
Områderegulering sentrum sør

Forslag til planprogram

10.10.2018



2 
 

 

 FORORD 
 

Vennesla kommune skal utarbeide områderegulering for sentrum sør i Vennesla kommune.  
 
Områdereguleringen skal blant annet revidere gammelt plangrunnlag, legge til rette for god 
sentrumsutvikling, se på broforbindelse til Hunsøya samt utbedre kryss Sentrumsvegen/Erkleivvegen. 
 
Prosessen med å lage områdereguleringen skal være inkluderende slik at beslutningsgrunnlaget er 

godt. Foreliggende dokument er et forslag til planprogram. Planprogrammet er første ledd i 

utarbeidelsen av områderegulering sentrum sør, og samtidig ledd i varsling av planoppstart.  

 

Formålet med planprogrammet er å beskrive:  

- Bakgrunnen og formålet med planarbeidet. 
- Planprosessen og medvirkningsmulighetene.  
- Omfanget av planarbeidet med relevante utredningstemaer. 
 

Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra 

innbyggere, offentlig instanser og relevante interesseorganisasjoner. Iht. plan- og bygningsloven § 

12-9 skal planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker.  

Dette forslaget til planprogram vil være til offentlig ettersyn i perioden november til desember 2018. 

Alle som ønsker kan komme med innspill og merknader til planprogrammet. 

 

Innspill skal sendes til:  
Vennesla kommune  
Postboks 25  
4701 VENNESLA  
Eller på e-post til: post@vennesla.kommune.no   
Merk innspillene: ”Områderegulering sentrum sør”, sak 18/02008 
  
Kontaktperson hos Vennesla kommune er:  

Elena Samuelsen  

Tlf: 38 13 72 14  

e-post: elena.samuelsen@vennesla.kommune.no  

 

 

  

mailto:post@vennesla.kommune.no
mailto:elena.samuelsen@vennesla.kommune.no
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1. Innledning 
 

1.1. Bakgrunn for planarbeidet 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 er det satt mål om å styrke Vennesla sentrum som 
kommunesenter og område for handel og service. I områderegulering sentrum sør må det vurderes 
hvordan arealene best kan bidra til sentrumsutviklingen. 
 
Det er også et stort behov for å knytte sammen sentrum og Hunsøya, samt se på tilgangen til 
kollektivknutepunktet i Graslia.  
 
Samtidig som dette planarbeidet arbeides det med ny kommuneplan for Vennesla. I den forbindelse 
er forslag til kommunedelplan for Venneslaheia av stor betydning med tanke på infrastrukturen i 
krysset Erkleiv/Sentrumsvegen. Det har tidligere blitt laget en prinsipputredning «Alternative 
hovedatkomster til Venneslaheia via Erkleivveien», som viser ulike løsninger og anbefaling. Det må 
vurderes i hvilken grad den anbefalte løsningen skal innarbeides i områdeplanen. 
 
Til grunn for arbeidet ligger også statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (BATP). BATP sier at: I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter 
bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.  
 
 

1.2. Mål for planarbeidet 

De overordna målene for planarbeidet er: 

1. Legge til rette for sentrumsutvikling og god utvikling i sentrum sør 

2. Legge til rette for god tilknytting mellom sentrum og Hunsøya, og kollektivknutepunkt 

3. Bedre fremkommeligheten for gående og syklende, samt bedre trafikksikkerheten 

 

For å oppnå målsetningen over, skal det i planprosessen jobbes med følgende konkrete tiltak: 

1. God dialog med grunneiere og utbyggere 

2. Utarbeide en gjennomførbar områderegulering 

3. Vurdere hvordan sentrum sør kan best bidra til sentrumsutvikling og økt aktivitet i sentrum 

 

1.3. Planprogram og konsekvensutredningsplikt 

I henhold til §§ 6 og 8 i forskrift om konsekvensutredninger utløser ikke planen krav til planprogram 

og konsekvensutredning.  Planforslaget vil være i tråd med overordnet plan, kommuneplanen, og 

faller ikke inn under tiltak i vedlegg I og II i forskriften.  

Det utarbeides likevel et planprogram, da det anses som et godt verktøy å bruke i større 

reguleringsplaner med mange berørte. 

