
 

Oppdragsgiver 

Vennesla Kommune 

 

Rapporttype 

Planbeskrivelse til områderegulering 

 

20.12.21 

 

OMRÅDEREGULERING 

MOSEIDMOEN 

VENNESLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

MOSEIDMOEN VENNESLA 2 (79) 

 

 

 

 

 

 

MOSEIDMOEN VENNESLA 

 

 

 

Oppdragsnr.: 1350025029 

Oppdragsnavn: Områdeplan Moseidmoen Vennesla 

Dokument nr.: 01 

Filnavn: Planbeskrivelse Moseidmoen 

 

 

Revisjonsoversikt 

Revi-

sjon 

Dato Revisjonen gjelder Utarbei-

det av 

Kontrol-

lert av 

Godkjent 

av 

00 20.12.2019 Opprinnelig planbeskrivelse KN og 

SEØ 

  

01 22.04.2021 Revisjon etter offentlig ettersyn    

02 06.10.2021 Revisjon etter 2 gang offentlig ettersyn    

03 23.06.2022 Mindre endring av reguleringsplan    

      

 

 

 

 

Rambøll 

Adresse 

Postboks XXX 

NO-XXXX BY 

T +47 xx xx xx xx 

Epost: xxxx@ramboll.no

  

www.ramboll.no 

 



 

MOSEIDMOEN VENNESLA 3 (79) 

 

 

 

 

 

Ramboll 

INNHOLD 

1. SAMMENDRAG ......................................................................... 5 

2. BAKGRUNN .............................................................................. 6 
2.1 Hensikten med planen ................................................................ 6 
2.2 Forslagsstiller, plankonsulent ....................................................... 6 
2.3 Krav om konsekvensutredning (KU) ............................................. 6 

3. PLANPROSESSEN .................................................................... 7 
3.1 Oppstartsmøte ........................................................................... 7 
3.2 Varsel om oppstart ..................................................................... 7 
3.3 Politisk behandling av planforslag og offentlig ettersyn ................... 8 
3.4 Øvrig medvirkning ...................................................................... 8 

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER ................................... 9 
4.1 Statlige planer, retningslinjer og føringer ...................................... 9 
4.2 Regionale planer ....................................................................... 10 
4.3 Overordnede planer ................................................................... 11 
4.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner............ 12 
4.5 Analyser og utredninger ............................................................. 13 

5. EKSISTERENDE FORHOLD ..................................................... 14 
5.1 Beliggenhet .............................................................................. 14 
5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk ....................................... 15 
5.3 Område- og bebyggelseskarakter ................................................ 15 
5.4 Topografi og landskap ............................................................... 17 
5.5 Solforhold og Lokalklima ............................................................ 18 
5.6 Kulturminner og kulturmiljø ........................................................ 19 
5.7 Naturmangfold .......................................................................... 20 
5.8 Vannforekomster ...................................................................... 21 
5.9 Landbruk og naturressurser ........................................................ 23 
5.10 Trafikkforhold ........................................................................... 23 
5.11 Universell tilgjengelighet ............................................................ 27 
5.12 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområder ........................ 27 
5.13 Barns interesser ........................................................................ 29 
5.14 Offentlig og privat servicetilbud .................................................. 31 
5.15 Teknisk infrastruktur ................................................................. 32 
5.16 Grunnforhold ............................................................................ 32 
5.17 Geotekniske forhold, flom, skred og kvikkleire .............................. 34 
5.18 Støyforhold .............................................................................. 39 
5.19 Forurensning ............................................................................ 40 

6. PLANFORSLAGET ................................................................... 44 
6.1 Planens hensikt, avgrensning ..................................................... 44 
6.2 Reguleringsformål ..................................................................... 45 
6.3 Bebyggelse .............................................................................. 46 
6.4 Boligmiljø, bokvalitet ................................................................. 55 
6.5 Parkering ................................................................................. 56 
6.6 Trafikk ..................................................................................... 56 
6.7 Landbruk ................................................................................. 61 
6.8 Universell utforming .................................................................. 61 
6.9 Grønnstruktur, lekeplass og uteoppholdsareal............................... 61 
6.10 Overvann, avrenning og flom ..................................................... 62 
6.11 Geoteknisk undersøkelse............................................................ 63 



 

4 (79) MOSEIDMOEN VENNESLA 

 

 

 

 

 

Rambøll 

6.12 Teknisk infrastruktur ................................................................. 64 
6.13 Hensynssoner ........................................................................... 65 
6.14 Rekkefølgebestemmelser ........................................................... 65 

7. VIRKNINGER ......................................................................... 66 
7.1 Overordnede planer ................................................................... 66 
7.2 Stedets karakter, estetikk og landskap ........................................ 66 
7.3 Solforhold, lokalklima og overvann .............................................. 66 
7.4 Kulturmiljø ............................................................................... 67 
7.5 Forholdet til naturmangfoldloven ................................................. 67 
7.6 Landbruk ................................................................................. 68 
7.7 Vei og trafikkforhold .................................................................. 68 
7.8 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder .................. 69 
7.9 Barns interesser ........................................................................ 69 
7.10 Sosial infrastruktur .................................................................... 69 
7.11 Universell tilgjengelighet ............................................................ 70 
7.12 Teknisk infrastruktur ................................................................. 70 
7.13 Klima- og energiplanlegging ....................................................... 70 
7.14 Konsekvenser for næringsinteresser ............................................ 70 

