe sikkert.

10

Svendsen, F. Olsen, M og Olsen, Y. (2010) Arkeologiske registreringer. Lund skole. Vest-Agder
fylkeskommune. http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006-Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne10_00826.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiske-rapporter%2F
11
https://www.norgeibilder.no/
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Figur 18. Prestegården og sjaktene i hagen
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Vandring

Figur 19. Utsikt over Kjellandsheia

Vandringen foregikk primært på gnr. 70/18. Hele området her ble vandret og undersøkt etter
evt. Synlige kulturminner. Det var fra før av registrert to hellere i området, en heller øst i
planområdet på gnr 70/18, Id 17332312, og en heller id 1278013 i kanten på området som
skulle vandres. Det ble ikke funnet noen nye automatisk fredete kulturminner i det vandrete
området. Det ble funnet noen varder, men det er ikke mulig å si noe om hvor gamle de er.

Lokalitet 262569 – Kokegrop Gnr
29/11
På gnr 29/11 var det satt av tid til sjakting, men
det ble oppdaget under befaringen at matjorden
alt var fjernet på det aktuelle området. Matjorden
var ujevnt fjernet ned til undergrunnen, noen
steder ikke helt ned, andre steder ned i
undergrunn. Den ene kanten på dette fjernede
området ble delvis renset frem. Det var mulig å
skimte et mulig eldre kulturlag under den øverste
matjorden.

Figur 20. Flate hvor matjord var fjernet.

Flaten ble undersøkt og det ble bestemt å renske opp deler av den. Under rensing ble to
kokegroper oppdaget. Disse ble snittet i henhold til forenklet dispensasjon.

12

Olsen, M (2013) Arkeologiske registeringer, Søgne kommune. Eig, Leire og Ausviga. Vest-Agder
fylkeskommune.
13
https://www.kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/127180
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Struktur 4. Kokegrop
Det største kokegropen som ble funnet på området var 2,6m lang, 1,2 m bred, oval i flate. I
nord enden bar strukturen preg av å være kuttet av gravemaskin. Søndre del lå under et svært
tynt matjordlag. Det var klare spor av kull i overflaten, samt skjør brent stein. Samtidig var
strukturen klart forstyret, og trolig gjennomdratt av plog.
Strukturen ble snittet. Den var 12-20cm dyp og man kunne se en ned graving rundt selve kull
laget. Kullet var konsentrert mest i nord og sør. Grunnet størrelsen og to kullkonsentrasjoner
er det mulig at strukturen har hatt to faser eller to overlappene kullgroper.

Figur 21. Planfoto. Kokegrop struktur 4, Id 26569. Man kan se til venstre hvordan strukturen har blitt kuttet av grabb

Figur 22. Profilfoto. Kokegrop. Struktur 4, Id. 262569
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Struktur 5. Kokegrop
Den minste kokegropen vi kom over på flaten var på 60x43 cm. Den var kuttet både i sørøst
og nordvest, trolig av en grabb av en eller annen type. Det var klare spor av skjørbrent stein
og mye kull. Den ble snittet, hadde avrundet bunn og var 12 cm dyp.

Figur 23. profilfoto av kokegrop struktur 5, på lokalitet id. 262569

Sammendrag
Etter å ha lagt 10 sjakter, vandret over planområdet, og tatt 38 prøvestikk har det blitt funnet
tre nye lokaliteter. Av dem ble to undersøkt ved forenklet dispensasjon. Den siste var
steinalder lokalitet id 262567.
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Konklusjon
Det ble funnet tre nye lokaliteter i området. Til sammen ble det funnet fem enkeltminner.
Disse er tre kokegroper, en utrensings grop og en steinalder lokalitet. Kokegropene og
utrensingsgropen ble undersøkt i henhold til forenklet dispensasjon, hjemlet i
kulturminneloven §8.4.
Vi kan på grunn av disse funnene konkludere med at planen er i konflikt med
kulturminneloven.
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Vedlegg
Prøvestikkliste
Forkortelse
#
Beskrivelse
F.
K.P.
G.NR
Sted
Sign
ASK

Forklaring
Prøvestikknummer
Beskrivelse av prøvestikket, fyll, størrelse, dybde, etc.
Funn
Kullprøve
Gårdsnummer
Lokalnavn og kommune.
Signatur/hvem som gravde prøvestikket
Askeladden

#
1

N/P
N

Beskrivelse
Størrelse: 40x40cm. 50 cm dyp.
Torv gjennom hele ned til pottsoll

2

N

3

P

4

N

5

P

6

N

Størrelse: 40x40 cm. 50 cm dyp
Topp: 3 cm. Barskogbunn.
L1: 25 cm. Lys gråbrun, sandsilt
med teglsteiner.
L2: 28 cm. Kullholdig omrotet silt
og torv. En del teglstein og
porselen i laget.
Bunn: Leirsilt.
Størrelse: 43x40 cm. 47 cm dyp.
Topp: 9cm. Torv
L1: 21 cm. Brun silt. Funnførende
lag.
L2: 17 cm. Grålig brun siltholdig
leire.
Bunn
Størrelse: 40x40 cm. 50 cm dyp
Topp: 3 cm. Barskogbunn.
L1: 25 cm. Lys gråbrun, sandsilt
med teglsteiner.
L2: 28 cm. Kullholdig omrotet silt
og torv. En del teglstein og
porselen i laget.
Bunn: Leirsilt.
Størrelse: 50x50 cm. 50 cm dyp.
Topp: 12 cm. Brun torv.
L1: 21 cm. Mørk brun tør silt.
Funnførende lag
L2: 12 cm. Brun silt. Tomt.
L3: 5 cm. Mørk brun silt.
Stop.
Størrelse: 40x40 cm. 50 cm dyp.
Steril. Siltbunn.

7

N

Størrelse: 40x40 cm. 56 cm dyp.
Topp: 3 cm. Barskogbunn.
L1: 25 cm. Lys gråbrun, sandsilt
med teglsteiner.

F/K.P./ ASK

F. 1.
ASK: 262567

F. 2.
ASK: 262567

Sted
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

G.NR.
70/18

Sign
ERE

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

ERE

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

ERE

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

ERE

70/18

ERE

25

8

N

9

N

10

N

11

N

12

N

13

N

14

N

15

N

16

N

17

N

18

N

19

N

20

N

21

N

L2: 28 cm. Kullholdig omrotet silt
og torv. En del teglstein og
porselen i laget.
Bunn: Leirsilt.
Størrelse: 40x40 cm. 27 cm dyp.
Torv med sort silt i bunn. Ingen
klar overgang. Store steiner i
stikket.
Størrelse: 40x40 cm. 33 cm dyp.
Topp: 12 cm. Torv. Mørkebrun
L1: 12 cm. Veldig mørk bru,
kullholdig silt.
L2: 9 cm, grålig sandholdig silt.
Stopp.
Mye røtter gjennom hele
strukturen
Størrelse: 40x40 cm. 36 cm dyp.
Topp: 12 cm. Torv. Brun.
L1: 24 cm. Omrotet siltleire.
Porselen og tegl
Størrelse: 40x40 cm. 50 cm dyp.
Feit humusholdig brun torv til
siltundergrunn.
Størrelse: 40x40 cm. 43 cm dyp.
Topp: 10 cm. TorvL1: 39 cm. Sandsilt, lys gråbrun
L2: 4 cm. leirsilt. Bunn.
Størrelse: 47x47 cm. 32 cm dyp.
Torv på berg. Mørk brun.
Ekstremt mye røtter.
Størrelse: 45x45 cm. 70 cm dyp.
Topp: 10 cm. Brun torv.
L1: 57 cm. Omrotet sandholding
silt. Brun. Moderne rester
L2: 3 cm. Gråblå leire.
Bunn.
Størrelse: 40x40 cm. 60 cm dyp.
Kompostjord med mye moderne
søppel som tegl o.l.
Størrelse: 40x40 cm. 50 cm dyp.
Kompostjord med mye moderne
søppel som tegl o.l.
Størrelse: 40x40 cm. 40 cm dyp.
Kompostjord med mye moderne
søppel som tegl o.l.. Kraftig lukt
av foråtnelse.
Størrelse: 40x40 cm. 53 cm dyp.
Kompostjord med mye moderne
søppel som tegl o.l.
Størrelse: 40x40 cm. 20 cm dyp.
Kompostjord med mye moderne
søppel som tegl o.l. Mye steiner.
Størrelse: 40x40 cm. 20 cm dyp.
Skogstorv på Berg.
Størrelse: 40x40 cm. 20 cm dyp.
Skogstorv på Berg.

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

UJA

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

ERE

70/18

ERE

Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.

71/38

UJA

71/38

TLB

Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.

71/38

ERE

71/38

ERE

71/38

ERE

Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

71/38

ERE

71/38

ERE

70/18

ERE

70/18

ERE

26
22

N

Størrelse: 40x40 cm. 20 cm dyp.
Skogstorv på Berg.

23

N

24

N

25

N

26

N

27

N

28

N

29

N

30

N

31

N

32

N

33

N

34

N

35

N

36

N

37

N

38

N

Størrelse: 50x50 cm. 47 cm dyp.
Matjord på leire.
Størrelse: 80x80 cm. 40 cm dyp.
Matjord på leire.
Størrelse: 40x40 cm. 40 cm dyp.
Topp: Matjord med mye teglstein
Bunn: Grålig silt.
Størrelse: 40x40 cm. 20 cm dyp.
Topp: Matjord med mye teglstein
Bunn: Grålig silt
Størrelse: 40x40 cm. 40 cm dyp.
Topp: Matjord med mye teglstein
Bunn: Grålig silt
Størrelse: 40x40 cm. cm dyp.
Topp: 11 cm. Torv. Brun.
L1: 8 cm. Mørk brun, silt.
L2: 6 cm. Grå sand.
Bunn: Steiner.
Størrelse: 40x40 cm. 30 cm dyp.
Topp: 11 cm. Brun torv.
L1: 19 cm. Gråbrun siltholdig
sand.
Mye røtter.
Størrelse: 45x45 cm. 24 cm dyp.
Topp: 20cm. Brun Torv.
L1: 4 cm Gulig sand
Mye steiner og røtter.
Størrelse: 45x45 cm. 23 cm dyp.
Topp: 10cm. Brun torv.
L1: 13 cm. Mørk brun silt.
Bunn: Berg.
Størrelse: 44x40 cm. 30 cm dyp.
Topp: 14 cm. Brun torv.
L1: 16 cm. Rødbrun silt.
Størrelse: 40x40 cm. 10 cm dyp.
Topp: 10 cm. Torv.
Bunn: Berg.
Størrelse: 41x35 cm. 25 cm dyp.
Topp: 10cm. Torv. Mørk brun.
L1: 7 cm. Mørk brun kullsand.
L2: 8 cm. Rød silt.
Størrelse: 40x40 cm. 30 cm dyp.
Matjord med moderne
forstyrelser. Omrotet
Størrelse: 45x45 cm. 38 cm dyp.
Topp: 13 cm. Torv.
L1: 25 cm. Brun silt.
Mye røtter.
Størrelse: 45x40 cm. 20 cm dyp.
Topp: 9 cm. Torv.
L1: 11 cm. Leire.
Størrelse: 40x40 cm. 42 cm dyp.
Topp: 14 cm. Torv.
L1: 28 cm. Rødbrun leirholdig
silt.

K.P. 4

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Leireveien, Søgne
kommune.
Leireveien, Søgne
kommune.
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

ERE

29/11

ERE

29/11

TLB

70/5

ERE

70/5

TLB

70/5

TLB

70/18

UJA

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/3

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/3

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/3

UJA

70/18

TLB

70/18

UJA

Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

71/38

ERE

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

UJA

70/18

TLB
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Sjakteliste
Forkortelser til sjaktelisten
Beskrivelse
Forkortelse
Sjakt-nummer
#
Askeladden
ASK
K.P. Struktur, etc.
Relasjoner
Sted for sjakten. Lokalnavn og kommune
Sted
Gårdsnummer
G.NR.
Struktur
S.

#
1

ASK

Beskrivelse
Størrelse: 42 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire

Relasjon

2

Størrelse: 21 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire

3

Størrelse: 29 x 2,5m. Dybde: 60 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire

4

Størrelse: 10 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun hagejord
Undergrunn: Blåleire

5

Størrelse: 22 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun hagejord
Undergrunn: Blåleire

F. 3 og 4.

Størrelse: 7 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Brun siltsan.
Bunn: Gulig brun leirholdig silt.

S. 2 og 3.
K.P. 3

6

7

8

9

10

262568

Størrelse: 14 x 2,5m. Dybde: 50 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire og brun
siltsand
Størrelse: 18 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire
Størrelse: 54 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire
Størrelse: 7,5 x 2,5m. Dybde: 30
cm.
Brun gammel skogsjord.
Undergrunn: Mørk

Sted
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Kjellandsveien,
Søgne
Kommune
Kjellandsveien,
Søgne
Kommune

G.NR.
71/38

71/38

71/38

71/38

71/38

71/38

71/38

71/38

70/3
og
70/5
70/5
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Funnliste
Forkortelser til funnlisten
Beskrivelse
Forkortelse
Funn-nummer
#
Askeladden
ASK
Type av funn, eks, Flintfragment, bein, Kvartsfragment, etc.
Type
Prøvestikk (PS) Nr., Struktur etc.
Relasjon
Sted funnet er gjort, lokalnavn og kommune
Sted
Gårdsnummer
G.NR.
Struktur
S.

#
1

ASK
262567

Type
Diabasavslag (1.)
Flintavslag (12.)

Relasjon
P.S. 3

2

262567

Flintavslag (9.)

P.S. 5

3

Løsfunn

Flintavslag. (1.)

Løsfunn i toppmasser i sjakt 5

4

Løsfunn

Flintavslag. (1.)

Løsfunn i toppmasser i sjakt 5

Sted
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.

G.NR.
70/18

70/18

71/38

71/38

29

Strukturliste
Forkortelser til strukturlisten
Beskrivelse
Forkortelse
Struktur-nummer
#
Askeladden
ASK
Type struktur, eks kokegrop.
Type
K.P. Sjakt, etc
Relasjon
Sted funnet er gjort, lokalnavn og kommune
Sted
Gårdsnummer
G.NR.
Kullprøve
K.P.