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, beskriver tiltaket, antatte 

problemstillinger som vil bli belyst og planprosessen med viktige milepæler og frister. Det skal 

redegjøres for medvirkningsprosesser.  Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn samtidig som varsling av oppstart av planarbeid. Det er plan- og økonomiutvalget i 

Vennesla kommune som fastsetter planprogrammet. 
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2. Planområdet 
2.1. Planavgrensning  

Forslag til planavgrensningen følger i hovedsak den gamle sentrumsplanen, men med noe mere areal 

i øst da dette hører naturlig til området. I sør møter plangrensa detaljreguleringsplanen for 

Otraparken.  Planen starter i nord ved rundkjøring over til Moseidmoen, gjennom sentrum, over 

jernbanen i øst og ned til Kilane-rundkjøringen i sør. Planområdet er på ca. 188 daa.  
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2.2. Beskrivelse av dagens situasjon 

Kommuneplanen 

I kommuneplanens arealdel 2011-2023 er 

området avsatt til offentlig eller privat 

tjenesteyting – nåværende, forretninger – 

nåværende, forretninger – fremtidig, 

boligbebyggelse – nåværende, bane – 

nåværende, og landbruk-, natur- og 

friluftsformål samt reindrift (LNFR) – 

nåværende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksisterende planer 

Eksisterende reguleringsplan for Vennesla 

sentrum regulerer områdene til 

bolig/forretning/kontor, bolig/forretning, off. 

adm. Bygg, bolig/off.  boliger, konsentrert 

småhus, frittliggende småhus, alm. institusjon, 

alm. kirke, lek, park, parkeringsplasser og 

kollektivanlegg.  

Fra krysset ved Erkleivvegen og sørover er 

svært få av eiendommene utnyttet innenfor 

rammene satt i reguleringsplanen. 
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Eiendomsforhold 

Vennesla kommune eier eiendommer som er 

markert i rødt, Bane Nor Sf sine eiendommer 

er markert i blått og Vest-Agder 

Fylkeskommunes eiendommer er markert i 

grønt. De resterende er private eiendommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsbilde - bebyggelsesstruktur 

Området ligger svært tett på elva og det er i 

dag begrenset tilgang til elvekanten i sør. I øst 

grenser området til Graslia og Venneslaheia.  

Området består av større bygninger lokalisert i 

sentrum, noen eldre eneboliger, nyere 

blokkbebyggelse og forretningsbygg og kirke.  
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Trafikkforhold – infrastruktur – gang-/sykkelveier 

Planområdets struktur preges av infrastrukturen. Området rammes inn av jernbanen i øst og fv. 405 i 

vest. Gjennom området går fv. 66 som går mot Erkleiv, og Sentrumsvegen som fortsetter opp til og 

gjennom sentrum. Sentrumsvegen er 1 av 3 veier som går inn til Vennesla sentrum.  

Langs Sentrumsvegen i sør er det kun etablert gang/sykkelveg på en side, som er noe smalt.   

Kollektivtransporten kjører på sentrumsvegen både i sørgående og nordgående retning.  

På jernbanen i dag går det regiontog og godstog. Vennesla stasjon ligger på Vikeland, men på 80-

tallet var det også stoppested for lokaltog i Graslia.  

 

Grønnstruktur – park – lek – nærmiljø – friluftsliv 

Midt i Vennesla sentrum er det er stor lekeplass i forbindelse med gågata og et større torg foran 

Herredshuset. I Koldalen er det er større område som er regulert til lek, men ikke opparbeidet. I 

boligområdet i Koldalsvegen er det en opparbeidet kvartalslek og regulert to mindre områder til lek. 

Områdene rundt Herredshuset er regulert til park.  

Sør i området er det regulert 3 større parker. To av disse er etablerte med gressplen, men det er lite 

tilgjengelige områder og dermed usikkerhet med tanke på bruken av områdene.  

Lekeareal i Koldalen:             Parkområder i sør:  
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Naturmangfold  

Det er ikke foretatt noen egne registreringer av naturmangfold innenfor planområdet. Miljøstatus.no 

har følgende registreringer: 

- Naturtype: viktig 

bekkedrag, lokal viktig 

verdi 

- Fremmed art: parkslirekne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bilde fra http://www.miljostatus.no/kart  

 

Kulturminnevern, kulturlandskap og fornminner 

Det er ikke foretatt noen egne registreringer av naturmangfold innenfor planområdet. Miljøstatus.no 

har registrert et kulturminne av arkeologisk lokalitet; Barselbekken.  

