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OMRÅDEREGULERING MOSEIDMOEN - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN 

SAMMENDRAG: 
Forslag til områderegulering Moseidmoen var oppe til førstegangsbehandling 
09.06.2020 og var på høring og offentlig ettersyn fra midt juni og ut august. Det har 
kommet mange merknader som omhandler å redusere høyder og bevaring av det gode 
bomiljøet på Moseidmoen. 
 
Flere av merknadene er innarbeidet i planen. Det er tatt en revidering av vegene og 
detaljering av fortau/gang- og sykkelveger. Dette medfører noe eiendomserverv.  
Som følge av kvalitetssikring og innspill er planen gjennomarbeidet og legger gode 
rammer for den videre utviklingen av Moseidmoen. På bakgrunn av de endringer som er 
blitt gjort er det blitt vurdert dit hen at planen må ut på en ny høring og offentlig 
ettersyn.  
 
Rådmannen anbefaler utvalget å legge forslaget til områderegulering Moseidmoen ut til 
ny høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. I medhold av pbl. § 12-10, legges områderegulering Moseidmoen, datert 
22.04.2021, ut til offentlig ettersyn. 
 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende planer ved godkjenning av 
områderegulering Moseidmoen: 

- Planid 1997033, Moseidmoen 

- Planid 1997073 Moseidmoen nordre del 

- Planid 1997039, Bruvegen 

- Planid 2000016 Stemhei industriområde 
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3.  Det tas sikte på å oppheve deler av følgende planer ved godkjenning av 
områderegulering Moseidmoen: 

- Planid 1998007, Barnehage på gnr. 23, bnr. 1 

- Planid 2002001, Fjordparken 

- Planid 1997065, Tjønnvold industriområde 

- Planid 2000002, Ravnåsvegen 

 
4. Før områderegulering Moseidmoen legges ut på høring skal følgende 

innarbeides i plan: 
 
- Oppdatert faresone ras- og skredfare (Askedalslia) 

 
 
 
Vedlegg:  
Plankart områderegulering Moseidmoen, 22.04.21  
Planbestemmelser områderegulering Moseidmoen, 22.04.21 
Planbeskrivelse områderegulering Moseidmoen, 22.04.21 
 Vedlegg 1. Innspill varsel om oppstart 

Vedlegg 2. Innspill varsel om oppstart oppsummert og kommentert 
Vedlegg 3. Fagrapport naturmangfold 
Vedlegg 4. Forslag til fortetting nord for Bruvegen 
Vedlegg 5. Forslag til fortetting sør for Bruvegen 
Vedlegg 6. Merknader offentlig ettersyn 
Vedlegg 7. Merknader oppsummert og kommentert 
Vedlegg 8. Overvann, avrenning og flomanalyse 
Vedlegg 9. Rapport skredfarevurdering 
Vedlegg 10. Rapport områdestabilitetsvurdering 
Vedlegg 11. Flomsonekart 
Vedlegg 12. Illustrasjon sikt 

 
  



3 
 

Bakgrunn for saken: 
Planforslaget var oppe til førstegangsbehandling 09.06.2020, sak 44/20 og har vært på 
høring i perioden fra 16.06.2020 – 28.08.2020. 
 
Områdereguleringen reviderer eksisterende plan fra 1992 med hensyn til fortetting og 
bevaring av området. Moseidmoen ligger sentralt og får stadig et økt press på utvikling 
og deling av tomter. Det legges derfor opp til fortetting av utvalgte områder, nord og sør 
for kvadraturen, med vekt på tilpasning til eksisterende bebyggelse og omgivelser. Den 
nordlige delen av kvadraturen har en intakt gatestruktur og gode bokvaliteter som er 
ønskelig å videreføre, og det legges derfor begrensninger for fortetting i dette området. 
Planforslaget har også fokus på oppgradering av infrastrukturen og tilrettelegging for 
syklende og gående. Viser til saksfremlegg til sak 44/20 for ytterligere informasjon.  
 
Det har ikke latt seg gjennomføre informasjonsmøter, men det har vært mange 
samtaler/enkeltmøter med innbyggere, velforeninger. Vennesla barne- og ungdomsråd 
har og fått informasjon om planen (05.06.2020). 
 
Endringer i planen etter førstegangsbehandling 
Det er kommet inn 70 merknader. Disse er oppsummert og kommentert i vedlegg 7, 
innspill i sin helhet er i vedlegg 6. Under beskrives hovedendringene etter innspill og 
interne gjennomgang av planen.  
 