#
1
2

ASK
Utgår
262568

Type
Utgår
Utrensings
grop

3

262568

Kokegrop

4

262569

Kokegrop

5

262569

Kokegrop

Beskrivelse
Utgår
Liten sirkulær utrensings grop fra
kokegrop S. 3. Skjørbrent stein og kull.
Avrundet bunn.
Størrelse: 46x34 cm. 10cm dyp.
Størelse: 100x74 cm. 12 cm dyp.
Oval i flate. Kuttes av flere store røtter.
Mye kull og skjørbrent stein. Profilen
viste sterkt skjørbrent stein i midten,
kullrand, og utvasket bunn, men ikke
spor av røtter ned fra bunnen. Røtter i
toppen gjør den sterkt forstyret.
Oval forstyret kokegrop. 260 cm lang,
120 cm bred. 12-20 cm dyp.
Kuttet av gravmaskin grabb i N. Føere
skjørbrente steiner. Største stort hode
størelse. Klart utpløyd og herjet med.
Kull konsentrert i nord og sør. Kansje to
faser/overlappene strukturer. Ca 70% av
strukturen la under et tynt matgjordlag.
KP tatt fra sørdelen av strukturen. I sør
kan vi se en liten nedgraving.
Rund til oval kokegrop. Størelse 60-43
cm. 12 cm dyp.
Kuttet i SØ og NV. Skjørbrent stein.
Snittet. Avrundet bunn.

Relasjon
Utgår

K.P. 3

K.P. 5

Sted
Utgår
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.

G.NR.
Utgår
71/38

Leireveien,
Søgne
kommune.

29/11

Leireveien,
Søgne
kommune.

29/11

71/38

30

Kullprøveliste.
Forkortelser til Kullprøvelisten
Beskrivelse
Forkortelse
Kullprøve-nummer
#
Askeladden
ASK
Struktur (S), Sjakt, et.c
Relasjon
Sted funnet er gjort, lokalnavn og kommune
Sted
Gårdsnummer
G.NR.

#
1
2
3

ASK
Utgår
Utgår
262568

Beskrivelse
Utgår
Utgår
Kullprøve tatt fra Kokegrop.

Relasjon
Utgår
Utgår
S. 3. Sjakt 6.

4
5

Utgår
262569

Utgår
Kullprøve tatt fra kokegrop.

Utgår
S. 4

Sted
Utgår
Utgår
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Utgår
Leireveien,
Søgne
kommune.

G.NR.
Utgår
Utgår
71/38

Utgår
29/11

Til Søgne Kommune V/Arealetaten
PB 54
4682 Søgne

Søgne den 20.08.2019

Fra Beboere på Kjelland, Lunde og Leireveien

VEDRØRENDE OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING - OMRÅDEREGULERING FOR
KJELLANDSHEIA NORD - MJÅLAND, PLAN ID 201810 OG OPPHEVELSE AV
TILSTØTENDE PLANER.

Vi mener at det fremlagte forslaget har flere svakheter som vil være
vanskelig å rette på for fremtidige generasjoner. Vårt forslag mener vi er
bedre med hensyn til trafikksikkerhet, miljøvennlighet og mer
fremtidsrettet.
Vi har følgende forslag og innsigelser:
1. Regulerings området er for snevert, folk fra et stort område er berørt og har betalt inn penger
til ny påkjøring til dagens E39. Ved Vianova/Repstad eiendoms forslag vil dette ikke få noen
innvirkning.
Vi mener derfor at planen må omhandle et større område.
2. Å flytte Nordsjøveien (Fylkesvei 204) til gjennom et boligområde med fartsbegrensninger
og dumper samt at det er en omvei for veldig mange trafikkanter, er etter vårt skjønn en
dårlig løsning med hensyn til beboere, trafikkavvikling samt miljø.
De fleste kommer til å kjøre dagens vei (Fylkesvei 204) gjennom Leire dale.
Vi foreslår derfor at det ikke er nødvendig med rundkjøring på Kjelland, og at Fylkesvei 204
gjennom Leire dale utbedres
3. Park & Ride (P&R) på Kjelland blir tungvint for de fleste brukerne med unntak av de som
kommer til å bosette seg i Kjellandsheia nord.
Folk fra Leireheia, Lunde, Vedderheia etc må kjøre eller sykle vestover for så å bli fraktet
østover til Kristiansand.
Vi foreslår derfor å flytte P&R til rundkjøringen på Mjåland som vist på vedlagt skisse.
4. Prinsippet for vedlagt rundkjøring nær Mjåland med tilkomst veier er lik den som
opprinnelig var planlagt av Statens vei vesen i 1970 da de planla E 39, men er flyttet litt mot
øst.
Dette blir et knutepunkt og en sikker påkjøring fra Vedderheia, Fylkesvei 204, samt trafikk
fra øst og vest på dagens E39. (vil få annet navn når nye E 39 åpnes)
5. Rundkjøringen vist på vårt forslag i Leire dale (Fylkesvei 204) er i henhold til
reguleringsplanen som Hellevikhus har tegnet inn på kart ved innkjørselen til Leire heia

boligområde.
6. Vi foreslår at vedlagt skisse blir utredet da den vil ivareta samtlige beboere som har behov
for å kjøre til/fra dagens E39.
I vårt forslag blir tre kryss redusert til en rundkjøring pluss en tilkomst til Kjellandsheia
nord.
7. I rapporten fra Repstad Eiendom/Vianova blir det henvist til at dagens kryss på Leire/E39 er
et godt og sikkert kryss. For ordens skyld, det har vært ei dødsulykke der samt en alvorlig
motorsykkel ulykke og flere mindre og nesten ulykker.
Når Vedderheia, Kjellandsheia, Leireheia og andre utbygginger i området er ferdig vil dette
bli det mest trafikkerte krysset og mengden trafikk vil bli tilnærmet hva den er i dag.
Vi foreslår derfor å stenge dette krysset, men ønsker at Leireveien skal være åpen for trafikk
fra rundkjøringen i Leire dale og ned til Lunde.
8. Vi ønsker at Repstad eiendoms medvirkning til planprosessen skal habilitet-undersøkes. Da
det er tomteeiere samt offentlige som skal betale for veier, kryss og rundkjøring, virker det
rart at bare de er deltakere i denne prosessen.
9. Vi kan ikke se at kommentarer fra Lunde velforening eller deres forslag til alternativ traseer
tatt med i høringen. Ei heller under innsigelser fra andre.
Refererer til innsendte brev datert 14.02.2019 samt møte med Vianova/Repstad eiendom der
de fikk presentert forslag til trase og overlevert kartet med den indikert.
Med Vennlig hilsen
Beboere på Kjelland, Lunde og Leire samt ønsker fra Lunde Velforening
Kontakter:
• Rolf Tag
Tlf 482 41 211, Mail rolf.tag@gmail.com
• Finn A. Engenes Tlf 990 90 720, Mail fi-engen@online.no
Kopi:
Søgne Høyre
Søgne Arbeiderparti
Søgne FRP
Søgne Venstre
Søgne KRF
Miljøpartiet de grønne
Søgne SV
Søgne SP
Lunde Velforening
N247
Søgne og Songdalen Budstikke
Fedrelandsvennen

Lunde Vel
v/leder Randi Føreland Hansen
rhf@hotmail.no

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Søgne den, 18.08.19

Ad områdeplan Kjellandsheia Nord – Mjåland – Innspill.
Lunde Vel v/styret har blitt presentert for ovennevnte plan av Ole Johan
Bueklev, Repstad Eiendom AS.
Lunde Vel vil spesielt bemerke at vi ser positivt på at trafikkmengden på Lunde
blir vesentlig redusert i henhold til ovennevnte plan ( Ref. trafikkanalyse datert
24.05.2019 Vianova).
Vi vil spesielt kommentere at krysset på Skjærbakken ved Lunde skole får
mindre trafikk. Her ønsker vi imidlertid at gang/sykkel-feltene blir laget som
underganger. Det gjelder spesielt GS-feltet som kommer fra Lunde og fra Leire
via Kjelland. Dette er skoleveien for mange barn og ungdom, og Lunde Vel er
spesielt opptatt av å ivareta de myke trafikanters interesser.
I samme område ønsker vi at eiendommen rundt Prestegården, som engang var
en prakteiendom, blir oppjustert og tilrettelagt som et rekreasjonsområde, gjerne
som en park og med gangsti til en oppgradert badeplass på Mjåland.
Vi er videre fornøyd med at den gamle eplehagen på Kjelland blir bevart. Vi ser
også positivt på at utbygger har vært fremsynte med hensyn til det planlagte
Park and Ride-anlegget med alle fasiliteter ved Kjelland. Her er det også
tilrettelagt for parkering for turfolk som skal benytte løypene i Kjellandsheia,
Vi har fått forståelse av at utbygger i svært stor grad har vært i dialog med eiere
av direkte berørte eiendommer til planen, og fra oss i styret i Lunde Vel
applauderer vi prosessen og dialogen underveis med utbygger.

Oppsummering:
- Positive til planene
- Ønsker underganger på gang- /sykkelstiene ved Skjærbakken
- Opparbeidelse av sti og badeplass på Mjåland ved sandøya ”Madagaskar”
og rekreasjonsområde på prestegårdstomta
Med vennlig hilsen
Lunde Vel
v/styret

Fra: Paul Magne Lunde[paul.magne@lunde.cc]
Sendt: 21.08.2019 19:40:06
Til: Daniel Holm; Postmottak Søgne
Tittel: reguleringsplan Kjellandsheia Nord-Mjåland - støy

Takk for underretningen om endringene i vedlegg 4.
Slik jeg leser Miljødepartementets retningslinjer og veileder er støygrensen 55 dB. Våningshuset er nå utsatt for
støy over grensen og vil også etter gjennomføringen av planen bli utsatt for støy over grensen. For slike tilfeller
angir veilederen at avbøtende tiltak alltid bør gjennomføres. Jeg kan derfor ikke se at endringen av vedlegg 4
påvirker min høringsuttalelse til planen. Jeg opprettholder derfor min høringsuttalelse av 6.8.19 på dette punkt.
Vennlig hilsen
Paul Magne Lunde

Fra: Daniel Holm <Daniel.Holm@sogne.kommune.no>
Sendt: mandag 19. august 2019 08:52
Til: paul.magne@lunde.cc
Emne: VS: reguleringsplan Kjellandsheia Nord‐Mjåland ‐ støy
Hei Paul Magne,
Se e‐post under. De har oppdatert støyrapportens vedlegg 4 (se vedlegg).

Med vennlig hilsen

Daniel Holm
Arealplanlegger
Søgne kommune, Arealenheten
Postadresse:
Postboks 1051, 4682 Søgne
Besøksadresse:
Søgne rådhus, Rådhusveien 1
Telefon direkte:
+47 97 99 03 45
E-post:
Daniel.Holm@sogne.kommune.no
Hjemmeside:
www.sogne.kommune.no

Fra: Anita W. Gjelsten <anita.wiberg.gjelsten@vianova.no>
Sendt: fredag 16. august 2019 14:37
Til: Daniel Holm <Daniel.Holm@sogne.kommune.no>
Kopi: Ole Johan Bueklev <ole.bueklev@repstad.no>
Emne: reguleringsplan Kjellandsheia Nord‐Mjåland ‐ støy
Hei
Ser at Paul Magne Lunde har kommentert støy hos seg. Det er blitt feil i vedlegg 4 i rapporten som viser støynivå
etter omlegging av vegen. Nå er dette rettet opp og vedlegg 4 legges ved. Fint hvis du kan formidle dette videre.

Dette viser at støy ved boligen blir redusert fra 67 dB til 59 dB.

Støy ved dagens vegløsning

Støy ved omlagt vegløsning (som i reguleringsplanen)

I støyrapporten står det litt om krav til tiltak, en støyøkning på 3 dB eller mere, se under:

Med vennlig hilsen
Anita Wiberg Gjelsten
Sivilingeniør

ViaNova Kristiansand AS
Mobil: +47 916 55 831
E-post: anita.wiberg.gjelsten@vianova.no

Web:

www.vianovakrs.no

Gyldenløves gate 1C
Postboks 541
NO-4665 Kristiansand

SØGNE KOMMUNE
Att. Daniel Holm
Postboks 1051
4682 SØGNE

DATO
22.08.2019

DERES DATO
02.07.2019

REFERANSE
2019/329-5

DERES REFERANSE
2018/3814

SAKSBEHANDLER
Mari Magnus, Rådgivnings- og tidligfaseavdelingen

Offentlig ettersyn og høring - Områderegulering - Plan ID 201810 og
opphevelse av tilstøtende planer
Viser til varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan for Kjellandsheia nord.
Planen berører Lunde ungdomshjem/Bufetat der Statsbygg er grunneier.
Planforslaget innebærer en ny trafikkløsning der dagens regulerte rundkjøring utgår, og det reguleres ny
tverrvei til E 39, dette medfører at adkomst til Lunde ungdomshjem flyttes noe mot sør/vest. Samlet sett ser
trafikkløsninger gode ut, og Statsbygg er positive at den regulerte rundkjøringen utgår. Det framgår av
plandokumentene at støysituasjonen for ungdomshjemmet bli nær uendret.
Lunde ungdomshjem har for lite parkeringskapasitet i dag, og vi ønsker derfor dialog om mulighetsrom for
noe utvidet parkeringsareal og at dette ses i sammenheng med etablering av ny tverrvei og flytting av
adkomstvei/innkjøring.