 

Illustrasjon fra 

http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=94767|6927256|737917|7333456&layers=51:10

0;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100  

 

 

http://www.miljostatus.no/kart
http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=94767|6927256|737917|7333456&layers=51:100;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100
http://www.miljostatus.no/kart/?lang=no&extent=94767|6927256|737917|7333456&layers=51:100;&basemap=KART&opacity=70&saturation=100
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Støy 

Deler av området er svært støyutsatt grunnet biltrafikken på veiene. Illustrasjonen under viser 

støysonene på fylkesveiene. Det foreligger ingen støykartlegging av jernbanen per nå.  

Gult støynivå Lden 55-65 db,  rødt støynivå Lden 65 db og høyere.  

 

Illustrasjon fra 

http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f27998dde0a74cfaaacb74724

7236be8  

Utsnittet under viser i tillegg støysonene på noen av internveiene i vennesla sentrum: 

 

Illustrasjonen er hentet fra områderegulering sentrum nord, 

https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/4255388.2534.p7mpjikwlbzknn/Vedlegg+8.+St%C3

%B8yvurdering.pdf  

http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f27998dde0a74cfaaacb747247236be8
http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f27998dde0a74cfaaacb747247236be8
https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/4255388.2534.p7mpjikwlbzknn/Vedlegg+8.+St%C3%B8yvurdering.pdf
https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/4255388.2534.p7mpjikwlbzknn/Vedlegg+8.+St%C3%B8yvurdering.pdf
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3. Sentrale problemstillinger i planarbeidet 
 

For å oppnå målene satt for planprosessen og utarbeide en god områderegulering må det ses på 

følgende problemstillinger 

 

Tema Problemstillinger 

Sentrumsutvikling 

 

- Styrke innholdet i sentrum 
- Etablere broforbindelse mellom sentrum og 

Hunsøya 
- Gode akser til og fra kollektivknutepunkt 
- Vurdere hva som er god arealbruk i sentrum 

sør, med tanke på støy 
- Vurdere forholdet mellom næring/bolig og 

hvilken arealbruk som egner seg best i området 

Trafikkavvikling - Bedring av framkommeligheten for gående, 
syklende og buss 

- Konflikter mellom gående, syklende og harde 
trafikanter 

- Utbedre kryss Sentrumsvegen/Erkleivvegen 
- Undergang ved Kilane og Graslia 

Støy - Området preges av støy fra fylkesveg 405, 
sentrumsvegen (fv 66) og jernbanen 

Kollektivknutepunkt - Vurdere innhold og funksjon av arealene 
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4. Rammer og premisser 
4.1. Overordna føringer og planer 

Rikspolitiske planretningslinjer og føringer som er særlig relevante for planarbeidet: 

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 
- Norsk klimapolitikk (St.meld. nr. 21-2012) 
- Nasjonal transportplan (2014 - 2023) 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011). 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
- T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (1995) 
- T-1057 Retningslinje for planlegging av riks- og fylkesveger (1994) 
- T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012) 
- T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 
- Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, 2012 
- Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven, 2009  
 

Regionale planer og føringer 

- Regionplan Agder 2020 
- Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 
- Regional transportplan Agder 2015-2017 
- Regional plan for Kristiansandsregionen 
- Fylkesstrategi for arbeid med universell utforming i Vest-Agder 2012-2015 
- Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 (VAF) 
 

Kommunale planer 

- Kommuneplanen for Vennesla 2015-20126 
- Kommunedelplan for sykkel, 2014 
- Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2019 
- Kommunedelplan for Venneslaheia – ikke vedtatt  
- Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 
- Trafikksikkerhetsplan 2014-2026 

 

4.2. Reguleringsplaner 

- Planid: 1997064, Vennesla sentrum, 21.11.2002 
- Planid: 2011006, Wiig-gården gnr. 6, bnr. 367, 17.02.2011 
- Planid: 2016003, Gnr/bnr 6/1208 Helsehuset, 17.03.2016 
- Planid: 200904, Koldalsveien 5, 16.09.2009 
 

 

 

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsmelding
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5. Mulighetsstudie 
5.1. Mulighetsstudie 

En viktig del av planarbeidet er hvordan man kan knytte sammen sentrum og Hunsøya. Det er 

ønskelig i starten av planarbeidet å lage et mulighetsstudie for etablering av bro mellom sentrum og 

Hunsøya.  