8. RISIKO OG SÅRBARHET ........................................................ 71 
8.1 Metode .................................................................................... 71 
8.2 Evaluering av sannsynlighet og konsekvens ................................. 71 
8.3 Evaluering av risiko ................................................................... 72 
8.4 Konklusjon ............................................................................... 73 

9. REFERANSER/KILDER ........................................................... 74 

10. VEDLEGG ............................................................................... 75 
10.1 Referat fra oppstartsmøte .......................................................... 75 
10.2 Sjekkliste ROS-analyse .............................................................. 76 
10.3 Naturmangfoldloven (sjekkliste) ................................................. 77 
 

 



 

MOSEIDMOEN VENNESLA 5 (79) 

 

 

 

 

 

Ramboll 

1. SAMMENDRAG 

Formålet med planforslaget er å undersøke muligheter for fortetting, utvikling og bevaring av ulike 

områder på Moseidmoen i Vennesla kommune. Til områdeplanen er det utarbeidet et planprogram 

som ble fastsatt i plan og økonomiutvalget 19.09.2017. Til grunn for planarbeidet ligger også en 

stedsanalyse med mulighetsstudie utført av Rambøll, i tråd med plan- og økonomiutvalgets vedtak. 

 

Moseidmoen er lokalisert i nær tilknytning til sentrumsområdet i Vennesla og Hunsøya. Hensikten 

med områdereguleringen er å legge til rette for fortetting og samtidig bevare strukturen og de gode 

bomiljøene som allerede finnes i området. Den eksisterende infrastrukturen skal oppgraderes for å 

gi bedre oversikt over trafikkbildet og øke trafikksikkerheten. Planforslaget legger opp til etablering 

av gode gang- og sykkelforbindelser samt bedre kollektivløsninger.  

 

Det legges vekt på en grundig og helhetlig planlegging, som sikrer bevaring og utbygging med gode 

kvaliteter. Planforslaget legger opp til fortetting i utvalgte områder i nord langs Bruvegen og i 

områder sør for kvadraturen. For kvadraturen er det utformet bestemmelser for å videreføre 

bebyggelsens tradisjonelle preg og den opprinnelige gatestrukturen. Det er også vurdert muligheter 

for utvikling på jordbruksarealet nord-vest i planområdet, men det er besluttet å ikke legge opp til 

utbygging her.  

 

Det er satt følgende mål for planarbeidet i planprogrammet: 

• Avklare fremtidig arealbruk, herunder forholdet mellom utbygging og bevaring, og behovet for 

oppgradering av eksisterende infrastruktur. 

• Legge til rette for ny og fremtidsrettet utbygging med gode kvaliteter langs kollektivaksen og 

sentrumsaksen og sikre områder som er viktige for grønnstrukturen og nærhet til elva, skape 

gode bomiljøer, rekreasjonsområder og møteplasser.  

• Avklare om det er aktuelle arealer som kan avsettes til offentlig tjenesteyting 

• Lage en helhetlig områdeplan som definerer overordnede mål og føringer for områdets videre 

utvikling.  

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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2. BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

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. Etter en vurdering av boligbehovet legges det ikke opp til utbygging 

av jordbruksområdet på Moseidmoen.  

 

Planforslaget har også fokus på oppgradering av infrastrukturen og tilrettelegging for 

kollektivtransport, syklende og gående. Til grunn for arbeidet med områdeplanen ligger en 

mulighetsstudie og stedsanalyse utarbeidet av Rambøll. Mulighetsstudiet er behandlet politisk, og 

Plan- og økonomiutvalgets vedtak innebærer at mulighetsstudiet datert 24.05.2018 legges til grunn 

for det videre arbeidet med områderegulering Moseidmoen. Det legges opp til fortetting av arealer 

i utbyggingsstrategi nr. 1 og nr. 2 i det videre reguleringsarbeidet. Jordbruksarealene videreføres som 

LNF-formål og arealer i utbyggingsstrategi nr. 4 videreføres som eneboligområde uten større grad av 

fortetting hvor dagens struktur og uttrykk videreføres.  

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller er Vennesla kommune. Prosjektleder er Elena Samuelsen, +47 381 37 200, 
elena.samuelsen@vennesla.kommune.no. 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Stig Erik Ørum, +47 918 86 645, 
stig.erik.orum@ramboll.no.  

2.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for konsekvensutredning (KU) i forbindelse med planarbeidet, jf. 

Plan- og bygningslovens § 4-2 og Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07 2017 med vedlegg. 

Forslagsstillers vurdering er at den ikke utløser krav i henhold til forskriftens § 6-b og § 8-a. 

 

Planprogrammet 

 

Planprogrammet er utarbeidet av Vennesla kommune jf. plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-2 tredje 

ledd og 4-1. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, beskriver tiltaket, antatte 

problemstillinger som skal belyses, hvilke utredninger som anses som nødvendige i etterfølgende 

reguleringsplan/konsekvensutredning og planprosessen med sentrale milepæler og frister.  

 

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker i juni-august 2017, og ble vedtatt i plan- 

og økonomiutvalget september/oktober 2017.  
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3. PLANPROSESSEN 

3.1 Oppstartsmøte 

Mandag 21.08 ble det avholdt informasjonsmøte på Moseidmoen skole, med påfølgende befaring. 
Det var godt oppmøte med ca. 80-90 beboere fra området. Kommunen har tidligere fått tilsendt en 
underskriftskampanje angående bevaring av Moseidmoen. 

3.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider, samt i 

Fædrelandsvennen og Vennesla Tidene. 

 

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra 

Vennesla kommune. Frist for uttalelser var 31.08.2017.    