Med hilsen
Nina Ødegaard
avdelingsdirektør

Mari Magnus
seniorarkitekt

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

STATSBYGG
ADRESSE Postboks 232 Sentrum, 0103 OSLO
E-POST postmottak@statsbygg.no

TLF. 22 95 40 00
NETT statsbygg.no
ORG.NR. 971.278.374

Dato: 18. juli 2019
Til: Søgne kommune
v/Arealenheten
Pb. 1051
4682 Søgne

Merknader til:

Områderegulering for Kjellandsheia nord –
Mjåland, Plan ID 201810

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

Norsk Zoologisk
Forening
Sørlandsavdelingen
Teglverksveien 30, 4632
Kristiansand

Agder Botaniske
Forening
Postboks 1887
Gimlemoen,
4686 Kristiansand

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

Merknader til Mjålandsområdet
Forslaget innebærer at det etableres vei (bro) som krysser Lundeleva i et område som per i
dag er nokså avskjerma, og som derfor har en viktig funksjon for hekkende og overvintrende
vannfugl. Dette er vektlagt i rapporten om biologisk mangfold som følger planforslaget (s. 7):
Det er registrert mange arter av nasjonal og regional forvaltningsinteresse, stort sett
fugl. Lundeelva med kantsonen er i Naturbase pekt ut som det viktigste område i
tilknytning til kryssing av elva med vei fra Lunde.
I denne sammenhengen er det selve elvestrengen og tilhørende kantsone som er
avgjørende for artsmangfoldet, og vi ber derfor om at dette hensynet ivaretas, uansett

hvilken planløsning som velges. Det innebærer at så mye som mulig av kantsonen forblir
uberørt av tiltaket, slik at dette partiet av elva fremdels kan være avskjerma og beholde sin
viktige funksjon for artsmangfoldet.
Merknader til området Kjellandsheia nord
Rapporten om biologisk mangfold som følger planforslaget, dekker ikke Kjellandsheia nord,
hvor det planlegges 200 nye boliger over fem byggeområder. I forbindelse med den nå
oppheva kommunedelsplanen, som også omfatta dette området, ble heller ikke det
biologiske mangfoldet kartlagt.
Det foreligger altså ikke kunnskap om naturmangfoldet i området, noe vi mener må være i
strid med naturmangfoldsloven § 8: 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. […]
Vi ber derfor om at saken utsettes inntil denne kunnskapen er innhenta, slik at vedtak kan
fattes på det grunnlaget.
Ett eksempel som viser hvorfor dette er nødvendig: Det er nylig avdekka at fuglearten
nattravn mest sannsynlig hekker i området. I både 2018 og i 2019 er det observert et eller
flere syngende individer over lengre perioder. Det skrinne fjellpartiet med seintvoksende furu
langs toppene på Kjellandsheia er ideell for arten, og dette er faktisk et av de vestligste
steder i landet hvor arten sannsynligvis hekker, jf kartet nedenfor.

Nattravn er ikke på rødlista, men er svært fåtallig og hensynskrevende. I hele Norge er det
anslagsvis ca 700–1200 hekkende par totalt, og Søgne og nabokommuner utgjør
vestgrensen for artens utbredelse. En kan derfor hevde at vi har et særlig ansvar for å legge
til rette for arten og bevare dens leveområder. Dessuten viser eksemplet nødvendigheten av
å kartlegge naturmangfoldet for å kunne fatte beslutninger på korrekt grunnlag.

I denne forbindelse tilltater vi oss å minne om hva kommunen selv skriver om
naturmangfoldet på sine nettsider:
https://www.sogne.kommune.no/teknisk-og-eiendom/naturforvaltning2/naturmangfold/
Her står det blant annet: For å kunne ta vare på naturmangfoldet, må vi først vite hvilke
naturverdier vi har og hvordan ulike menneskeskapte faktorer påvirker disse, og videre:
Viktige områder for naturmangfold innarbeides/sikres i kommuneplanen, reguleringsplaner
og dispensasjonssaker. Som nevnt er ikke dette gjort for Kjellandsheia nord.

Med vennlig hilsen

Norsk Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen

Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokalag

Trond Baugen, leder

Agder Botaniske Forening.

Kopi: Fylkesmannen i Agder, miljøvernavdelingen

Til Søgne kommune
v/Arealenheten
Pb. 1051
4682 Søgne

Dato:18. aug. 2019

Merknad (tillegg) til: Områderegulering for Kjellandsheia nord –
Mjåland, Plan ID 201810
Om Norsk Zoologisk Forening (NZF)
Norsk zoologisk forening er en landsomfattende forening for zoologisk
interesserte. Foreningen omfatter et antall lokallag, hvorav et på Sørlandet.
Zoologisk forenings medlemmer omfatter typisk både fagfolk (forskere,
universitetslektorer, forvaltning og lærerkrefter) og interesserte amatører, en
kombinasjon som gir foreningen betydelig zoologisk fagkompetanse så vel
som omfattende kunnskap om de naturfaglige verdiene som eksisterer lokalt.
Om Norsk Botanisk Forening / Agder Botaniske Forening (ABF)
Norsk Botanisk forening er foreningen for planteinteresserte i Norge Den
samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfot botanikere og andre
med interesse for norsk flora. Foreningen ble startet i 1935, og har i dag ca
1500 medlemmer over hele landet. Lokalavdelingen på Sørlandet heter
Agder Botaniske Forening.
God naturforvaltning krever kunnskap og engasjement. Norsk Botanisk
Forening bidrar til dette viktige arbeidet. Medlemmer i lokalforeningene
besitter svært mye kunnskap om forekomst av plantearter, og det utføres
florakartlegging i stor stil.
Om Norsk Ornitologisk Forening ved Kristiansand
Norsk Ornitologisk Forening - populært kalt NOF eller fugleforeningen - er
en landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte, med fylkeslag
alle fylker og mer enn 50 lokalforeninger rundt omkring i landet. Foreningen
har på landsbasis rundt 6000 medlemmer. NOF Kristiansand og omegn
lokallag er lokalforeningen for kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen
og Vennesla. Fugleforeningen er møtested for alle som liker å se på fugl,
uansett kjønn, alder og kunnskapsnivå. Kulturlandskapet i Søgne er et yndet
og populært område for våre medlemmer hvor vi studerer fugletrekket,
spesielt Søgnejordene. Våre medlemmer har en unik kunnskap om arter og
trekkforhold i nevnte områder.

Norsk Zoologisk
Forening
Sørlandsavdelingen
Teglverksveien 30, 4632
Kristiansand

Agder Botaniske
Forening
Postboks 1887
Gimlemoen,
4686 Kristiansand

Norsk
Entomologisk
Forening
Agderlaget

Norsk Entomologisk Forening Agderlaget
Agderlaget har mange aktive entomologer som kartlegger insektfaunaen på Agder, dette
gjøres både som enkeltpersoner og gjennom tverrfaglige prosjekter med støtte fra Sabima.
Foreningen er opptatt av å ta vare på naturen og insektfaunaen spesielt.

Merknader
Vi viser til våre tidligere innsendte merknader (18.07.19), hvor vi påpeker at rapporten om
biologisk mangfold som følger planforslaget, ikke dekker Kjellandsheia nord. Dette fikk vi per
e-post 15. august opplyst av Daniel Holm i Søgne kommune skyldtes en feil, og vi fikk med
det ettersendt "naturmangfoldsrapporten" for Kjellandsheia nord. Dette er grunnlaget for at vi
nå sender dette tillegget til våre tidligere innsendte merknader.

For det første finner vi det urovekkende om saken skal realitetsbehandles med denne
mangelen i de utsendte høringsdokumenta. Kunnskap om naturmangfoldet skal være en
vesentlig del av kunnskapsgrunnlaget i denne typen plansaker, og når dette ettersendes så
kort før høringsfristen, legges det opp til en saksbehandling der natúrmangfoldet ikke anses
som viktig. Kommunen må derfor vurdere om involverte parter har fått god nok informasjon
for denne høringa, og om det bør gjøres tiltak for å sikre at partene får tilstrekkelig
informasjon (f.eks. utvida frist og ettersending av dokumentet til alle parter).
Videre, og enda viktigere, er våre innvendinger til selve rapporten som er tenkt brukt som
kunnskapsgrunnlag for disponering av Kjellandsheia nord. Rapporten bygger på en befaring
gjort på én dag i november 2018, samt tidligere registreringer i ulike databaser. Denne
måten å gjøre det på er ikke i tråd med intensjonen i naturmangfoldloven om å innhente
vitenskapelig kunnskap og det å bruke mangel på kunnskap som argumentasjon, jf. § 8 og 9
i loven. Årsaken til at rapporten ikke er tilstrekkelig, er følgende:
- befaringen er utført på et tidspunkt på året (november) da langt færre arter er tilgjengelige
for observasjon, og det er bare brukt én enkelt dag på dette. Skal en sikre kunnskap, må
en bruke flere dager spredt over tid, framfor alt i sommerhalvåret.
- Informasjon som kan hentes ut av offentlige databaser, er for dette området svært
sparsomt, og den bygger i stor grad på tilfeldige observasjoner, i hovedsak utført av
frivillige og naturinteresserte personer.
Et tydelig eksempel på manglene ved rapporten er observasjoner gjort av den
hensynskrevende og fåtallige fuglearten nattravn (Caprimulgus europaeus). Denne ble
observert i 2018 på den noe upresist angitte lokaliteten "Oftenes indre" (Kilde:
Artsobservasjoner), og det samme flere ganger i 2019. Imidlertid ble fuglen sett spillende på
nært hold 03.06.19 på toppen av Kjellandsheia, mellom bokstavmarkeringene I og J på s. 8 i
den vedlagte rapporten for området (Kilde: Artsobservasjoner og oppl. ved R. Røsstad). Det
er altså sannsynlig at arten har hekket innenfor planområdet, noe som altså ikke er fanga
opp i rapporten. Nattravn er en art som absolutt bør registreres i slike sammenhenger, da
kunnskap om verdifull og sårbare natur (herunder arter) må foreligge før beslutninger tas.
På denne bakgrunnen ber vi om at det gjøres en grundigere og mer omfattende og således
dekkende kartlegging av naturmangfoldet i Kjellandsheia nord, før vedtak fattes.

Med vennlig hilsen
Norsk Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen

Agder Botaniske Forening.

Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokallag

Norsk Entomologisk Forening Agderlaget

Kopi: Fylkesmannen i Agder, Kristiansand kommune, Naturvernforbundet i Vest-Agder

Fra: Sayej, Ghattas[Ghattas.Sayej@vaf.no]
Sendt: 17.09.2019 14:04:29
Til: Postmottak Søgne
Kopi: 'Ole Johan Bueklev'; Anita W. Gjelsten (anita.wiberg.gjelsten@vianova.no)
Tittel: Melding om utført arkeologisk registrering: områdeplan Kjellansheia nord-Mjåland, gnr 29, 31, 70, 71, 200, 202, 300,
bnr .fl. Søgne kommune (saknr 19/02637).

Vi viser til ovennevnte sak og til våre tidligere korrespondanser angående den arkeologiske registreringen innenfor
planområde.
Registreringen ble gjennomført i perioden 26. august - 2. september 2019, jf. vedlagte rapport (se også linken
nedenfor). Det ble funnet tre automatiske fredete kulturminner. Lokalitetene ble registrert i Askeladden og er
beskrevet nedenfor:
1) Steinalderboplass ID. 262567 (se vedlegg). Det ble gravd ni prøvestikk, hvorav to gav positiv resultat. Det
ble funnet til sammen; 21 avslag av flint og ett avslag av diabas.
2) Kokegrop ID. 262568 (se vedlegg). En liten kokegropa ble funnet sammen med en utrensings grop.
3) Kokegropfelt ID. 262569 (se vedlegg). Denne lokaliteten ligger innenfor et område som er harpet av
grunneieren nylig. Han har rett og slett fjernet matjorda noen måneder siden, og har ødelagt meste parten av
lokaliteten. Vi ber kommunen om å undersøke årsaken til dette uhellet for å sørge for at det ikke skje igjen. Vi
kan ikke se i vårt arkiv at grunneieren har søkt om å gjennomføre slik tiltak. Til tross for uhellet, kunne man se
- når overflaten ble rensket - ei stor kokegrop på ca. 260 cm, og en liten på ca. 60 cm.
Alle ovennevnte lokaliteter er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) § 4
første ledd pkt. a. Men, som en del av forenklet saksbehandlingen, har fylkeskonservatoren snittet og dokumentert
strukturene i lokaliteter ID 262568 og ID. 262569. Det ble tatt ut kullprøve til analyse. Resultatene ettersendes.
Lokaliteter ID. 262568 og ID. 262569 er å anse som frigitt. Fylkeskonservatoren sender eget vedtak på det.

Når det gjelder steinalderlokalitet ID 262567 er den ikke frigitt. Lokaliteten og område rundt på minst fem meter er
et automatisk fredet kulturminne. Kommunen og/eller tiltakshaveren har to muligheter:
a) Enten å regulere lokaliteten til bevaring (hesnsynssone_H730).
b) Eller, å søke om å frigi lokaliteten. Da sender vi saken videre til Riksantikvaren som disp. søknad.

Dersom mer opplysning er ønsket, ta kontakt med undertegnende.

http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006‐Arkeologiske‐
rapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg‐S%C3%B8gne‐19‐
02637.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006‐Arkeologiske‐rapporter%2F

Med vennlig hilsen,

Dr. Ghattas Jeries Sayej
Arkeolog/konservator
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Postboks 517, Lundsiden
St. Hansgate 1, 4606 Kristiansand
Tlf.: 47055907 | E-post: gjs@vaf.no

https://vaf.academia.edu/GhattasJeriesSayej

All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.