Utredninger 
Kvikkleire/Områdeskred 
Ny rapport viser at dagens situasjon i Tjønnvoll overholder kravet til tilstrekkelig 
sikkerhet. Innenfor faresonen må et hvert nytt tiltak, søknadspliktig eller ei, kunne 
dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot skred.  Ny faresone er lagt inn i kartet. Marin 
grense går langs hele elva. I sør, ved Ravnåsvegen, er det noe bebyggelse under marin 
grense, det legges ikke til rette for fortetting her. Det er egne bestemmelser om at et 
hvert tiltak under marin grense må kunne dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot 
skred.  
 
Flom 
I forbindelse med flomkartleggingen rundt Hunsøya har vi fått utarbeidet et 
flomsonekart over Moseidmoen. Dette er lagt inn i kartet som faresone. Det er 200 års 
flom med 20% klimapåslag, og en sikkerhetsfaktor på 1 meter som ligger til grunn for 
faresonen. Interne flomveger er lagt til i kartet etter innspill fra NVE. Dette er veier 
overvannet vil renne ved fulle/tett kulverter og overvannsledninger.  
 
Skred 
Området innerst i Askedalslia var ikke med i den første rapporten om 
skredfarevurdering. Ny rapport er ikke kommet enda, men dette vil bli innarbeidet i 
planen før høring.  
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Bebyggelsen 
BFS: Boligbebyggelse Frittliggende Småhusbebyggelse. 
BKS: Boligbebyggelse Konsentrert Småhusbebyggelse 
BBB: Boligbebyggelse BlokkBebyggelse 
BKB: kombinert bebyggelse og anleggsformål, bolig/forretning, bolig/forretning/kontor, 
bolig/tjenesteyting.  
 
Det er regulert inn byggegrense mot hagene i BFS2 og BFS3 for å sikre at ikke husene blir 
plassert inn mot midten av kvartalet. Dette for å bevare det opprinnelige preget på 
Moseidmoen og for å sike en god andel uteareal for boligene, da det er noe snaut med 
lekeplasser. 
 
Området i Tjønnvollvegen/Heiseldalsområdet, hvor hensynssone kvikkleire ligger, 
reguleres ikke til ytterligere fortetting. Med unntak av BBB6, hvor det ligger konkrete 
ønsker om fortetting. Det må i detaljreguleringen vise at det er tilstrekkelig sikkerhet 
mot skred.  
 
BKS16 er endret fra bolig/tjenesteyting til bolig. Området består i dag av 
rekkehusbebyggelse. BYA for eksisterende situasjon er omtrent 35%, uten parkering. 
Området er modent for fornyelse og en høyere utnyttelse. Det er kommet innspill om å 
bruke dette området til boligbebyggelse for unge i etableringsfasen. En ser at det 
mangler arealer til denne gruppen, og tilrettelegging for rekkehusbebyggelse, vil gi en 
variert boligstruktur i sentrumsnære omgivelser. Området egner seg til utvikling, men 
videreføres som rekkehusbebyggelse. Utnyttelsesgraden settes til 65 % BYA og maks 
mønehøyde 10,5 meter. 
 
Eksisterende boligområder i Ringvegen er justert i bestemmelsene mot eksisterende plan 
med tanke på høyder, utnyttelse og møneretning.  
Eksisterende næring i Ravnåsvegen er endret fra bolig til næring. Trafo/vann- og 
avløpsanlegg er regulert til øvrige kommunaltekniske anlegg  
 
Mange av høydene på ulike felt er redusert. Langs Bruvegen varierer det fra 3 etasjer til 
5 etasjer. 
- BKB1-2 er endre fra bolig/forretning/kontor til bolig/tjenesteyting (treningssenter) 

og justert fra 15.5 m til 12 m. Dette tilsvarer høy førsteetasje og 2 boligetasjer. 

Utnyttelsen er redusert til 50 %.  

- BKS14 er justert til kun boligformål, og høydene er justert ned til 10,5 m fra 15,5 m.   

- BKS13 økt fra 50% BYA til 65%BYA. Det er satt inn krav om at bebyggelsen skal 

trappes ned mot Strøymsvegen til 8 meter.  

- BKS5-1 og BBB4-2 er redusert fra 3 til 2 etasjer, og krav om saltak. BBB4-2 er 

innlemmet i BKS5-1 

- BBB3 er redusert til maks 12 meter, eksisterende situasjon videreføres, 

formålsgrensen er justert med faktiske forhold og opprinnelig målebrev. 