 

 

Figur 1 Utklipp fra Vennesla kommunes annonsering av oppstart av planprogram. 

 

Det kom inn 24 skriftlige høringsuttalelser, se vedlegg 1. Hovedfokuset i innspillene var at det ikke er 

ønskelig med fortetting inne i kvadraturen, men ute langs hovedaksene og da særlig Bruvegen. Det 

bør være en sol/skygge analyse som kan avdekke høyde på bebyggelse og eventuelle konsekvenser 

for annen bebyggelse. Beboerne ønsker et økt fokus på trafikksikkerhet og trygge skoleveier med en 

økt befolkning. Ved videre utvikling er det behov for flere sosiale møteplasser, nye turstier og 

turområder langs elva. Se vedlegg 2 for oppsummering og kommentarer til innspill.  
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3.3 Politisk behandling av planforslag og offentlig ettersyn 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i plan- og økonomiutvalget 09.06.2020, sak 44/20, med 
vedtak om å legge forslag til plan ut på offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn var fra 16 juni – 28 august 
– 10 uker, da det var sommerferie. Totalt er det kommet 70 merknader. Merknadene er oppsummert 
og kommentert i vedlegg 7 og følger i sin helhet i vedlegg 6. 
 
På bakgrunn av flere endringer etter 1. gangs behandling ble planforslaget 2. gangs behandlet i PLØK 
06.05.2021 og sendt ut på ny høring. I løpet av høringen kom det inn 19 merknader. Disse følger i sin 
helhet i vedlegg 13 og oppsummer og kommentert i vedlegg 14. 

3.4 Øvrig medvirkning 

Oppstartsmøte med befaring  
Møtet ble avholdt 21.08.2017, kl. 18.00 i forbindelse med planprogrammet. 
 

Folkemøte 

Det ble invitert til et folkemøte med beboere fra Moseidmoen 17 april 2018. Ca. 50 stykker møtte 

opp på kulturhuset i Vennesla. Det ble informert litt om planarbeidet, status, fremdrift og tema 

som gjennomgått. Det ble lagt frem kart om ulike temaer på flere bord. Her var det mulighet for å 

komme med innspill og forslag til planarbeidet.  

 

Møte med utbyggere 

Det ble avholdt møte med potensielle utbyggere 16.mars 2018. 3 ulike utbyggere/aktører møtte opp. 

Kommunen/konsulent forklarte litt om status for planarbeidet, hvilke temaer som har vært sett på i 

stedsanalysen, samt en mulighetsstudie som vil komme med forslag til føringer for fremtidig 

utbygging.  

 

Et sentralt tema er hvordan og hvor det skal fortettes. Utbyggerne kom med sine ønsker og ga uttrykk 

for at de har måttet vente en stund for å komme i gang med planarbeidet. Det er ønskelig at 

områdeplanen skal gi stor forutsigbarhet. Utbygging langs Bruvegen og f.eks. rundt Sønningshaugen, 

samt på Moseidjordene ble også diskutert. 

 

I løpet av høringsperioden var det ikke muligheter for å avholde møte, grunnet covid-19. Men det 

var flere møter/samtaler med innbyggere, velforening, Vennesla boligstiftelse. Planen ble også 

presentert i Vennesla barne- og ungdomsråd 05.06.2020. 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Statlige planer, retningslinjer og føringer 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen 

og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 

mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Retningslinjene gjelder 

for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses regionale og lokale forhold. 

 

- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 

fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

 

- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- 

og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

 

- Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012). 

Å legge til rette for gode bomiljøer og fremme befolkningens helse er grunnleggende mål ved 

planlegging etter plan- og bygningsloven. Lokal luftforurensning kan føre til negative helseeffekter i 

befolkningen ved dagens konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Retningslinjer for behandling av 

luftkvalitet i planlegging har til hensikt å forebygge slike helseeffekter gjennom god arealplanlegging. 

 

- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 

forebygger støyproblemer. Støy kan ha innvirkning på livskvalitet og helse.  

 

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen etter pbl § 6-1 utarbeide nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging.  

 

- Nasjonal transportplan (2014-2023) 

Nasjonal transportplan presenterer regjeringens transportpolitikk. Nullvekstmålet er sentralt, som 

innebærer at all fremtidig vekst i transport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette vil 

si at en større andel må over på mer miljøvennlige transportmidler fremfor privatbil.  

 

- Forvaltningsplaner for vann 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 er gjeldende. Informasjon og 

retningslinjer fra planen vil bidra til en forsvarlig arealplanlegging i henhold til vannhåndtering og 

flom.  
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- T-2/08 Om barn og planlegging 

Dette rundskrivet fremmer viktigheten av å planlegge for gode oppvekstmiljø gjennom å etablere 

sosiale møteplasser, muligheter for lek og aktivitetsfremmende omgivelser.   

 

- Temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, 2012 

Temaveilederen fremmer hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår gjennom utforming av 

omgivelser og samfunn med sikre på gode utviklingsmuligheter.  

 

- Temaveileder Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven, 2009 

Formålet med denne veilederen er å tydeliggjøre hvordan planlegging kan benyttes for å oppnå gode 

universelt uformede omgivelser.  

4.2 Regionale planer 

I regional plan for Kristiansandregionen 2011-2050 anbefales det å konsentrere videre 
boligutbygging rundt Vennesla sentrum, og at det legges opp til høy arealutnyttelse på Moseidmoen.  