For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no | @VestAgderfylke
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Kommune:

Søgne kommune
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/1, 5, mfl., /150, /3, 4, mfl. /8, 9, /1, /1

Tiltakshaver:

Repstad Eiendom AS

Adresse:

Postboks 983, 4682 Søgne

Navn på sak:

Områderegulering for Kjellansheia nord - Mjåland

Saksnummer:

19/02637

Registrering utført:

26.08.19-02.09.19

For- og etterarbeid:

23.08.19, 11.09.19, 13.09.19 og Ved:
16.09.19

Theodor Lothe Bruun

Rapport sluttført:

17.09.2019

Theodor Lothe Bruun

Ved:
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Theodor Lothe Bruun, Eivind Eliassen og Une Aas

Registreringsnummer
ID. 262567, 262568, 262569

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

Fotodokumentasjon (APS-nummer):

Faglige konklusjoner:

Planen er ikke i konflikt med kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
X

Nyere tids kulturminner

Planen er i konflikt

Planen er i konflikt

Ingen synlige, potensial under bakken

Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves

Ikke vurdert

Ikke vurdert

Merknader:
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Sammendrag:

Det ble funnet tre automatiske fredet kulturminner innenfor planområdet. To av dem ble undersøkt og fjernet som
en del av forenklet dispensasjon (ID. 262568 og 262569), men den siste har status som automatisk fredet og
kommer i konflikt med planen (steinalderlokalitet ID 262567).
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Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
I brev datert 10. januar ble det varslet
om en omregulering av
Kjellandsheia Nord. I den
forbindelse ble det utredet behov for
arkeologiske undersøkelser. Dette er
hjemlet i kulturminneloven, §91.
Undersøkelsen ble gjort i perioden
26. august til 2. september 2019 ved
arkeologene Theodor L. Bruun og
Eivind R. Eliasen fra
fylkeskonservatoren hos Vest-Agder
Fylkeskommune. I tillegg var også
hospitant Une J. Aas fra NTNU med
på store deler av undersøkelsen. Det
ble brukt 90 timer på undersøkelsen.
Det undersøkte området strekker seg
over flere gårdsnummere. Det dreier
seg om Gnr: 29/11, 70/18, 70/3, 70/5
og 71/38. Det største eiendommen er
70/18 og omfatter mesteparten av
Kjellandsheia. Gnr. 71/38 er
prestegården.

1

Figur 1. Planområdet og omliggende områder

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
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Natur og kulturmiljø i området
Naturmiljø
Innen planområdet er det flere forskjellige
naturmiljøer. Fra skogs hei med lyng og
myrer, til elvelandskap med løvtrær og siv,
fra åker, til plantet granskog. Landskapet er
variert. På gnr 71/38 ved prestegården var det
mot vest oppdyrket åker, mens området rundt
selve presteboligen ned mot elven bar preg
av å være hageanlegg som har grodd igjen.
Det er mulig å se deler av dette hageanlegget
på flyfoto fra 50-tallet2.
På gnr 29/11, 70/3 og 70/5 er det åker og
tidligere åker som dominerer landskapet, selv
om landskapet på 29/11 var kraftig forandret
i tiden før den arkeologiske registreringen.
Sør for dagens E39 er landskapet dominert
av plantet grantre. Dette landskapet kan man
se på flyfoto har vært åkermark tidligere,
men har etter E39 ble bygget gått over til
Figur 2. Myr på Kjellandsheia
plantet granskog. 3 Granskogen fortsetter
sørover, dog ikke like dominerende, og går
over i hei landskap med myrer, mindre trær og knauser. Dette området er et populært
turområde og bærer preg av det, med merkede stier og flere gapahuker.

Figur 3. Flyfoto av nordre del av planområdet

2
3

https://www.norgeibilder.no/
Ibid
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Kulturmiljø

Figur 4. Kulturminner i og rundt nordre del av planområdet.

Automatisk fredete kulturminner i området
Innen planområdet var det tidligere blitt registrert to hellere, Id 1733234, og id 127805. I
tillegg er det på eller like inntil plangrensen i øst ved Kjellandsheia funnet flere hellere6.

Kulturminner rundt planområdet
Det har tidligere blitt gjort flere interessante funn i nærområdet rundt planområdet. Området
mot sør, Kjellandsheia Sør ble undersøkt i 2013 av fylkeskommunen7. Nord for planområdet
området, rundt Lunde skole, ble det i 2010 undersøkt en steinalder lokalitet, en heller med
bronsealder datering og en jernalder lokalitet. Undersøkelsen av steinalder lokaliteten er en
utvidelse fra registrering/undersøkelse gjort i 19878.
4

Olsen, M (2013) Arkeologiske registeringer, Søgne kommune. Eig, Leire og Ausviga. Vest-Agder
fylkeskommune. http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006-Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne-1300591.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiskerapporter%2F%3Fq%3Dolsen%2520morten
5
https://www.kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/127180
6
Olsen, M (2013) Arkeologiske registeringer, Søgne kommune. Eig, Leire og Ausviga. Vest-Agder
fylkeskommune. http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006-Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne-1300591.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiskerapporter%2F%3Fq%3Dolsen%2520morten
7
Olsen, M. (2013). Arkeologiske registreringer, Ausgiva, Oftenes og Kjellans, Søgne kommune. Vest-Agder
fylkeskommune. http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006-Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne-1300944.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiskerapporter%2F%3Fq%3Dolsen%2520morten
8
Svendsen, F. Olsen, M og Olsen, Y. (2010) Arkeologiske registreringer. Lund skole. Vest-Agder
fylkeskommune. http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006-Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne10_00826.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiske-rapporter%2F
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På Lunde og området rundt prestegården er det dessuten flere tradisjonslokaliteter. Blant
annet skal det ha vært tre jettegryter rett nord for dagens prestegård, hvor den ene skal ha vært
kjent som St. Olavs kilde9.

Figur 5. Prestegården slikt den står i dag.

9

https://www.kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/221624
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Undersøkelsesmetoder
Området ble undersøkt ved prøvestikk, vandring og sjakting.
Prøvestikk er en metode hvor vi åpnet små hull på ca. 40 x 40 cm i flate, for så å grave ned til
undergrunnen ble nådd. Jordmassene ble tatt ut og såldet enten tørt eller med vann for å finne
mulige funn.
Ved vandring går man over et større området og visuelt ser etter synlige kulturminner i
landskapet.
Sjakting er en maskinell avdekningsmetode hvor man åpner sjakter på ca. 2,5 meters bredde
eller bredden til to gravemaskin grabb. Lengden avhenger av landskapet og hva som er
hensiktsmessig. Man graver seg da ned til undergrunnen for dermed å avdekke strukturer som
muligens ligger der.
Det har også blitt tatt noen kullprøver fra utvalgte strukturer.

Dokumentasjon
Dokumentasjon ble gjort skriftlig,
fotografisk og digitalt. Alle
prøvestikk ble dokumentert skriftlig
og digitalt, men kun positive
prøvestikk ble fotografert. Sjaktene
ble likeså dokumentert digitalt og
skriftlig, men kun utvalgte ble
fotografert. Strukturene som ble
funnet ble også dokumentert både
digitalt, fotografisk og skriftlig.
Den digitale dokumentasjon
foregikk med geografisk innmåling,
så vi kunne få eksakt plassering i
landskapet.

Figur 6. Digital innmåling.
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Resultat av undersøkelsen
Prøvestikking

Figur 8. Prøvestikk i området rundt E39. Kjellandsheia Nord.

Figur 7. Prøvestikk ved prestegården
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Det ble totalt gravd 38 prøvestikk innen
planområdet. Av dem ble prøvestikk 1-12, 20-21,
28-34 og 36-38 tatt på Gnr. 70/3 og 70/18. Det
ble tatt tre prøvestikk (PS. 25-27) på en høyde på
Gnr. 70/5. Dette området lå rett på andre siden av
E39 fra lokalitet 262567. Ved presteboligen (Gnr.
71/38) ble prøvestikk 13-19 og 35 tatt. Det ble
også tatt to prøvestikk (23-24) på Gnr. 29/11. Av
alle de 38 prøvestikkene var det kun to prøvestikk
som ga resultater (PS. 3 og 5)

Lokalitet 262567- Steinalder bosetning
Gnr. 70/18
Det er et platå nordvest på Gnr 70/18, med E39
mot nord, og et lite bratt skar mot sør. Dette
platået har en fin flate, med berg i nord og mindre
berg mot øst og vest, med flaten på 11-12 moh.
Over hele platået ble det tatt 9 prøvestikk. I
sørøstre del ble det gjort to positive prøvestikk
(PS. 3 og 5). I prøvestikk 3 ble det funnet et
Figur 9. Prøvestikk 3. i plan. Positiv. Det ble funnet et
diabasavslag og 12 flintavslag. Prøvestikk 5
diabasavslag og 12 flintavslag i dette prøvestikket
inneholdt ni avslag av flint. Lokaliteten avgrenses
i sør av et skar som ligger under 10 moh. I øst
avgrenses lokaliteten av både slutten på platået, men også to negative prøvestikk. Lokaliteten
begrenses videre i nord og vest av negative prøvestikk.

Figur 10. Kart over prøvestikk rundt lokalitet id. 262567
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Sjakting

Figur 11. Oversikt sjakter.

Figur 12. Oversikt over sjakt 1-8 ved prestegården

Det ble i alt lagt 10 sjakter i det undersøkte området. Av dem ble 8 sjakter (1-8) lagt på
området tilknyttet prestegården (Gnr. 71/38), samt to sjakter (9 og 10) på jordet ved gnr. 70/3
og 70/5. Kun sjakt 6 var positiv med struktur.
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Sjakter ved E39.

Figur 13. Sjakt 9 og 10. Nord for E39.

Sjakt 9 og 10 ble lagt på Gnr. 70/3 og 70/5
langs E39. Området på 70/3 var gjengrodd,
mens 70/5 var åker. Derimot kan man se på
gamle bilder av området at det har vært åker
over hele området tidligere.
Sjakt 9 var 54 meter lang. Det ble gjort en
liten utvidelse, rundt noen mørke
jodkonsentrasjoner, som viste seg å være
gamle røtter. Sjakten fulgte i stor grad
terrenget. Dessverre var sjakten negativ.
Sjakt 10 ble tatt nærmest mulig berget i
kanten av åkeren på Gnr. 70/5. sjakten var 7,5
meter lang. Sjakten var negativ.

Figur 14. Sjakt 9. Sett mot øst. Negativ.

15

Sjakter ved prestegården.
Ved prestegården ble det lagt 8 sjakter. Sjakt 1, 2 og 8 ble lagt på jordet vest for prestegården.
Det var tydelig at jordet var blitt sterkt påvirket opp gjennom århundrene og det var derfor
ikke mulig å skildre noen klare spor av fortidig aktivitet.
Sjakt 3-7 ble lagt i forbindelse med prestegårdens hage og viste spor av forandringer av
landskapet i forbindelse med hageanlegget. Det var kun sjakt 6 som lå i kanten av hagen som
ga funn i form av en kokegrop og en utrensing grop (se under). Sjakt 3 og 7 lå foran
prestegårdsboligen og var begge svært dype. Dette var spor av mye påfylt masser her.

Figur 15. Sjakt 1 på åkeren vest for prestegården. Sett mot Nord
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Lokalitet 262568 – Kokegrop Gnr. 71/38

Figur 17. Kokegrop (S. 3) nederst og utrensing grop (S.2) øverst. Id. 262568.

Figur 16. Profilbilde av kokegrop (S.3) Id. 262568.
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Under sjakting ved prestegården ble det i sjakt 6 funnet spor av en kokegrop (S.3) og en
utrensing grop (S.2). Disse ble snittet i henhold til forenklet dispensasjon.
Kokegropen, S. 3, var oval med en størrelse på 100x74 cm. Strukturen var 12 cm dyp. Det
var mye kull i strukturen, samt skjør brent stein. Det gikk en stor rot gjennom midten av
strukturen, noe som gjorde strukturen noe uklar i flate, dog ble det klart ved snitting at det var
en kokegrop. Langs kanten kunne det spores en kullrand, og bunnen var klar, uten spor av
røtter som gikk ned i undergrunnen fra strukturen. Dette sammen med den skjør brente steinen
styrket sannsynligheten for en kokegrop.
I forbindelse med kokegropen ble det funnet en liten grop med kull og skjør brent stein. Den
var sirkulær i flate med målene 46x34 cm i plan og var 10 cm dyp. Den lå litt høyere i
terrenget enn kokegrop S. 3. Størrelsen og at mesteparten av strukturen besto av skjør brent
stein, samt avstanden fra en stor kokegrop, gjør at vi tolker strukturen som en utrensnings
grop.

Kommentar om prestegården
Området rundt prestegården ble undersøkt med både prøvestikk og sjakting. Dette var et
område hvor vi hadde store forhåpninger om funn. Det er som nevnt (se kulturmiljø) funnet
mye steinalder- og jernalder funn i området i 201010. Dessverre var det bare to løsfunn av flint
i sjakt 5, samt den overnevnte kokegropen. Vi la merke til i sjaktene og prøvestikkene i
området at landskapet bar preg av store forandringer. På området mot elven, foran
prestegården så det ut til å ha vært utjevnet, og oppbygd en hage, noe som kan sees på
flyfoto11. I området mot plangrensen sørøst for hovedbygget på prestegården var det sterkt
oppbygd og utjevnings masser. Det var også spor av at deler av området inn mot berget var
blitt brukt som søppelfylling, da det var en del moderne rester i jorden, og det var en meget
kraftig lukt av forråtnelse og kompost som kom opp fra prøvestikkene i dette området. Alt i
alt kan vi si at prestegårdsområdet var sterkt forstyret. Det samme gjelder jordene rundt. Hva
som en kan ha vært der av gamle dyrkningslagg og ardspor, er i dag for forstyret til å si noe
sikkert, eller fjernet fullstendig. Det var spor etter mulige ardspor i sjakt 1, men det var ikke
mulig å få ut kullprøve, eller få en sikker avgrensning. Usikkerhetsmomentet er for stort til å
si noe sikkert.
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Svendsen, F. Olsen, M og Olsen, Y. (2010) Arkeologiske registreringer. Lund skole. Vest-Agder
fylkeskommune. http://fylkeskonservatoren.vaf.no/fotoweb/archives/5006-Arkeologiskerapporter/Arkeologiske%20rapporter/ArkReg-S%C3%B8gne10_00826.pdf.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5006-Arkeologiske-rapporter%2F
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https://www.norgeibilder.no/
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Figur 18. Prestegården og sjaktene i hagen
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Vandring

Figur 19. Utsikt over Kjellandsheia

Vandringen foregikk primært på gnr. 70/18. Hele området her ble vandret og undersøkt etter
evt. Synlige kulturminner. Det var fra før av registrert to hellere i området, en heller øst i
planområdet på gnr 70/18, Id 17332312, og en heller id 1278013 i kanten på området som
skulle vandres. Det ble ikke funnet noen nye automatisk fredete kulturminner i det vandrete
området. Det ble funnet noen varder, men det er ikke mulig å si noe om hvor gamle de er.