- BKB3 er redusert fra 70% utnyttelse til 40 % pga av liten tomt, byggegrenser og av 

hensyn til nabogrenser 
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- BKB4-2 er redusert i utnyttelse, for å bedre tilpasse seg omgivelsene 

- BBB5 er redusert til maks 10,5 meter, eksisterende situasjon vidererføres  

 
 
Infrastruktur 
Siden mesteparten av arealene på Moseidmoen allerede er bygget ut, er det vanskelig å 
følge vegnormalen til Vennesla kommune. I planforslag som var på høring var ikke alle 
fortau/gang- og sykkelvegen detaljert ut, men kun beskrevet i bestemmelsene. Vegene 
og fortau/gang- og sykkelveger er blitt detaljert ut og i stor grad tilpasset eksisterende 
forhold og hva som er mulig å gjennomføre. Siktsonene er og gjennomgått.  
Avvik fra siktsoner (vegvesenets håndbok n100): Hallandsvegen kun 11 meter i stedet 
for 20 og 15 meter i stedet for 20 meter i Tjønnvollkrysset. 
 
Bruvegen 
Det er satt av en bredere rabatt mellom vegen og gang/sykkelvegen for å gjøre et mer 
gatepreg og mulighet for beplantning i rabatten. Dette gjør at hele vegføringen på 
Bruvegen er forskjøvet noe nordover, men treffer fint med rundkjøringen i vest og brua i 
øst. Løsningen på Bruvegen krever noe eiendomserverv, mest på nordsiden på 
områdene lagt til fortetting. Veg mellom BKB5 og BKS15 er blitt gatetun. 
 
Kvadraturen 
Vegene i kvadraturen er detaljert ut bedre, med rette veglinjer og areal avsatt til annet 
vegareal. Breddene på vegen er 5,5 meter og 1 meter annet vegareal på begge sider av 
vegen. Siktsonene er revidert, for å minimere siktsone inne på eiendommene. 
Siktsonene er satt til et minimum av hva som kan aksepteres.  
Løsningen krever eiendomserverv, omtrentlig 1 meter innenfor eiendomsgrensene langs 
vegene. Dette fordi det er ønskelig med sideareal til vegene. Annet vegareal vil hindre å 
sette opp murer/gjerder tett på vegen, og det blir arealer til snøbrøyting. Kommunen får 
og mange henvendelser ang dårlig sikt, busker/hekker, gjerder og murer som er satt opp 
i siktsonen. Ved å regulere siktsonen til annet vegareal har kommunen myndighet til å 
opprettholde siktsonene fri for hindringer.  
I Bjørnsonsvegen er det regulert inn fortau. Dette krever og eiendomserverv.  
 
Hunsfosvegen 
I Hunsfosvegen er det detaljert ut fortau. Vegbreddene variere fra 5.5 m – 3,5 meter for 
å få plass til fortau uten å måtte gå for mye inn på private eiendommer, pluss 1.5 meter 
annet vegareal. Etablering av fortau her vil medføre noe eiendomserverv. Denne trassen 
er en viktig ferdselsåre som er en forlengelse av brua fra sentrum gjennom Hunsøya. I 
kommuneplan for sykkel var det her beskrevet rabatt på 3 meter og gang/sykkelveg på 
3,5 meter, noe som ville krevd mye mere arealbeslag. Det anbefales å utarbeide en 
skiltplan som gjør det forbudt med gjennomkjøring/kun tillat kjøring til eiendommene 
på Hunsfosvegen. Hunsfosvegen vil da legges enda bedre til rette for syklende, jf. 
prinsippene om kortreist bygd. 
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Drivenesvegen  
Det er lagt inn gang- og sykkelveg fra kryss Hunsfossvegen frem til gnr/bnr 23/18, så går 
det over til fortau videre ned mot Tjønnvollkrysset. Annet vegareal går langs husveggen 
på gnr/bnr 23/17, for å ikke utløse krav om innløsning av huset. Dette er ikke den mest 
optimale løsningen, men er tilpasse eksisterende forhold og omgivelser. Gang- og 
sykkelveg vil bli svært arealkrevende på strekningen, kreve innløsning av gnr/bnr 23/17 
og større utfordringer ved Tjønnvollkrysset. Vegbreddene er på 6.5 meter. Veglinjen er 
forskjøvet noe mot vest ved Tjønnvollkrysset for å få til et bedre kryss her.  
Det er foreslått å samle avkjørslene fra gnr/bnr 23/18 og 23/17 til en avkjørsel, da det 
blir vanskelig å få etablert fortau i mellom. Vegstrekningen og fortau/gang- og sykkelveg 
må prosjekteres.  
 