 

• Regionplan Agder 2020 

• Regional planstrategi for Agder 2016-2020 

• Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 

• Regional transportplan Agder 2015-2027 

• Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 
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4.3 Overordnede planer 

Kommuneplanen 
 
Kommuneplanens arealdel for 2018-2030 ble vedtatt 25.04.2019. Arealdelen for 2018-2030 bygger 

i store trekk på samme arealstrategi somkommuneplanen for 2011-2023. Formålet i 

kommuneplanen er i hovedsak bolig, noe forretning, offentlig og privattjenesteyting, 

næringsbebyggelse, LNFR og hensynssone naturmiljøverdier. Enkelte arealer innenfor planområdet 

for områdeplanen er markert med faresone (ras og skredfare). I den nye kommuneplanen er kravet 

til antall parkeringsplasser justert for sentrumsområde, men kravet er fremdeles 3 parkeringsplasser 

for småhusbebyggelse.  

 

Figur 2 Kart fra arealdelen påført planavgrensningen. 

 
Andre kommunale (overordnede) planer 

• Kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019 

• Kommuneplanen for Vennesla 2018-2030. Samfunnsdelen 

• Kommunedelplan for sykkel, 2014 

• Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2019 

• Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 

• Trafikksikkerhetsplan 2014-2026 
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4.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Det er flere detaljreguleringsplaner som er relevante i forbindelse med planområdet. 
 

 

Figur 3 Reguleringsplaner i området. 

 
Når ny områdeplan er godkjent, vil den gjelde foran hele eller deler av planene opplistet i 
tabellen under: 
 

PLANID PLANNAVN IKRAFTREDELSE
SDATO 

1997033 Moseidmoen, dekker store deler av planområdet (rosa farge) 26-05-1992 

1997073 Moseidmoen nordre del (nord for Bruvegen, rosa farge) 21-01-1964 

1998007 Barnehage på gnr. 23, bnr. 1 17-02-2005 

1997039 Bruvegen 16-06-1988 

2000016 Stemhei industriområde 29-06-1999 

2002001 Fjordparken 25.10.2001 

1997065 Tjønnvold industriområde 27-09-1984 

2000002 Ravnåsvegen 03-02-2000 
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Ny områdeplan erstatter ikke planene opplistet i tabellen under: 

PLANID PLANNAVN IKRAFTREDELSE
SDATO 

2007006 Moseidstranda 22-05-2008 

2014003 Ringvegen 1-3 15-01-2015 

2010002 Drivenesvegen 43, gnr. 23, bnr. 10  29-06-2011 

2015006 Gnr/bnr. 23/228 – Stemhei 14 08-10-2015 

2000008 Stemhei reguleringsendring 16.09.1999 

 
Reguleringsplaner innenfor planområdet som ikke erstattes: 

 

 

 

PLANID 2007006, 
Moseidstranda 

PLANID 2014003, Ringvegen 1-3 
 

 

   

PLANID 2010002. 
Drivenesvegen 43, gnr. 23, bnr. 
10 

PLANID 2015006. Gnr/bnr. 23/228 
– Stemhei 14 

PLANID 2000008, 
Stemhei, reg endring 
 

 

Relevante reguleringsprosesser under arbeid utenfor plangrensa er detaljregulering Moseidmoen 
idrettsplass og skole (erstatter Askedalen, planID: 1997058, ikrafttredelse 1996) og 
områderegulering Hunsøya.  

4.5 Analyser og utredninger 

Følgende analyser og utredninger er relevante for planområdet: 

- Mulighetsstudie, Rambøll  

- Utredning av barkedeponi 

- Lokal energiutredning 2013, Vennesla kommune 

- Forvaltningsplan for vannregion Sør-Vest, vannområdene Otra og Figjo 2010-2015 

- Flomanalyse Hunsøya, Sweco 

- Forslag Statlige sikrede friluftsområder 
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

I dette kapitlet beskrives eksisterende forhold, uavhengig av fremtidige planer.  

5.1 Beliggenhet 

Vennesla sentrum ligger omtrent 32 km fra Kristiansand sentrum, og Moseidmoen er lokalisert 
sentralt i Vennesla og like vest for Vennesla sentrum. Planområdet er omtrent 780 daa. 

 

 

Figur 4 Ortofoto med skissert varslet planområde. Moseidmoen ligger i nærheten av Vennesla sentrum.  

 

 

Figur 5 Venneslas plassering i forhold til Kristiansand sentrum. 



 

MOSEIDMOEN VENNESLA 15 (79) 

 

 

 

 

 

Ramboll 

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk 

Planområdet består i hovedsak av boliger. Det er også offentlig/privat tjenesteyting, forretninger, 

industri/næringsvirksomhet, friluftsområder og jordbruksareal (LNFR områder). Området har flere 

fasiliteter som dagligvare, treningssenter, barnehage og barneskole.  

Planområdet grenser til Smååsane, et boligområde som ligger like ved et større friluftsområde på 

vestsiden. 

Øst for området ligger Hunsøya som er et fremtidig utbyggingsområde for bolig og næring. Hunfoss 

fabrikker er en tidligere papirfabrikk som ble stiftet i 1886, som nå skal utvikles som vekst- og 

bedriftspark. Hunsøya er regulert som sentrumsformål i kommuneplanen, og nylig vedtatt 

detaljregulering Otraparken. På østsiden av elva ligger Vennesla sentrum med boliger og 

sentrumsfunksjoner.  

Nord-vest i området er det idrettsanlegg med fotballbaner, samt et friluftsområde som følger 

Venneslafjorden både nord og sør for planområder. Det er flere boligområder som er lokalisert langs 

elva. Askedalen som grenser til idrettsanlegget, har status som statlig sikret friluftsområde. 