Lokalitet 262569 – Kokegrop Gnr
29/11
På gnr 29/11 var det satt av tid til sjakting, men
det ble oppdaget under befaringen at matjorden
alt var fjernet på det aktuelle området. Matjorden
var ujevnt fjernet ned til undergrunnen, noen
steder ikke helt ned, andre steder ned i
undergrunn. Den ene kanten på dette fjernede
området ble delvis renset frem. Det var mulig å
skimte et mulig eldre kulturlag under den øverste
matjorden.

Figur 20. Flate hvor matjord var fjernet.

Flaten ble undersøkt og det ble bestemt å renske opp deler av den. Under rensing ble to
kokegroper oppdaget. Disse ble snittet i henhold til forenklet dispensasjon.
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Olsen, M (2013) Arkeologiske registeringer, Søgne kommune. Eig, Leire og Ausviga. Vest-Agder
fylkeskommune.
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https://www.kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/127180
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Struktur 4. Kokegrop
Det største kokegropen som ble funnet på området var 2,6m lang, 1,2 m bred, oval i flate. I
nord enden bar strukturen preg av å være kuttet av gravemaskin. Søndre del lå under et svært
tynt matjordlag. Det var klare spor av kull i overflaten, samt skjør brent stein. Samtidig var
strukturen klart forstyret, og trolig gjennomdratt av plog.
Strukturen ble snittet. Den var 12-20cm dyp og man kunne se en ned graving rundt selve kull
laget. Kullet var konsentrert mest i nord og sør. Grunnet størrelsen og to kullkonsentrasjoner
er det mulig at strukturen har hatt to faser eller to overlappene kullgroper.

Figur 21. Planfoto. Kokegrop struktur 4, Id 26569. Man kan se til venstre hvordan strukturen har blitt kuttet av grabb

Figur 22. Profilfoto. Kokegrop. Struktur 4, Id. 262569
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Struktur 5. Kokegrop
Den minste kokegropen vi kom over på flaten var på 60x43 cm. Den var kuttet både i sørøst
og nordvest, trolig av en grabb av en eller annen type. Det var klare spor av skjørbrent stein
og mye kull. Den ble snittet, hadde avrundet bunn og var 12 cm dyp.

Figur 23. profilfoto av kokegrop struktur 5, på lokalitet id. 262569

Sammendrag
Etter å ha lagt 10 sjakter, vandret over planområdet, og tatt 38 prøvestikk har det blitt funnet
tre nye lokaliteter. Av dem ble to undersøkt ved forenklet dispensasjon. Den siste var
steinalder lokalitet id 262567.
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Konklusjon
Det ble funnet tre nye lokaliteter i området. Til sammen ble det funnet fem enkeltminner.
Disse er tre kokegroper, en utrensings grop og en steinalder lokalitet. Kokegropene og
utrensingsgropen ble undersøkt i henhold til forenklet dispensasjon, hjemlet i
kulturminneloven §8.4.
Vi kan på grunn av disse funnene konkludere med at planen er i konflikt med
kulturminneloven.
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Vedlegg
Prøvestikkliste
Forkortelse
#
Beskrivelse
F.
K.P.
G.NR
Sted
Sign
ASK

Forklaring
Prøvestikknummer
Beskrivelse av prøvestikket, fyll, størrelse, dybde, etc.
Funn
Kullprøve
Gårdsnummer
Lokalnavn og kommune.
Signatur/hvem som gravde prøvestikket
Askeladden

#
1

N/P
N

Beskrivelse
Størrelse: 40x40cm. 50 cm dyp.
Torv gjennom hele ned til pottsoll

2

N

3

P

4

N

5

P

6

N

Størrelse: 40x40 cm. 50 cm dyp
Topp: 3 cm. Barskogbunn.
L1: 25 cm. Lys gråbrun, sandsilt
med teglsteiner.
L2: 28 cm. Kullholdig omrotet silt
og torv. En del teglstein og
porselen i laget.
Bunn: Leirsilt.
Størrelse: 43x40 cm. 47 cm dyp.
Topp: 9cm. Torv
L1: 21 cm. Brun silt. Funnførende
lag.
L2: 17 cm. Grålig brun siltholdig
leire.
Bunn
Størrelse: 40x40 cm. 50 cm dyp
Topp: 3 cm. Barskogbunn.
L1: 25 cm. Lys gråbrun, sandsilt
med teglsteiner.
L2: 28 cm. Kullholdig omrotet silt
og torv. En del teglstein og
porselen i laget.
Bunn: Leirsilt.
Størrelse: 50x50 cm. 50 cm dyp.
Topp: 12 cm. Brun torv.
L1: 21 cm. Mørk brun tør silt.
Funnførende lag
L2: 12 cm. Brun silt. Tomt.
L3: 5 cm. Mørk brun silt.
Stop.
Størrelse: 40x40 cm. 50 cm dyp.
Steril. Siltbunn.

7

N

Størrelse: 40x40 cm. 56 cm dyp.
Topp: 3 cm. Barskogbunn.
L1: 25 cm. Lys gråbrun, sandsilt
med teglsteiner.

F/K.P./ ASK

F. 1.
ASK: 262567

F. 2.
ASK: 262567

Sted
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

G.NR.
70/18

Sign
ERE

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

ERE

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

ERE

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

ERE

70/18

ERE

25

8

N

9

N

10

N

11

N

12

N

13

N

14

N

15

N

16

N

17

N

18

N

19

N

20

N

21

N

L2: 28 cm. Kullholdig omrotet silt
og torv. En del teglstein og
porselen i laget.
Bunn: Leirsilt.
Størrelse: 40x40 cm. 27 cm dyp.
Torv med sort silt i bunn. Ingen
klar overgang. Store steiner i
stikket.
Størrelse: 40x40 cm. 33 cm dyp.
Topp: 12 cm. Torv. Mørkebrun
L1: 12 cm. Veldig mørk bru,
kullholdig silt.
L2: 9 cm, grålig sandholdig silt.
Stopp.
Mye røtter gjennom hele
strukturen
Størrelse: 40x40 cm. 36 cm dyp.
Topp: 12 cm. Torv. Brun.
L1: 24 cm. Omrotet siltleire.
Porselen og tegl
Størrelse: 40x40 cm. 50 cm dyp.
Feit humusholdig brun torv til
siltundergrunn.
Størrelse: 40x40 cm. 43 cm dyp.
Topp: 10 cm. TorvL1: 39 cm. Sandsilt, lys gråbrun
L2: 4 cm. leirsilt. Bunn.
Størrelse: 47x47 cm. 32 cm dyp.
Torv på berg. Mørk brun.
Ekstremt mye røtter.
Størrelse: 45x45 cm. 70 cm dyp.
Topp: 10 cm. Brun torv.
L1: 57 cm. Omrotet sandholding
silt. Brun. Moderne rester
L2: 3 cm. Gråblå leire.
Bunn.
Størrelse: 40x40 cm. 60 cm dyp.
Kompostjord med mye moderne
søppel som tegl o.l.
Størrelse: 40x40 cm. 50 cm dyp.
Kompostjord med mye moderne
søppel som tegl o.l.
Størrelse: 40x40 cm. 40 cm dyp.
Kompostjord med mye moderne
søppel som tegl o.l.. Kraftig lukt
av foråtnelse.
Størrelse: 40x40 cm. 53 cm dyp.
Kompostjord med mye moderne
søppel som tegl o.l.
Størrelse: 40x40 cm. 20 cm dyp.
Kompostjord med mye moderne
søppel som tegl o.l. Mye steiner.
Størrelse: 40x40 cm. 20 cm dyp.
Skogstorv på Berg.
Størrelse: 40x40 cm. 20 cm dyp.
Skogstorv på Berg.

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

UJA

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

ERE

70/18

ERE

Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.

71/38

UJA

71/38

TLB

Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.

71/38

ERE

71/38

ERE

71/38

ERE

Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

71/38

ERE

71/38

ERE

70/18

ERE

70/18

ERE

26
22

N

Størrelse: 40x40 cm. 20 cm dyp.
Skogstorv på Berg.

23

N

24

N

25

N

26

N

27

N

28

N

29

N

30

N

31

N

32

N

33

N

34

N

35

N

36

N

37

N

38

N

Størrelse: 50x50 cm. 47 cm dyp.
Matjord på leire.
Størrelse: 80x80 cm. 40 cm dyp.
Matjord på leire.
Størrelse: 40x40 cm. 40 cm dyp.
Topp: Matjord med mye teglstein
Bunn: Grålig silt.
Størrelse: 40x40 cm. 20 cm dyp.
Topp: Matjord med mye teglstein
Bunn: Grålig silt
Størrelse: 40x40 cm. 40 cm dyp.
Topp: Matjord med mye teglstein
Bunn: Grålig silt
Størrelse: 40x40 cm. cm dyp.
Topp: 11 cm. Torv. Brun.
L1: 8 cm. Mørk brun, silt.
L2: 6 cm. Grå sand.
Bunn: Steiner.
Størrelse: 40x40 cm. 30 cm dyp.
Topp: 11 cm. Brun torv.
L1: 19 cm. Gråbrun siltholdig
sand.
Mye røtter.
Størrelse: 45x45 cm. 24 cm dyp.
Topp: 20cm. Brun Torv.
L1: 4 cm Gulig sand
Mye steiner og røtter.
Størrelse: 45x45 cm. 23 cm dyp.
Topp: 10cm. Brun torv.
L1: 13 cm. Mørk brun silt.
Bunn: Berg.
Størrelse: 44x40 cm. 30 cm dyp.
Topp: 14 cm. Brun torv.
L1: 16 cm. Rødbrun silt.
Størrelse: 40x40 cm. 10 cm dyp.
Topp: 10 cm. Torv.
Bunn: Berg.
Størrelse: 41x35 cm. 25 cm dyp.
Topp: 10cm. Torv. Mørk brun.
L1: 7 cm. Mørk brun kullsand.
L2: 8 cm. Rød silt.
Størrelse: 40x40 cm. 30 cm dyp.
Matjord med moderne
forstyrelser. Omrotet
Størrelse: 45x45 cm. 38 cm dyp.
Topp: 13 cm. Torv.
L1: 25 cm. Brun silt.
Mye røtter.
Størrelse: 45x40 cm. 20 cm dyp.
Topp: 9 cm. Torv.
L1: 11 cm. Leire.
Størrelse: 40x40 cm. 42 cm dyp.
Topp: 14 cm. Torv.
L1: 28 cm. Rødbrun leirholdig
silt.

K.P. 4

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Leireveien, Søgne
kommune.
Leireveien, Søgne
kommune.
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

ERE

29/11

ERE

29/11

TLB

70/5

ERE

70/5

TLB

70/5

TLB

70/18

UJA

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/3

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/3

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/3

UJA

70/18

TLB

70/18

UJA

Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

71/38

ERE

70/18

TLB

Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune

70/18

UJA

70/18

TLB
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Sjakteliste
Forkortelser til sjaktelisten
Beskrivelse
Forkortelse
Sjakt-nummer
#
Askeladden
ASK
K.P. Struktur, etc.
Relasjoner
Sted for sjakten. Lokalnavn og kommune
Sted
Gårdsnummer
G.NR.
Struktur
S.

#
1

ASK

Beskrivelse
Størrelse: 42 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire

Relasjon

2

Størrelse: 21 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire

3

Størrelse: 29 x 2,5m. Dybde: 60 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire

4

Størrelse: 10 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun hagejord
Undergrunn: Blåleire

5

Størrelse: 22 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun hagejord
Undergrunn: Blåleire

F. 3 og 4.

Størrelse: 7 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Brun siltsan.
Bunn: Gulig brun leirholdig silt.

S. 2 og 3.
K.P. 3

6

7

8

9

10

262568

Størrelse: 14 x 2,5m. Dybde: 50 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire og brun
siltsand
Størrelse: 18 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire
Størrelse: 54 x 2,5m. Dybde: 30 cm.
Gråbrun matjord
Undergrunn: Blåleire
Størrelse: 7,5 x 2,5m. Dybde: 30
cm.
Brun gammel skogsjord.
Undergrunn: Mørk

Sted
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Kjellandsveien,
Søgne
Kommune
Kjellandsveien,
Søgne
Kommune

G.NR.
71/38

71/38

71/38

71/38

71/38

71/38

71/38

71/38

70/3
og
70/5
70/5
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Funnliste
Forkortelser til funnlisten
Beskrivelse
Forkortelse
Funn-nummer
#
Askeladden
ASK
Type av funn, eks, Flintfragment, bein, Kvartsfragment, etc.
Type
Prøvestikk (PS) Nr., Struktur etc.
Relasjon
Sted funnet er gjort, lokalnavn og kommune
Sted
Gårdsnummer
G.NR.
Struktur
S.

#
1

ASK
262567

Type
Diabasavslag (1.)
Flintavslag (12.)

Relasjon
P.S. 3

2

262567

Flintavslag (9.)

P.S. 5

3

Løsfunn

Flintavslag. (1.)

Løsfunn i toppmasser i sjakt 5

4

Løsfunn

Flintavslag. (1.)

Løsfunn i toppmasser i sjakt 5

Sted
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Mjåland bru,
Kjellandsheia Nord,
Søgne Kommune
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne Kommune.

G.NR.
70/18

70/18

71/38

71/38
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Strukturliste
Forkortelser til strukturlisten
Beskrivelse
Forkortelse
Struktur-nummer
#
Askeladden
ASK
Type struktur, eks kokegrop.
Type
K.P. Sjakt, etc
Relasjon
Sted funnet er gjort, lokalnavn og kommune
Sted
Gårdsnummer
G.NR.
Kullprøve
K.P.