Det er også ønskelig å lage et mulighetsstudie for fremtidig kollektivterminal i Graslia for å kartlegge 

og legge til rette for ulike funksjoner gjennom planarbeidet.  
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6. Forslag til utredninger i forhold til miljø og samfunn 
6.1. Utredningstemaer og metode 

Selv om ikke planen kreves konsekvensutredning er det likevel flere temaer som vil gjøre seg viktige. 

Under er det forslag til temaer som må beskrives og illustreres i planarbeidet. Vurderingen vil bli 

innarbeidet som en del av planbeskrivelsen. Vurderingene vil bli gjort med sammenligning mot 0-

alternativet, dvs dagens situasjon.  

 

Tema Beskrivelse 

Arkeologiske forhold – 

kulturminner og kulturmiljø 

- Arkeologisk undersøkelse for å kartlegge ukjente kulturminner 
(fylkesarkeolog) – ved behov 

- Kjente kulturminner beskrives  

Naturmangfold - Kjente registreringer beskrives 

Geotekniske forhold - Geoteknisk utredning/undersøkelse 

Transport/trafikk  - Trafikkanalyse (mye er gjort tidligere) 
- Konsekvenser for gange, sykkel, kollektiv og bil som følge av 

planløsningen 

Støy - Støyutredning, baseres på tall fra trafikkanalysen og 
informasjon fra Bane nor. 

 

Luftkvalitet - Luftkvalitetutredning, baseres på tall fra trafikkanalysen  

Grønnstruktur, park og lek - Beskrive de ulike områdene  

Barn og unges interesser - Barns bruk av arealer 
- Kartlegging av skolevei, barns bevegelser i og gjennom 

området 

Kommunalteknisk 

infrastruktur 

- Overvann og håndtering av dette 
- Flomveier 

Risiko- og sårbarhetsanalyse - Vurdere om det er særlige tema som må utredes 

Økonomiske konsekvenser 

for kommunen 

- Temaet beskrives 

  



15 
 

7. Planprosessen 
7.1. Framdriftsplan 

 

Hva Når  

Utarbeidelsen av forslag til 

planprogram 

Oktober 2018  

Varsel om oppstart av planarbeid 

og høring av planprogram 

November-desember 2018 Politisk behandling 

Fastsettelse av planprogram Januar 2019 Politisk behandling 

Mulighetsstudie Bro Januar-september 2019  

Mulighetsstudie kollektivterminal Januar-september 2019  

Utarbeidelse av plandokumenter Høst 2019  

1. gangsbehandling av planforslag Januar 2020 Politisk behandling 

Offentlig ettersyn Februar-mars 2020  

Revisjon av planen April-mai 2020  

Vedtak av plan Juni 2020 Politisk sluttbehandling 
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7.2. Informasjon og medvirkning 

 

I henhold til krav i plan- bygningslovens kapittel 5, vil det bli lagt opp til medvirkning i løpet av 

planprosessen.  

For å løse utfordringene i området på en konstruktiv måte og for å videreføre potensialene i 

planområdet, er det viktig å sikre en god informasjonsformidling og dialog med offentlige instanser, 

relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.  

Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende aktiviteter: 

Dialog med lokale interesseorganisasjoner og beboere: 

- Avholde åpent møte under perioden for varsel om oppstart, og under offentlig høring.  
- Medvirkningsprosess med barn og unge i nærområdet. 
- Dialogmøter ved behov 
 

Dialog og koordinering med offentlig instanser: 

- Behandling i regionalt planforum  
 
Høring, offentlig ettersyn og informasjon (jf. pbl kapittel 5): 

- Lovens minstekrav til informasjons- og høringsrunder gjennom planprosessen. Alle 
høringsinstanser får tilsendt brev med varsel om oppstart og forslag til planprogram. Forslag til 
reguleringsplan blir sendt på høring under offentlig ettersyn. Informasjon vil også publiseres via 
annonser i avis og digitale medier, og informasjon publiseres på kommunens hjemmeside 
www.vennesla.kommune.no.   

 

  

 
 

 

 

http://www.vennesla.kommune.no/
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