5.3 Område- og bebyggelseskarakter 

 

Figur 6 Områder med ulik bebyggelsesstruktur. I hovedsak består området av enebolig og 
tomannsboliger samt noen rekkehus og blokkbebyggelse. 

 

Område A – Ringvegen og Stemhei 

Området nord for kvadraturen består av blokker, rekkehus og eneboliger som stort sett er ordnet 

etter veinettet. Veien følger terrenget som formes av Otra i nord-øst. Det er i dag omtrent 139 

boenheter på Moseidmoen nord. Reguleringsplanen er fra 1964 og sannsynligvis er boligene bygd i 

samme tidsrom. Området er forholdsvis likt det som er regulert. Eneboligene er forholdsvis store, og 

det er derfor en del private uteareal. Høyden på bebyggelsen varierer fra 1,5 etasjer til 3 etasjer eller 
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mønehøyder fra 7-12 meter. Nordøst for rundkjøringen er det to nye leilighetsbygg med fire etasjer. 

Av eneboligtomter som ligger ned mot Otra i øst, er maks utnyttelse i reguleringsbestemmelsene 15 

% av tomtas nettoareal. Med tomtestørrelser på rundt 1 daa, gir dette en utnyttelse på 150 m² BRA. 

Et bolighus med garasje ligger ofte over dette. Lenger sør på Moseidmoen er denne utnyttelsen økt 

til 25 %.  

 

Det er flere lekeplasser, fotballbane og Sønningshaugen som er et populært tur- og lekeområde. Det 

er også noe offentlig tjenesteyting i området.  

 

Område B - Kvadraturen  

Bebyggelsen i kvadraturen har en tydelig kvartalsstruktur med rette veier, som gradvis løses opp sør 

for Wergelandsveien. Kvadraturen er bygd ut på 50-60 tallet, sannsynligvis fra sør mot nord. Området 

består stort sett av kvadratiske tomter med eneboliger og noen tomannsboliger. Det er hage 

tilknyttet de fleste eiendommene. 

 

Området består stort sett en enhetlig bebyggelse i 1,5 til 2 etasjer. Det er også enkelte leilighetsbygg 

med 3 etasjer mot Drivenesvegen i sør. I kvadraturen har det over tid skjedd fortetting ved at flere 

eiendommer har blitt delt i to, med utbygging i form av ny bolig enten frittstående eller som tilbygg. 

Eiendommene varierer noe i størrelse, fra ca. 650 m² til rett over 1000 m². 

 

Reguleringsplanen fra midten av 90-tallet hadde til formål å ha klarere retningslinjer for 

boligutbyggingen. I bestemmelsene skal utnyttelsen ikke overskride 20 % av tomtens nettoareal 

(BYA=20 %) for bolig, inkludert garasje. Den eksisterende bebyggelsen har varierende 

utnyttelsesgrad, fra 22 % til i underkant av 30 %. Tomter som er fortettet med tilbygg eller 

frittstående ny bolig har høyere utnyttelsesgrad. I kommuneplanen er det krav om 3 

parkeringsplasser per bolig. Parkeringsplasser regnes som en del av utnyttelsesgraden vil dermed bli 

høyere. 

 

Andre formål innenfor Kvadraturen er noe industribebyggelse, forretninger, kontor, offentlig 

tjenesteyting og foreninger.  

 

Område C - Sør for kvadraturen  

I dette området er terrenget avgjørende for veinett og bebyggelsens plassering. Bebyggelsen består 

i dette området av eneboliger, rekkehus og noe blokkbebyggelse. Boligene er tradisjonell 

trehusbebyggelse på 1,5-2 etasjer. Tomtene langs elva i øst (Heiseldals-vegen) har gode kvaliteter. 

Boligene er relativt tett plassert, med hager som er inndelt med gjerder eller hekker.   

 

Område D – Montjønnåsen, Askedalsveien og Ravnåsvegen 

Boligområdet sør-vest i planområdet består av en mer spredt eneboligbebyggelse med store tomter, 

bygd på ca. 70-80-tallet. Høyden er stort sett det samme som kvadraturen, 1.5 – 2 etasjer. For enkelte 

deler av Ravnåsvegen ligner dette på tomtene i Kvadraturen med forholdsvis store kvadratiske 

tomter med hager. Rett sør for Askedalsvegen ligger Moseidmoen Idrettspark som er et viktig sosialt 

møtested. 
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Utnyttelsesgrad for områdene sør i planområdet 

Området sør for kvadraturen, inkludert Montjønnåsen, Askdalsvegen og Ravnåsvegen er videre delt 
inn etter områdekarakter. 

 

 

Figur 7 Inndeling av områdene sør i planområdet. 

Områdene 1 og 2 (figur 8) har i dag gode kvaliteter med tradisjonell trehusbebyggelse og private 

hager. I område 1 er eiendommene i gjennomsnitt 1020 m² med 25 % BYA. I område 2 er 

eiendommene i gjennomsnitt 1200 m² med 20 % BYA (gjennomsnitt av 7 tilfeldig valgte tomter i 

hvert område).  

 

Eiendommene i område 3 (figur 8) er i gjennomsnitt 1100 m² med BYA på omtrent 32 % 

(gjennomsnitt av 7 tilfeldig valgte tomter). I område 3 er det tradisjonell trehusbebyggelse med 

relativt store private hager på tomtene.  