#
1
2

ASK
Utgår
262568

Type
Utgår
Utrensings
grop

3

262568

Kokegrop

4

262569

Kokegrop

5

262569

Kokegrop

Beskrivelse
Utgår
Liten sirkulær utrensings grop fra
kokegrop S. 3. Skjørbrent stein og kull.
Avrundet bunn.
Størrelse: 46x34 cm. 10cm dyp.
Størelse: 100x74 cm. 12 cm dyp.
Oval i flate. Kuttes av flere store røtter.
Mye kull og skjørbrent stein. Profilen
viste sterkt skjørbrent stein i midten,
kullrand, og utvasket bunn, men ikke
spor av røtter ned fra bunnen. Røtter i
toppen gjør den sterkt forstyret.
Oval forstyret kokegrop. 260 cm lang,
120 cm bred. 12-20 cm dyp.
Kuttet av gravmaskin grabb i N. Føere
skjørbrente steiner. Største stort hode
størelse. Klart utpløyd og herjet med.
Kull konsentrert i nord og sør. Kansje to
faser/overlappene strukturer. Ca 70% av
strukturen la under et tynt matgjordlag.
KP tatt fra sørdelen av strukturen. I sør
kan vi se en liten nedgraving.
Rund til oval kokegrop. Størelse 60-43
cm. 12 cm dyp.
Kuttet i SØ og NV. Skjørbrent stein.
Snittet. Avrundet bunn.

Relasjon
Utgår

K.P. 3

K.P. 5

Sted
Utgår
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.
Prestegården,
Lunde,
Søgne
Kommune.

G.NR.
Utgår
71/38

Leireveien,
Søgne
kommune.

29/11

Leireveien,
Søgne
kommune.

29/11

71/38
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Kullprøveliste.
Forkortelser til Kullprøvelisten
Beskrivelse
Forkortelse
Kullprøve-nummer
#
Askeladden
ASK
Struktur (S), Sjakt, et.c
Relasjon
Sted funnet er gjort, lokalnavn og kommune
Sted
Gårdsnummer
G.NR.

#
1
2
3

ASK
Utgår
Utgår
262568

Beskrivelse
Utgår
Utgår
Kullprøve tatt fra Kokegrop.
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262568-0 : kokegrop - FJE

17/09/2019-13:15

Viser grunninformasjon tilknyttet et kulturminne.
Vernestatus i tittel gjengir høyeste vernestatus tilknyttet objektet eller dets enkeltminner.
Grå farve på linjer i tabell for vernestatus angir hva slags vern objektet hadde tidligere.

Fylke:

Vest-Agder

Kommune:

Søgne

Lokalitetskategori:

Arkeologisk minne

Lokalitetsart:

Kokegroplokalitet

Enkeltminne kategori: Arkeologisk minne
Enkeltminne art:

Kokegrop

Her ble det funnet ei kokegrop og en utrensings grop. De ble snittet som enk. disp.

DATERING
Datering:

Jernalder

Eksakt dato:

Metode:

Typologisk

Kvalitet:

Sannsynlig

Vernetype

Lovgrunnlag

Paragraf

Vernedato

Fjernet (aut. fredet)

Kulturminneloven av 1978

8.4 (Dispensasjon)

03/09/2019

Funksjon

Datert fra

Bolig, bosetning

Jernalder

Matrikkelnummer

Bruksnavn

Kommune: Søgne (1018) GNR: 71 BNR:38 SØGNE PRESTEGÅRD
FNR:0 SNR:0

Navn
LUNDEPARKEN BARNEHAGE AS

262569-0 : kokegrop - FJE

17/09/2019-13:27

Viser grunninformasjon tilknyttet et kulturminne.
Vernestatus i tittel gjengir høyeste vernestatus tilknyttet objektet eller dets enkeltminner.
Grå farve på linjer i tabell for vernestatus angir hva slags vern objektet hadde tidligere.

Fylke:

Vest-Agder

Kommune:

Søgne

Lokalitetskategori:

Arkeologisk minne

Lokalitetsart:

Kokegroplokalitet

Enkeltminne kategori: Arkeologisk minne
Enkeltminne art:

Kokegrop

Dette område er harpet av grunneieren som har fjernet matjorda noen måneder før arkeologen sett i gang med registreringen.
Når overflaten ble rensket, kunne man se ei stor kokegrop på ca. 260 cm og en liten på ca. 60 cm. Begge kokegroper ble snittet,
dokumentert og kullprøve ble samlet inn.
DATERING
Datering:

Jernalder

Eksakt dato:

Metode:

Typologisk

Kvalitet:

Sannsynlig

Vernetype

Lovgrunnlag

Paragraf

Vernedato

Fjernet (aut. fredet)

Kulturminneloven av 1978

8.4 (Dispensasjon)

03/09/2019

Funksjon

Datert fra

Bolig, bosetning

Jernalder

Matrikkelnummer

Bruksnavn

Kommune: Søgne (1018) GNR: 29 BNR:11 LEIRE
FNR:0 SNR:0

Navn
STUBSTAD MORTEN

262567-0 : Steinalderlokalitet - AUT

17/09/2019-13:30

Viser grunninformasjon tilknyttet et kulturminne.
Vernestatus i tittel gjengir høyeste vernestatus tilknyttet objektet eller dets enkeltminner.
Grå farve på linjer i tabell for vernestatus angir hva slags vern objektet hadde tidligere.

Fylke:

Vest-Agder

Kommune:

Søgne

Lokalitetskategori:

Arkeologisk minne

Lokalitetsart:

Bosetningaktivitetsområde

Enkeltminne kategori: Arkeologisk minne
Enkeltminne art:

Aktivitetsområde

Det ble gravd 9 prøvestikk, hvorav 2 gav positiv resultat. Det ble funnet 9 avslag av flint på PS 5, og 1 avslag av diabas og 12
avslag av flint på PS 2. Ingen diagnostisk funn.
DATERING
Datering:

Steinalder

Eksakt dato:

Metode:

Typologisk

Kvalitet:

Sannsynlig

Vernetype

Lovgrunnlag

Paragraf

Vernedato

Automatisk fredet

Kulturminneloven av 1978

4 (Automatisk fredning)

03/09/2019

Funksjon

Datert fra

Bolig, bosetning

Steinalder

Matrikkelnummer

Bruksnavn

Navn

Kommune: Søgne (1018) GNR: 29 BNR:70 TILLEGG I TIL GNR.72 BNR.66
FNR:0 SNR:0

KLUNGLAND REINO

Kommune: Søgne (1018) GNR: 29 BNR:8 LEIRE
FNR:0 SNR:0

TØNNESSEN ØYVIND

Kommune: Søgne (1018) GNR: 70 BNR:18 KJELLANDSHEIA VI
FNR:0 SNR:0

SØGNE KOMMUNE

Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Aasen, Terje <Terje.Aasen@ae.no>
mandag 11. februar 2019 09.48
Even F. Lorentsen
VS: Regulering Kjellandsheia nord - Mjåland i Søgne kommune

Gjennom området som er avmerket på kartet som ligger ved brav til oss av 10.01.2019 går det en 110kV linje som
kommer fra Kulia transformatorstasjon, går innom Leire transformatorstasjon og videre til Mandal.
Denne linjen har et total byggeforbudsbelte på 22 meter, det vil si 11 meter til hver side fra senter linje målt
horisontalt. Ingen deler av bygninger (trapper, verandaer, takutspring ol.) må komme innforbi denne avstanden.
Ved eventuelle forandringer av terrenghøyder under og ved høyspenningslinjer, så må Agder Energi Nett AS på
forhånd godkjenne dette.

Mvh
Terje Aasen

Agder Energi Nett AS - Senioringeniør Regionalnett
Besøksadresse - Kjøita 18, 4630 Kristiansand
Postadresse - Postboks 794 Stoa, 4809 Arendal
Tlf: 38607904 - Mobil: 95298145
nett@ae.no - www.aenett.no
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Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Hilde Sundstøl <hilde@firearstider.no>
fredag 18. januar 2019 10.04
Even F. Lorentsen
områderegulering

Hei
Jeg er eier av eiendommen Gnr 71/Bnr 38, Lundeveien 169 ( Prestegården) på Lunde.
Vi er i gang med planlegging og tenker å benytte eiendommen til avlastningshjem. Planene innebærer store
utbygginger og høy utnyttelsesgrad på eiendommen.
Jeg mottok et brev fra dere i går, men varsel om områderegulering. En av eiendommene som nevnes her er nettopp
denne.
I forbindelse med det videre arbeidet med planene våre og de ressurser vi legger i prosjektet hadde det vært greit å
vite om eiendommen blir vesentlig berørt eller om det er mindre vesentlig?
Kan du si litt om hvordan dere tenker at Gnr 71/Bnr 38 bli berørt?
Med vennlig hilsen
Hilde Sundstøl
Tlf: 97110240
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Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Geir Kjelland <geik60@gmail.com>
onsdag 23. januar 2019 23.31
Even F. Lorentsen
Ole Johan Bueklev; Ole Johan Bueklev; Marianne Nymo
Innspill til områderegulering for Kjellandsheia Nord - Mjåland, i Søgne
kommune

Hei
Jeg har planer om å bygge hus på et område på Kjelland.
Dette område ligger innenfor planen og jeg vil gjerne diskutere muligheter for å få regulert dette område til
boligformål.
Se vedlagte kart.
Inntegnet 5 eneboliger.
Planlagt område regulert for boligformål (Markert rundt boligene.
Mulig veitrase inn i område er også tegnet inn. NB dette er traseen til den gamle veien fra Kjelland til Leire.
Tanken er at min sønn og min datter skal kunne bygge her om 3-4 år
Ta gjerne kontakt for flere detaljer om det er nødvendig.
Med hilsen
Geir Kjelland
99278173
Grunneier: Gårdsnr 70, Bruksnummer 5,6
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Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jarle Tjelland <jarle@deholtgruppen.no>
torsdag 14. februar 2019 07.09
Even F. Lorentsen
Innspill til varsel om igangsetting av område regulering for Kjellandsheia
Nord -Mjåland i Søgne kommune

På veiene av eieren av Gnr. 29 bnr. 7
I forbindes med i gang setting av områderegulering av dette området har vi følgen ønsker.
Vi har tre små landbruks teiger i dette området som er lite egnet for tradisjonell landbruks drift, og med den
økningen som der er i Søgne kommen men blokkbebyggelse ønsker vi og reguler disse parsellen om kolonihager, slik
at det er mulig og etabler små parseller som er egnet for kjøkken hager.
Størrelser og antall på parsellene må vi komme tilbake på.
Da disse tre parsellen går fra dalen ( dyrka mark) og opp på toppen av fjellet ønsker vi at den øverste delen blir satt
av til boligbebyggelse.
Men Vennlig Hilsen
for Leire veien 26 AS
Jarle Tjelland
90 75 92 08
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Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Morgen Stubstad <morten@stubstad.no>
fredag 18. januar 2019 07.35
Even F. Lorentsen
Leireveien 86

God morgen Even
Jeg er eier av 29/1 ,men dette er et ønske om å Innbefatte Leireveien 86 gnr/bnr 29/23 i reguleringsplanen .som
dere sneier fv204
Har vært i kontakt med Ole bueklev
Formålet er fradeling av en tomt (vei vann kloakk ingen nabo klager å tomten er gul ) Har også inngått avtale om
bidrag til kjellandsheia as
Kommunen mente fradelingen måtte inn i en reguleringsarbeid og pekte på E39 krysset
Høre fra deg
Er på mobil 97784921
Mvh Morten stubstad
Sendt fra min John Deere
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Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Morgen Stubstad <morten@stubstad.no>
onsdag 30. januar 2019 09.44
Even F. Lorentsen
Leireveien 86

Hei Even
Saksbehandler ved Søgne kommune er
Bjørg holme ang fradeling av tomt ,

Er på mobil 97784821 vis noe er uklart
Mvh Morten
Sendt fra min John Deere
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Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Møvik Byggetjenester AS <anne@arkmovik.no>
torsdag 14. februar 2019 10.55
Even F. Lorentsen
Områderegulering referanse 3965 - Kjellandsheia Nord - Mjåland
0664_001.pdf

Viser til oppstartsvarsel i saken. På vegne av grunneier Tor Bjarne Repstad, eier av gnr. 71 bnr. 22 sendes følgende
innspill til varslingen:
Hele områdeteigen på gnr. 71 bnr. 22 t ved Lunde vist i vedlagte kart bes tatt inn som byggeområde for boliger i
områdeplanen.
Planene har vært diskutert mellom eier og kommunens planlegger tidligere.
Kravet var da å lage sti langs elvebredden og fram til gs-sti.
Området skal også heves over flomsone der det blir bebyggelse.
Siden det blir inngrep for å lage elvesti, ønsker eier å ha hele teigen med formål til bebyggelse inkludert
eiendomsgrense i elva.
For etterfølgende planarbeid i egen detaljplan, ønsker kunden å se på evt. samarbeid med dere for arbeid med slik
detaljplan.
Dette som innspill til oppstartsvarselet og vi ber derfor om bekreftelse på at innspillet er mottatt.
Kontaktinfo grunneier: Tor Bjarne Repstad, Repstadveien 364, 4642 Søgne tlf 41628207
for mer informasjon kan undertegnede kontaktes.
Med hilsen
Anne Karén Birkeland
Møvik Byggetjenester A/S
Tlf.: 38 01 02 84 / 975 87 172

Andøyfaret 33, 4623 Kristiansand
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Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Oeyvind Toennessen <oey-toen@online.no>
tirsdag 15. januar 2019 19.24
Even F. Lorentsen
Varsel om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia NordMjåland, i Søgne kommune

Hei. Henviser til tilsendt varsel om områderegulering og muligheter til å
komme med innspill.
Som eier av 29/8-13-86, vil jeg ha tilsendt kart og beskrivelse over hva
som blir planlagt på disse eiendommene.
Jeg vil ha tilsendt all informasjon som har betydning for disse eiendommene
underveis i planarbeidet. Dette er fordi jeg vil vite hvor eventuelle kryss og
påkjøringer til E39, samt hvor boligbygging blir planlagt for å komme med
synspunkter der også.
MVH Øyvind Tønnessen
Leireveien 58
4641 Søgne
Tlf: 90924258
oey-toen@online.no
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ViaNova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 KRISTIANSAND S