Myke trafikanter 
Det har vært fokus på å sikre god 
adkomst til leke- og 
grøntområdene. Dette er i tråd 
med prinsippene i «kortreist bygd». 
Illustrasjonen viser fortau/gang- og 
sykkelveger i planen. Her ser man 
at det blir gode linjer fra sentrum til 
Bruvegen. Inn Ringvegen er det 
fortau som fører til lekeplass og 
videre til tursti og området langs 
elva. Turstien går langs hele 
elvekanten, forbi Fjordparken og 
videre opp mot Bommen.  
Fra bruvegen er det fortau inn 
Stemhei, som fører til gang- og 
sykkelveg gjennom buffersonen 
mellom industriområdet og 
boligbebyggelsen. Det er også 
fortau fra Bruvegen og inn 
Eidsvollsvegen. I Bjørnsonsvegen er 
det fortau som fører fra gangvegen 
fra Smååsane til buffersonen.  Det 
er vist flere adkomster fra 
boligområdet og inn til 
buffersonen. Videre i Hunsfosvegen 
er det adkomst fra Hunsøya, med 
fortau mot skolen/idrettsområdet. 
Gang- og sykkelveg på 
Moseidmoensletta videreføres 
langs Drivenesvegen. Fortau forbi 
Tjønnvollkrysset.  
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Balløkka i Ringvegen er regulert til kvartalslekeplass, som gjør det mulig å etablere andre 
aktiviteter her.   
 
 
Merknader: 
Planforslaget som legges frem nå inneholder gode løsninger og rammer for den videre 
utvikling av Moseidmoen, både som eneboligstrøk og fortettingsområde. Tilrettelegging 
av fortau/gang- og sykkelveger er viktig med tanke på trafikksikkerhet og trygg skoleveg 
og bygger godt opp under «den kortreiste bygda».   Planarbeidet er koordinert med 
detaljregulering Moseidmoen idrettshall og områderegulering Hunsøya.  
 
I løpet av planprosessen og høringsperioden har det vært et stort engasjement hos 
innbyggerene vedrørende fremtidige løsninger. Det er kommet mange merknader som 
gjelder det gode bomiljøet på Moseidmoen og hvordan dette kan bevares og 
videreføres, og høyder på ulike områder.  
 
Rådmannen ser veldig positivt på at det er mange som viser interesse rundt planen og at 
dette vises gjennom gode og konkrete innspill. Planforslaget har innlemmet mange av 
merknadene.  
 
Det er et behov for bedre sikt og snøopplag på vegene på Mosiedmoen. Etter 
snøbrøyting har enhet for teknisk store utgifter på skader på murer og gjerder hvert år 
Bedre veglinjer og arealer avsatt til annen veggrunn medfører at en går inn på privat 
eiendom. I kvadraturen er det satt av 1 meter til annen veggrunn, det er et minimum av 
hva som er nødvendig.  Reguleringsformålet annen veggrunn gir kommunen rett til å 
erverve arealene (innen 10 år etter vedtatt plan), og med annen veggrunn sikrer en nye 
murer/gjerder/hekker ikke kommer tett innpå vegen.  
 
Et estimat på gjennomsnittpris for stripeerverv er 110 kr kvm, pluss en eventuell 
erstatning  av eksisterende murer/gjerder som fjernes. Grove beregninger viser 10 000 
m2 som faller inn under erverv, og det er følgelig mest i gatene hvor det er satt av 
arealer til fortau (Bjørnsonsveg, Hunsfossvegen) Ervervet av arealene kan skje i 
forbindelse med oppgradering av vann og avløp i gatene eller ved behov. 
 
Som følge av kvalitetssikring og merknader er planen gjennomarbeidet og legger klare 
rammer og føringer for den videre utviklingen på Moseidmoen. På bakgrunn av de 
endringer som er blitt gjort er det blitt vurdert dit hen at planen må ut på en ny høring 
og offentlig ettersyn.  
 
Rådmannen anbefaler utvalget å legge forslaget til områderegulering Moseidmoen ut til 
ny høring og offentlig ettersyn. 
 
 
 