 

Eiendommene i område 4 (figur 8) er i gjennomsnitt 855 m² og har en gjennomsnittlig BYA på 

45% (gjennomsnitt av 7 tilfeldig valgte tomter). Området har en relativt tett bebyggelse, og 

enkelte tomter har flere parkeringsplasser, som bidrar til at %BYA er noe høyere enn i de andre 

områdene. Område 4 har en skråning i terrenget ned mot elva.  

 

 

5.4 Topografi og landskap 

Vennesla sentrum og Moseidmoen ligger i et bredt og åpent daldrag like ved Venneslafjorden og 

Otra. Landskapsrommet formes av Otra i midten og dalsidene i øst og vest. Dalen er vid og flat og 

danner et tydelig gulv. Her er store deler av bebyggelsen lokalisert, men det er også utbygd mindre 

boligfelt i dalsidene. Nord for Venneslafjorden og sør for Moseidmoen lukkes landskapsrommet av 

åssider. 
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Figur 8 Landskapsrommet formes av dalsidene merket med mørk strek. Gulvet har lavere variasjon i 
kotehøyde og er markert i lys blå.  

 

5.5 Solforhold og Lokalklima 

Landskapet på Moseidmoen er flatt og åpner seg noe mot sør, noe som vil tilsi gode solforhold på 
dagtid. Det er registrert en årsmiddelvind på 7-8 m/sek i området (NVE, 2009). 
 
Undersøkelsesområdet ligger i boreonemoral bioklimatisk sone (BN) (Moen, 1998) og klart oseanisk 
seksjon (Bakkestuen et. al., 2008). Boreonemoral sone er den «varmeste» bioklimatiske sonen i 
Norge, der den danner en overgang mellom den nemorale og sørboreale sonen. Typisk for sonen er 
at edelløvskog med sommereik, ask, alm, lind hassel og andre varmekrevende arter dominerer i 
solvendte lier med godt jordsmonn. Ellers dominerer barskoger med innslag av bjørk, osp, rogn og 
gråor resten av skoglandskapet. Gran er dominerende treslag på rimelig god jord, mens furu 
dominerer på skrinn eller næringsfattig jord (Miljørapport, Rambøll 2019). 
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5.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Like ved planområdet er det et kirkested (ikke 
fredet) datert 1900-tallet. Nord-vest for planområdet, utenfor planavgrensningen er det rester av et 
gravminne/gravrøys (fjernet/automatisk fredet) (askeladden.ra.no).   
 

 

Figur 9 Moseidmoen kirkested og et gravminne/røys nord-vest for kvadraturen er nærliggende 
kulturminner (askeladden.ra.no).   

 

Innenfor planavgrensningen er det to bygninger merket som SEFRAK-bygninger og 4 bygninger 
merket som ruin/fjernet bygning. Bygningene er driftsbygning, våningshus og uthus (miljostatus.no). 

 

Figur 10 SEFRAK registrerte bygninger (miljostatus.no).  
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Kulturmiljø  

Kvadraturen på Moseidmoen representerer en utbygging på 50-60 tallet. Kvartalsstrukturen og 
bebyggelsen er i dag i rimelig god stand. Historisk har Moseidmoen vært bosted for arbeidere 
tilknyttet Hunfoss fabrikker og dette gir området en spesiell historie og kvalitet. På folkemøtet ble 
det fortalt om gode relasjoner med naboer og andre folk rundt området.  
 
Fra tidligere detaljreguleringsplan er området regulert til bolig med hensikt at fortetting skal kunne 
styres etter tydelige prinsipper. Det har ikke vært et ønske fra kommunen å bevare området, men å 
fortette området på en hensiktsmessig måte som vil videreføre den opprinnelige strukturen.  

5.7 Naturmangfold 

Det er utarbeidet en fagrapport for naturmangfold som følger planforslaget (Rambøll, 2019) med 
mer utdypende informasjon om naturmangfold i planområdet, se vedlegg 3. 

 

Naturtyper 

Utklippet viser viktige naturtyper i området. Sandhallane, Askedalen og Montjønn består av rik 
edelauvskog. På Sandhallane er skogen registrert som lokalt viktig. I Askedalen (viktig) og ved 
Montjønn V (svært viktig) er det et rikt naturmangfold (naturbase.no). Figuren nedenfor viser 
naturtyper funnet i eller i nærheten av planområdet. 
 

 

Figur 11: Naturtyper funnet i eller svært nær planområdet (Miljørapport, Rambøll 2019). 
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Artsmangfold 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse som er funnet innenfor planområdet er vipe og gråtrost. I 
tillegg er det registrert følgende rødlisteartede fugl i planområdet: fiskemåke (NT), sandsvale (NT), 
taksvale (NT), stær (NT) og gulspurv (NT). Dette er observasjoner av forbipasserende fugl, og har 
derfor liten forvaltningsinteresse. 

 

  

 Figur 12 Observasjonspunkt for vipe. Figur 13 Observasjonspunkter for gråtrost. 

Området har stort potensiale for fremmede, uønskede arter og det ble funnet mange lokaliteter med 
arter som har høy økologisk risiko (se kart i Miljørapport, Rambøll 2019). De viktigste funnene, i 
risikokategori SE, er: alaskakornell, bulkemispel samt 1-2 andre mispelarter, gravmyrt, fagerfredløs, 
gyvel, hagelupin, kanadagullris, kjempebjørnekjeks, parkslirekne, platanlønn, rynkerose, rødhyll og 
høstberberis. 
 
Sjekkliste for Naturmangfoldloven er gitt som vedlegg.  