Vår ref.: 19/02637-5

Deres ref.: 3965

Dato: 13.02.2019

Søgne kommune - innspill til varsel om igangsetting av områderegulering for
Kjellandsheia nord - Mjåland
Viser til oversendelse datert 10.1.19.
Saken gjelder melding om oppstart av områderegulering for Kjellandsheia Nord og
områder ved dagens E39. I oversendelsen opplyses det om at formålet med
områdereguleringen er å legge til rette for fremtidig bebyggelse og anlegg «B1, B2 og B5»
(boligbebyggelse mm, maks 200 boenheter), infrastruktur og grønnstruktur, samt vurdere
offentlige boliger «O1», jf. kommunedelplan for Kjellandsheia. Det skal også regulere nye
tilknytninger til E39 for Kjellandsheia og Lundeveien.
Fylkeskommunen legger til grunn at føringer fra overordnet kommunedelplan mv
videreføres. I forslag til kommuneplanens arealdel var det foreslått et område til offentlig
tjenesteyting/sykehjem nordvest for Kjellandsvannet. Dersom dette fortsatt er ønsket
arealbruk av Søgne kommune, bør området inkluderes i planavgrensningen og planlegges
sammen med Kjellandsheia nord. Videre planarbeid bør da avvente vedtak av
kommuneplanens arealdel.
Det gjøres oppmerksom på at Regional plan for Kristiansandsregionen er under revisjon.
Dette planarbeidet kan gi føringer for arealdisponeringen i varslet planområde.
Vi har følgende konkrete innspill til saken:
Friluftsliv og vilt
Den planlagte grønnstrukturen rundt både Kjellandsvannet og Ufforttjønna vil etter
fylkeskommunes vurdering være en del av nødvendig infrastruktur for rekreasjon og fysisk
aktivitet for beboere ved blant annet Kjellandsheia nord. I tråd med arealbruksprinsipper i
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet mener vi derfor at det bør stilles
rekkefølgekrav til opparbeiding av turløypenettet ved utbygging av boligområdene.
Kommunen bør videre se til opparbeiding og tilrettelegging sikres gjennom
utbyggingsavtaler.
I nord omfatter planområdet arealer langs Lundeelva som i dag inngår i reguleringsplan for
Lunde. Vassdrag med tilhørende vassdragsnatur er arealer som byr på varierte natur- og
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:
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friluftlivskvaliteter. Samtidig utgjør ofte vassdrag med tilhørende kantvegetasjon en viktig
ferdselskorridor for vilt. Av hensyn til både allmennhetens friluftsliv og viltinteresser mener
vi at arealer langs Lundeelva bør holdes ubebygd. Dagens regulerte Friområde1 med
tilhørende tursti (jf. reguleringsplan for Lunde) bør derfor videreføres i ny plan. Samtidig
bør kommunen se på muligheten for å legge inn en tursti på søndre side av Lundeelva fra
Leireveien 48 og vestover til Kjelland. På den måten vil man få en sammenhengende
rundtur i form av en elvesti.
De planlagte tiltakene rundt Kjellandsvannet og Ufforttjønna vil bli et meget bra tilbud for
beboere i nærheten. Det er imidlertid viktig med en enkel tilgang til nærturområder for å
senke terskelen for fysisk aktivitet i hverdagen. Planen bør derfor vise gode snarveier og
forbindelseslinjer fra B1, B2 og B5 mot grønnstrukturen i vest - gjerne vist som
naturområde eller turdrag. Grønnstrukturen bør utformes slik at den både kan fungere som
interne ferdselsåre, lekeområde for barn og som ferdselskorridor for vilt.
Vannforvaltning
Vi minner om at Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021 skal
legges til grunn for kommunal planlegging og virksomhet i vannregion Agder. Jf.
vannforskriften § 29 siste ledd. Vannforvaltningsplanen skal sikre en mest mulig helhetlig
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Ved nye tiltak i vann må det
vurderes om vannforskriften § 12 kommer til anvendelse. Det er kommunen som har
ansvar at denne vurderingen blir gjort. Planområdet brer seg over Lundeelva
(vannforekomstID: 022-782-R), inkludert deler av de anadrome sidebekkene
Kjellandsbekken og Røddingbekken. Den økologiske tilstanden til Lundeelva er svært
dårlig, primært grunnet forsuring. God økologisk tilstand skal nås 2022 – 2027.
Konsekvensene for vassdraget må utredes i planarbeidet. Det er Fylkesmannen som er
myndighet for eventuelle tiltak i bekken og inngrep i kantsoner.
Kulturminner
Dette område har stort potensial for funn av arkeologiske fornminner. I nærheten av
Søgneelva er det gjort en del funn fra både eldre- og yngre steinalder.
Fylkeskonservatoren har følgende merknader: 1) Dyrkemark som er på østsiden av
omsorgshuset og presteboligen er særdeles spennende i forhold til tidligere spor av
mennesker på Lunde. 2) Områdene som ligger vest for boligfeltet mellom fv. 204 og E39
er også spennende, med tenking på at hele lunde var under vann i begynnelsen av eldre
steinalderen. 3) Resten av utmarksregistrering på Kjellandsheia ble ikke undersøkt i
forbindelse med våre tidligere registreringen i 2013 (Våreheia-Oftenes, Kjellandsheia
områdereguleringsplan). Fylkeskonservatoren kommer derfor å stille krav om arkeologisk
registrering innenfor planområde for å avklare om tiltak i planområdet vil være i konflikt
med automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminnelovens § 9. Som avtalt på telefonen
med Even Lorentsen v/ ViaNova den 22. januar 2019, avventer vi med å sende fullstendig
prosjektplan og budsjettforslag til vi se mer detaljert plan og hvilken type tiltak skal skje og
hvor.
Samferdsel
Det er viktig med gode løsninger for gående og syklende, i denne sammenheng spesielt
tilknyttet offentlige områder (skoler, barnehager, forsamlingslokaler, idrettsanlegg,
grendehus etc.) og forbindelse mot sentrum i Tangvall. Videre er viktig å se til at området
får tilfredsstillende trafikale løsninger og god trafikksikkerhet, særlig for myke trafikanter.
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Antall avkjørsler bør holdes på et minimum. Kryssløsninger i planområdet må tilrettelegges
på en god og trafikksikker måte, der utforming av siktsoner blir ivaretatt. Gjeldende
rekkefølgebestemmelser for samferdselsanlegg i kommunedelplan for Kjellandsheia,
Oftenes og Leireheia forventes fulgt opp/videreført i bestemmelsene i planen, tilsvarende
gjelder også andre reguleringsplaner som blir berørt.
God fremkommelighet for kollektivtrafikken må være et premiss i planarbeidet. Hovedveg
gjennom Kjellandsheia må dimensjoneres og planlegges som en eventuell fremtidig
kollektivtrasé. Det må reguleres inn holdeplasser strategisk plassert i forhold til
gangavstander for bebyggelsen. Hovedtyngden av beboerne bør ikke ha lenger
gangavstand enn 500 meter. Vi er positiv til kantstopp med perrong og ventefasiliteter
istedenfor busslommer.
I planarbeidet må det være en dialog med fylkeskommunen og Agder kollektivtrafikk
vedrørende plassering av kollektivholdeplasser. I kryss ved nåværende E39 bør det
reguleres inn Park & Ride plasser og sykkelparkering knyttet opp til holdeplasser i kort
gangavstand. I forbindelse med etablering av ny europaveg vil ny status for nåværende
E39 vurderes nærmere.

Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Vedlegg:

Adresselister:
Mottakere:
ViaNova Kristiansand AS
Kopi til:
SØGNE KOMMUNE
FYLKESMANNEN I AGDER

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø

VIANOVA KRISTIANSAND AS

Vår dato:

Vår ref:

25.01.2019

2019/823

Deres dato:

Deres ref:

10.01.2019

3965

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole-Johan Eik, 38 17 62 07

Postboks 541
4665 KRISTIANSAND S

Innspill til varsel om oppstart av arbeid med områderegulering Kjellandsheia nord i Søgne kommune
Vi viser til skriv datert 10.01.2019.
Planområdet omfatter nordre deler av kommunedelplan for Kjellandsheia, vest for Leireveien. I
tillegg inngår arealer nord for E39 fram til og med Lundeveien, samt noe areal omkring Repstadveien
sør for Lunde skole.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for framtidig bebyggelse og anlegg innenfor
kommunedelplanens felt B1, B2 og B5. Her tenkes inntil 200 boenheter. Innenfor O1, i nordenden
av område B1, vurderes offentlige boliger. I tillegg skal planarbeidet legge til rette for infrastruktur
og grønnstruktur. For øvrig planlegges nye veitilknytninger til både E39 og Lundeveien.
Innspill
Innledningsvis viser vi til vår sjekkliste for reguleringsplaner som ligger på Fylkesmannens
hjemmeside: www.fylkesmannen.no/av/, under plan og bygg – arealforvaltning – dokumenter.
Formålet med sjekklisten er å sikre god saksopplysning, og vi anmoder derfor om at denne
sjekklisten benyttes i planarbeidet.
Fylkesmannen ber om at særlig følgende vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet:
-

Klima- og energiplanlegging, jf. pbl. § 3-1 første ledd bokstav g). Se miljøkommune.no for
veiledning: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/

-

Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.

-

Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012.

-

Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd.

-

Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd.

-

Barn og unges oppvekst-vilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole og andre
aktiviteter, samt lekearealer, som er tilfredsstillende med hensyn til sikkerhet, omfang

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65

Telefon: 37 01 75 00
www.fylkesmannen.no/ag
Org.nr. 974 762 994
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og lokalisering, jf. pbl. § 1-1 femte ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008.
-

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.

Utdypende kommentarer til enkelte tema
Ad barn og unge
Det er viktig at planprosessen blir organisert slik at bl.a. barn og unge blir involvert i planarbeidet,
samt gis anledning til å komme med innspill. Resultatet av deres medvirkning skal inntas i
planbeskrivelsen.
Ad friluftsliv
På kommunens hjemmeside ligger en grønnstrukturplan fra 2014 som bl.a. omfatter Kjellandsheia
nord. Det er viktig at man i planarbeidet finner løsninger som sikrer fortsatt god kvalitet på
nærturområdet, spesielt knyttet til områdene omkring Kjellandsvannet og Uffortjønna.
Ad klima
Klimavirkninger av et planforslag kan reduseres med ulike tiltak, f.eks. gjennom krav til bruk av
fornybare materialer i byggene, begrenset parkeringsdekning (for å redusere bilbruk), og løsninger
for å redusere energibruk. Det bør videre foretas en vurdering av om elforsyningen gjør det mulig å
tilrettelegge for lading av elbiler (tilstrekkelig effekt), herunder legge opp til produksjon av
tilleggsstrøm med solcelleanlegg.
Ad klimatilpasning - håndtering av overvann
Med klimaendringer forventes økt nedbør og også mer intens nedbør, som vil gi større mengde
overvann på kortere tid. For å tilpasse seg klimaendringer og forebygge skade, gir vi derfor faglig råd
om at overvann i planområdet håndteres i størst mulig grad lokalt med infiltrasjon og fordrøyning. Vi
viser i den sammenheng til miljokommune.no.
Ad vassdrag
Deler av planområdet omfatter en strekning av Lundeelva. Dersom det planlegges inngrep i
vassdrag, minner vi om at detaljplan må forelegges Fylkesmannen i Agder, jfr. vannressursloven § 11
om kantvegetasjon. For øvrig er det forbud mot fysiske tiltak i vassdrag, se forskrift FOR 2004-11-15
nr 1468. Tillatelse etter denne forskriften kan gis av Fylkesmannen når det gjelder tiltak på
strekninger som fører anadrome laksefisk eller kreps. For øvrige vassdrag er det fylkeskommunen
som kan gi tillatelse.
Jordvern
Planområdet omfatter en del dyrka mark. Sentrale jordarealer er generelt under sterkt press i form
av nedbygging og omdisponering til andre formål. Det har derfor foregått en stadig innskjerping av
jordvernhensynet for å unngå omdisponering av dyrka jord. Stortinget vedtok den 08.12.2015 en ny
nasjonal jordvernstrategi, «Innst. 56 S 2015-2016». Denne følger opp målene for forvaltning av
landbruksarealer i meld. St. 9 (2011-2012). Den nasjonale jordvernstrategien inneholder en
målsetting om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal være under 4000 daa pr år, gradvis
nådd innen 2020. Dette er en innstramming av tidligere målsetting om maksimal årlig
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omdisponering på 6000 daa. Vi ber derfor at planarbeidet finner fram til løsninger som bevarer den
dyrka jorda i størst mulig grad.

Med hilsen

Pia Karine Hem Molaug (e.f.)
faggruppeleder plan

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Søgne kommune
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 1051
4682
Postboks 517 Lund 4605

SØGNE
KRISTIANSAND S

ViaNova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 KRISTIANSAND S

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

19/11429-2

Deres referanse:

Vår dato:
14.02.2019

Varsel om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia nord - Mjåland
- Søgne kommune
Vi viser til brev fra dere av 10.1.2019.
Det varsles om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia nord – Mjåland.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fremtidig bebyggelse og anlegg, samt nye
tilknytninger til E39 for Kjellandsheia og Lundevegen.
Viktige momenter i planen vil være kobling mellom utbyggingsområdet og eksisterende
vegnett, skoleveg, kollektiv, trafikksikkerhet mv. Rekkefølgekrav i overordnede planer må
videreføres i denne planen, men tilpasses endrede forutsetninger (ny E39).
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
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Statens vegvesen
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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

Sørøst

VIANOVA KRISTIANSAND AS
Gyldenløves gate 1C
4611 KRISTIANSAND S

Deres ref.:
3965

Vår ref.:
2019/231-2

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
01.02.2019

Svar på varsel om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia nord Mjåland - Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 10. januar 2019 vedrørende igangsetting av planarbeid for Kjellandsheia
nord – Mjåland i Søgne kommune.
Formålet med områdereguleringen er å legge til rette for fremtidig bebyggelse og anlegg,
infrastruktur og grønnstruktur.
Deler av Lundeelva ligger innenfor planområdet. Det er ferdsel i elva og det er etablert
båtplasser i / ved planavgrensningen. Planarbeidet må ta hensyn til eksisterende bruk av
Lundeelva og redegjøre for eventuelle konsekvenser for ferdsel og båtplasser.
Vi gjør oppmerksom på at etablering av nye broer over Lundeelva vil kreve tillatelse etter
havne- og farvannsloven, jf. Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Søgne kommune
Postboks 1051
Fylkesmannen i Agder
Postboks 788 Stoa
Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum

4682
4809
5804

SØGNE
ARENDAL
BERGEN

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Morten Reitan <Morten.Reitan@marmuseum.no>
mandag 21. januar 2019 09.43
Even F. Lorentsen; postmottak@vaf.no
VS. Varsel om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia NordMjåland i Søgne kommune

Viser til oversendt varsel om igangsetting av områderegulering for Kjellandsheia Nord- Mjåland i Søgne kommune.
Tiltakshavere er Søgne kommune og Repstad Eiendom AS.
Norsk maritimt museum (NMM) er kulturminnevernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under
vann i Sør-Norge som er freda eller verna etter Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §4 eller §14.
Planområdet omfatter deler av Kjellandsvannet og Lundeelva. Vi gjør på dette nivået av planarbeidet oppmerksom
på at det kan bli aktuelt å sette krav om å gjennomføre en arkeologisk registrering under vann her. Det gjøres
oppmerksom på at planområdet kan bli mer avgrenset. Vi avventer en eventuell avgrensing før eventuelle krav blir
framsatt. Vi har utover dette ingen merknader til oppstartsvarselet.
Vennlig hilsen
Norsk maritimt museum
Morten Reitan

Arkeolog
Telefon +47 952 17 065
www.marmuseum.no
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Vianova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 KRISTIANSAND S

Vår dato: 13.02.2019
Vår ref.: 201900586-2
Arkiv: 323
Deres dato: 10.01.2019
Deres ref.: 3965

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

NVEs innspill - Varsel om oppstart - Områderegulering for
Kjellandsheia nord - Mjåland - Søgne kommune
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid, datert 10.01.2019. NVE er forvaltningsmyndighet for
vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE skal som høringspart bistå
kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes
og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.
Sikkerhet mot flomfare
Planområdet omfatter deler av Lundeelva og sidevassdrag. NVE anbefaler generelt at det holdes god
avstand til vassdragene, både av hensyn til tiltakets flomsikkerhet og av hensyn til vassdragsmiljø og
biologisk mangfold. Deler av planområdet er kartlagt for flomfare. Før planen legges ut til offentlig
ettersyn må det dokumenteres at planen kan realiseres uten at tiltakene kommer i strid med
bestemmelser om sikkerhet mot flomfare i TEK 17 §7-2. Dersom det planlegges tiltak i potensielt
flomutsatte arealer utenfor det kartlagte området, må det innhentes ny kunnskap om flomfare her. Det
bør legges til grunn økning i flomvannføring på 20% for å ta høyde for ventede klimaendringer,
Klimaprofil Agder (Norsk klimaservicesenter 2017).
Sikkerhet mot skredfare
Det er kartlagt faresone for kvikkleireskred nord i planområdet. Kartleggingen er ikke uttømmende og
sikkerhet mot områdeskred må vurderes for øvrige deler av planområdet. Før planen legges ut til
offentlig ettersyn må det være dokumentert hvorvidt områdestabilitet kan være en utfordring for
realisering av planen. Planforslaget må ivareta tilstrekkelig områdestabilitet, jamfør TEK17 §7-3 og
NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Områder med skredfare må vises som hensynssone
med tilhørende bestemmelser som forbyr eller stiller vilkår for tiltak.
Planområdet er potensielt skredutsatt. Våre aktsomhetskart indikerer at det i deler av planområdet kan
være fare for snøskred. Skrenter under 50 meter er ikke fanget opp i disse kartene og det er registrert
skredhendelser også utenfor disse. Dersom planen skal åpne for bygging i områder som er potensielt
skredutsatt, må tilstrekkelig sikkerhet i være dokumentert når planen legges ut til offentlig ettersyn,
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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jamfør TEK10 §7-3 og NVEs veileder 8/2014 Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Det må også sikres at
reguleringsplanen ikke åpner for tiltak som kan øke faren for skred som går ut av planområdet.
Vassdragstiltak
NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn
som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf.
§§ 18 og 20. Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan
bli berørt må derfor sendes til NVE for vurdering. I slike saker må kommunene være tydelig i
oversendelsesbrevet at forholdet til vannressursloven skal vurderes.
Energianlegg
Eier av nattanlegg må involveres i planprosessen. Reguleringsplanen må ikke begrense muligheter for
drift, vedlikehold og nødvendige utvidelser av nettanlegget.
Retningslinjer, veiledere og verktøy
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:
 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.
Videre prosess
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. Dersom planen
berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE legger til grunn at
kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I plandokumentene
må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante
fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes
elektronisk til rs@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og 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.
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den
enkelte saken.

Med hilsen
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Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

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

Kopi til:
FYLKESMANNEN I AGDER
Søgne kommune
Vest-Agder fylkeskommune

Lunde Vel
V/ Leder Randi F. Hansen
Leireveien 12B
4641 Søgne
e-post:rfh@hotmail.no

VIANOVA Kristiansand
PB 54
4665 Kristiansand
e-post: even.lorentsen@vianova.no

Søgne den 19. Februar 2019

VEDRØRENDE NY AV- & PÅKJØRING FRA LEIREVEIEN (FV 204) TIL E 39
Vi takker for hyggelig og konstruktivt møte med dere i forrige måned, og vil med dette
oppsummere.
Styret i Lunde Vel hadde styremøte mandag 04. februar og behandlet av/påkjøring til dagens E39.
Lunde Vel ønsker:
✓ Fjerne eksisterende kryss til E39 samt stenge Leireveien for gjennomkjøring til Lunde.
✓ Vi ønsker heller ikke å delvis benytte dagens kryss for trafikken som genereres fra syd for E
39. Vi ble kjent med denne løsningen i møtet med dere og det synes Lunde vel er en
tungvint, lite fremtids rettet og lite miljøvennlig løsning. Biler som kommer fra syd må da
over Svinefjellet og østover til dagens E 39 kryss og videre vestover til Mjåland så over elva
til Skjærbakken for så å komme til Lunde.
✓ En ny rundkjøring på Skjærbakken (Lundeveien FV 114) ved dagens kryss med trase mot syd
og inn på "E39". Vi ønsker at veien går videre syd-over og knyttes på en best mulig måte til
Leireveien (FV 204) i Leiredale. For eksempel slik tilknyttingspunkt er angitt i
reguleringsplanen for Lunde av 2010. Viser også til reguleringsplanen for Leireheia nord.
Det er viktig at en ny tilkopling til E 39 blir fremtidsrettet med kortest mulig kjøring. Det er mange
nye boliger som skal bygges i området og trafikken som skal sluses ut på "E39" kommer til å øke
veldig. De store nye boligområdene i Leireheia og Kjellandsheia samt boliger i Vedderheia, Lohne
og Nordjøveien vil medfører økt press på et allerede "sprengt" veinett.
Da E39 ble planlagt på 70 tallet ville ekspertisen i vegdirektoratet ha av/påkjøring på Mjåland da
det ble en naturlig nord-syd akse og øst-vest akse. På grunn av debatt om sentrums lokalisering i
Søgne ble det dessverre valgt en uheldig midlertidig løsning der krysset ligger i dag. Lunde Vel
ønsker nå å få den planlagte rundkjøringen til "E 39" tilnærmet der veidirektoratet opprinnelig ville
ha krysset på 70 tallet. (Ref. løsning vi presenterte i møte med dere)
Hilsen Lunde Vel

Kopi:
Areal enheten v/Torkjell Tofte

Arvid Andersen
Lohneveien 182
4642 Søgne
ViaNova Kristiansand AS
Postboks 541
4665 Kristiansand
Att: Even Fallan Lorentsen

Søgne 4. februar 2019

Innspill til varsel om detaljregulering Kjellandsheia Nord i Søgne
kommune.
Viser til Deres kunngjøring den 12. desember 2018 og om fristen 13. februar 2019.

En eventuell avskoging og nedbygging av også dette svære området, perifert i
Søgnebygda, tilfører ikke kommunen noe som den trenger, men heller
utarmer bygda til ugunst for innbyggernes livskvalitet, natur og miljøet.
Vi forstår at det området som omfattes av denne aktuelle detaljreguleringen i
hovedsak gjelder et areal på i alle fall 360 dekar som eies av Søgne kommune
og som ble ervervet i 1975, vederlagsfritt – altså gratis. Bør komme hele
bygdas befolkning til gode.
Undertegnede ønsker herved å gi noen kommentarer og anbefaling til denne særdeles
omfattende planen fordi en voldsom nedbygging her vil ha store negative konsekvenser for
natur og miljø, rekreasjon, jakt, trafikkutfordringer i hele den sentrale delen av bygda,
forurensing, støy m.m. Også undertegnede, som for øvrig er nabo til Kjellandsheia, er bruker
av dette skogsområdet til bl.a. rekreasjon, naturopplevelser, trim og generelt som viktig
areal som bidrag til god livskvalitet.
Særlig viktig er det å ta med i vurderingene at Søgne gjennom mange ti-år har mistet, og
fortsatt mister, store sentrale og viktige tur- og naturområder til aktiviteter som foran nevnt.
Nevner kort at Øygardsheia på Langenes nå står i fare for å bli nedbygd. Likedan vil den nye
motorveien E39 ødelegge store deler av turområdet i Bergeskogen v/Volleberg, Rossevannskogen, Hellersdalen, nedre del, samt Lohneskogen nord – bare for å nevne noe.
Mange er frustrerte over at nok et svært naturskjønt turområde i Søgne, Kjellandsheia Nord
og vest m.fl., nå står i fare for å bli ihjelsprengt og ødelagt som tur- og rekreasjonsområde.
Dette skogsområdet i Kjellandsheia er et av bygdas mest benyttede turområde for masse
mennesker. Å ha et slikt turområde er virkelig et kvalitetsstempel for bygda og bidrar
vesentlig til trivsel, livskvalitet og helse for brukerne.

Nevner også at det er mange som har reagert med forbauselse over hvordan det nye
boligområdet i Norddalsheia, like ved, er blitt til, gjennom en nesten total nedslakting av alt
biologisk liv og terreng/natur. Denne grove og hensynsløse måten dette er gjort på bør ikke
tillates gjentatt.
Ideen om utbygging av Kjellandsheiaområdet startet allerede i min ungdom, på slutten av
50-tallet og utover på 60-tallet. Dette er altså en eldgammel ide. Kanskje var ideen grei nok
den gang, i sin form og omfang, for en mannsalder siden. Det er den ikke i dag. I stedet for
Kjellandsheia har man som kjent i stedet valgt en lang rekke andre steder for store
utbygginger over mange år. Det er bl.a. Langenes, Eikeheia, Ausvigheia, Høllen-området,
Nygårdsheia, Vedderheia osv.
En evt. nedbygging av Kjellandsheia nord er åpenbart ikke noe kommunen, som kommune,
har noe bruk for. Derimot er området kjempeviktig for innbyggerne som tur- og
rekreasjonsområde, jakt osv. – ikke minst fordi bygdas befolkning har mistet, og fortsatt vil
miste, så mange turområder til såkalt «utvikling».
Verden er i endring, kriser oppstår - nye tider gir menneskeheten nye utfordringer – det
krever andre løsninger og valg enn det man syntes vel om i tidligere tider. I dag, med
nasjonens og hele klodens «grønne skiftet» er det for lengst bred politisk enighet om at nye
boligområder heretter primært skal legges nær hoved-infrastruktur (hovedveier/jernbane)
og med kortest mulig avstand til handlesentra/skoler og der jobbene er. Denne planen for
Kjellandsheia kan ikke hevdes å oppfylle en slik prioritering. Derfor er det rimelig å hevde:
Kjellandsheiaplanen er politisk og miljømessig ukorrekt og utdatert.
Etter å ha lest kommunens dokumenter om hvordan man har vurdert de verdiene som
omhandles av Naturmangfoldloven, gis det et klart inntrykk av at slike verdier ikke er
tilstrekkelig undersøkt eller registrert, og det som beskrives er omfangs-messig påfallende
lite og omtales med tydelig overfladiskhet og på en språklig sett, interesse-tom måte.
Dermed kan ikke beslutningsgrunnlaget hevdes å være betryggende godt og heller ikke i
overensstemmelse med krav i nevnte lov. At det i et så stort naturområde reelt skulle være
så bittelite naturverdier å registrere er usannsynlig. Det bør derfor nå bekostes en adskillig
større innsats, og større interesse, for å avklare områdets naturverdier.
Evt. ønsker/muligheter for kortsiktige profittønsker/hensyn ved nedbygging i området, bør
ikke vektlegges, men settes til side.
Min anbefaling er derfor at:
Kjellandsheia nord, som var en gratis gave til kommunen og dermed innbyggerne, i det alt
vesentlige beholdes som inngrepsfritt natur- og rekreasjonsområde til gavn for bygdas
innbyggere og andre, for fremtiden. Det vil være en viktig og ikke minst, særdeles
bærekraftig verdibevaring.
Med hilsen
Arvid Andersen

Even F. Lorentsen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Arvid Andersen <arvid.andersen3@gmail.com>
tirsdag 12. februar 2019 14.54
Even F. Lorentsen
'Kim Høyer Holum'
SV: Innspill vedrørende områderegulering for Kjellandsheia nord i Søgne
kommune

Hei!
Viser til mitt tidligere innspill om saken og tillater meg å føye til en liten tilleggskommentar om andre negative
konsekvenser for kommunen, enn de som er nevnt i hoved-innspillet herfra.
En så stor utbyggingsplan vil utløse flere ikke ubetydelige utfordringer vedr. skole, helsetilbud, infrastruktur,
trafikktetthet/avvikling, støyproblemer, parkeringsutfordringer i sentrale strøk (ved butikker o.l.).
Syntes et var naturlig å nevne også disse forhold.
Med hilsen
Arvid Andersen
Fra: Arvid Andersen <arvid.andersen3@gmail.com>
Sendt: mandag 4. februar 2019 09.42
Til: even.lorentsen@vianova.no
Emne: Innspill vedrørende områderegulering for Kjellandsheia nord i Søgne kommune
Se vedlagte innspill vedrørende denne saken.
Med hilsen
Arvid Andersen
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