5.8 Vannforekomster 

Planområdet kommer i kontakt med fire vannforekomster, fordelt på to bekkeforekomster, én 
innsjøforekomst og én grunnvannsforekomst (Miljørapport, Rambøll 2019). 
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Navn  ID Kategori Økologisk tilstand 

Vennesla-

fjorden 

bekkefelt 

 

021-873-R Elv Tilstand moderat 

mht. forsuring. 

Kont pH logging 

nedstrøms 

Venneslafjorden. 

Otra- 

lakseførende 

strekning 

 

021-28-R Elv Økologisk tilstand 

god mht. 

eutrofiering, men 

moderat mht. 

forsuring. 

Vennesla-

fjorden 

 

021-1059-L Innsjø Tilstand moderat 

mht. forsuring. 

Venneslafjorden 

har sterkt 

redusert 

bruksverdi pga 

krypsivvekst. 

Kvarstein 

 

021-8-G Grunn-

vann 

Ukjent tilstand. 

Liten påvirkning 

av tettsted, 

landbruk og noe 

industri. Det er 

også forurenset 

grunn. Uttak som 

dekker nedre 

Vennesla og 

Kvarstein. 

Alkalisering og 

lufting. Trolig 

god, men bør 

undersøkes. 

Figur 14 Vannforekomster som berøres av planområdet. 
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5.9 Landbruk og naturressurser 

Det er sparsomt med dyrket jord i Vennesla kommune, kun 2 % av totalarealet, mens 81 % er skog 
og 6 % elver og vann. På Moseidmoen er det er større jordbruksområde med fulldyrka jord som vist 
på kartet under. Det er også mindre områder med skog med høy bonitet nær de bebygde områdene.  

 

Figur 15 Utklippet viser registrert fulldyrka jord og overflatedyrka jord med skissert planavgrensning. 
Skog er vist med ulik grad av bonitet (miljostatus.no). 

 

I venneslafjorden er det muligheter for fiske av ørret og småfisk (njff, 2018). Det er ikke reindrift, 
skogbruk eller jakt innenfor planområdet. 
 
I større skala har Vennesla kommune en rekke ansvarsområder innen lovforvaltning og 
tilskuddsforvaltning innen faget skogbruk (Vennesla kommune, 2018). I tillegg har Vennesla jeger- 
og sportsfiskeforening hatt aktivitet siden 1953 og det er gode jaktmuligheter i mer perifere 
skogsområder (njff, 2018).  

5.10 Trafikkforhold 

Kjøreatkomst 

Moseidmoen kan nås fra flere retninger. To adkomstveger er i nord - en er fra øst og Vennesla 
sentrum (Bruvegen), den andre er fra vest og Drivenesheia (Drivenesvegen). To adkomstveger er fra 
sør - enten via Ravnåsvegen eller Drivenesvegen. Drivenesvegen fortsetter sørover til Fv.405 
Venneslavegen på Vikeland (ved jernbanestasjonen). Strekket på Drivenesvegen mellom rundkjøring 
Bruvegen og krysset med Ravnåsvegen er kommunal veg.  
 

Veisystemet 

Hovedvegnettet for biltrafikk er stort sett bra og oversiktlig. Det er noen utfordringer på Bruvegen 

med utflytende kryss og kjørebaner, samt kryssutforming ved adkomst til Moseidmoen skole og 
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idrettsanlegg. Kapasiteten vurderes som god. Det er ikke tegn til overbelastning på eksisterende 

vegnett. Utfordringene er mer knyttet til tilbud til gående og syklende, hastighet og trafikksikkerhet. 

Det er generelt svært begrenset med restriksjoner på fremkommeligheten for bil.  

 

Fartsgrenser og trafikkmengde  

De fylkeskommunale hovedårene inn til området, Drivenesvegen og Bruvegen, har fartsgrense 50 

km/t, Ravnåsvegen og «Moseidmoensletta» har fartsgrense 40 km/t, mens veiene inne i Kvadraturen 

og i boligområdene har fartsgrense 30 km/t. 

 
På Bruvegen nord for kvadraturen er det registrert ÅDT 1950 på Fv.454 Drivenesvegen/Bruvegen 
vest for Moseidmoen og ÅDT 6150 mot Vennesla sentrum. For Fv.7 Drivenesvegen / Ravnåsvegen er 
det registrert ÅDT på henholdsvis 1000 (vest) og 4250 (øst). Basert på dette kan det estimeres en 
trafikkmengde i Drivenesvegen gjennom Moseidmoen på omtrent 4500 i nord og 3500 i syd med noe 
lavere trafikkmengde på midten.  
 
Trafikkutviklingen på Bruvegen: 

 
 
 
 
 
 
 

Dette tilsvarer i gjennomsnitt 1,7 % årlig vekst i perioden 2004 til 2018. Reguleringsplan for 
Smååsane ble vedtatt i 2013, som beskriver noe hvorfor det er en relativt stor vekst fra 2012-2018.  
 
Legger vi på den samme trafikkveksten (1,03%) som fra 2004-2018 til grunn for trafikkmengden i 
2020, vil dette gi en ÅDT på 6277.  
Hvis det benyttes 1,03 % årlig trafikkvekst, betyr dette en ÅDT på 7705 i 2040. Med prognosene til 
Statens vegvesen på 1,4 % vil dette gi en ÅDT på 7733 i 2040.  
 

Gang – og sykkelveier 

I utgangspunktet er Moseidmoen godt egnet for gang og sykkel på grunn av lite stigning i området. 

Åsene rundt har mer stigning. Det er korte avstander til ulike fasiliteter som barnehage, skoler og 

andre servicetilbud. Rekkeviddeanalyser utført av Rambøll viser at Vennesla sentrum kan nås med 

20-30 min gange eller 10 min sykling. Stasjonen og bussholdeplasser kan nås med 30 min gange.  

 

Tilrettelegging for gående og syklende er noe begrenset med tanke på standard på veinettet. I 

Bruvegen/Drivenesvegen er det brede veiskuldre, men ikke tilrettelagt med opphøyd gangfelt. 

Vegtverrsnittet er bredt og udefinert. Det er et problemområde for myke trafikanter nær brua med 

utflytende/udefinert asfaltareal, utflytende kryss, blanding av parkering og gang-/sykkelareal, 

gangfelt og bussholdeplass uten repos.  

 

Drivenesvegen er en viktig forbindelse for kollektiv, syklende og gående gjennom området. 

Drivenesvegen er en viktig forbindelse mot stasjonen og bussholdeplasser langs Venneslavegen, 

samt hovedsykkelrute til Kristiansand. Det er gang- og sykkelvei på én side med varierende adskillelse 

til bilvei. Gang- og sykkelveien er ikke tydelig markert og stedvis adskilt fra bilveien med rabatt. Det 

Årstall Fv. 454 % økning 

2004 4864  

2008 5777 18,7 % 

2012 5791 0,24 % 

2018 6150 6,2 % 
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er også flere innkjørsler inn til Kvadraturen slik at syklister og gående vil oppleve flere avbrudd på 

traséen.  

 

Boligveiene på Moseidmoen er smale og uten fortau. Ifølge vurderinger fra trafikkanalysen er det 

god trafikkavvikling og trafikksikkerhet med dagens struktur. 

 

Flere gangfelt, en del opphøyde virker lite brukt. Ifølge mulighetsstudiet ble det observert parkering 
i gang- og sykkelvei samt plassering av busslomme som tilsier at bussen må stoppe på gang- og 
sykkelvei.  

 

Kollektivtilbud  

Kollektivtilbudet i Vennesla er linje 30 Vennesla-Kristiansand og 34 Vennesla lokalrute. Bussen går 
mellom 1 og 4 ganger i timen bestemt av rushtid. På lørdag og søndag er tilbudet noe begrenset. Det 
er ikke skolebuss for elevene ved Moseidmoen skole, men det er behov for et busstopp som kan 
benyttes av turbusser o.l. etter bestilling. Registreringer fra mulighetsstudiet har vist at stoppene 
Moseidmoen / Per Gynts veg og Drivenesvegen / Ravnåsvegen er hyppigere brukt sammenliknet 
med øvrige stopp. 
 
Det tar mellom 10-20 min å gå fra Moseidmoen til Vennesla sentrum. Fra Vennesla sentrum går 
Kristiansandlinje 31/D31 (Vennesla – Kristiansand) og lokalbusslinje 173 (Engesland/Iveland – 
Vennesla).  
 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Innenfor planavgrensningen er det registrert 31 trafikkulykker i perioden 1978 – 2012. En overordnet 

telling av ulykkene registrert i Vegkart er presentert i tabellen nedenfor. Ulykkene som involverte 

myke trafikanter, skjedde ved påkjørsel.  

 

Type Alvorlighetsgrad Antall 

Fotgjenger involvert Lettere skadd 5 

Fotgjenger involvert Alvorlig skadd 5 

Sykkel Lettere skadd 2 

Sykkel Meget alvorlig skadd 1 

MC Lettere skadd 7 

MC Alvorlig skadd 3 

Enslig kjøretøy Lettere skadd 1 

Enslig kjøretøy Alvorlig skadd 2 

Bilulykke Lettere skadd 4 

Bilulykke Dødsulykke 1 

Figur 16 Oversikt over registrerte ulykker innenfor planområdet (Vegkart.no). 
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Det ser ut til at hovedvekten av ulykkene har skjedd i Bruvegen og Drivenesvegen. Oversikt over 
registrerte trafikkulykker i perioden 1979-2012 er vist i utklippet under. 

Figur 17 Registrerte trafikkulykker i området (Nasjonal vegdatabank) med identifiserte 
risikostrekninger/punkt i planområdet merket i rødt. 
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5.11 Universell tilgjengelighet 

Moseidmoen ligger i en dalbunn, som gjør det enkelt å ta seg frem for gående med ulike hjelpe- og 
fremkomstmidler. Opp mot dalsidene kan terrengforskjeller være mer utfordrende. 
I planområdet er gang- og sykkelveiene noe utflytende og uoversiktlige. Som vist på utklippene under 
har ikke gang- og sykkelveien i Drivenesvegen eller Bruvegen en klar avgrensning eller oppmerking. 
Det kan med fordel legges opp til bedre oppmerking eller opphøyde gangfelt. Flere veier i 
planområdet har ikke egen gang- og sykkelvei.  

 

Figur 18 Drivenesvegen har ikke en klar oppmerking av gang- og sykkelvei. 

 

 

Figur 19 Bruvegen har bred veiskulder som kan benyttes av gående og syklende, men det er ikke en klar 
oppmerking eller tilrettelagt med fortau. Veiarealet til venstre på bildet har et uklart formål. 

 

5.12 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområder 

Områder for friluftsliv er Moseidheia i vest, med Moseidvarden som høyeste punkt på 319 m.o.h. I 
tillegg finnes store og flotte friluftsområder ved Moseidvarden og Naspevarden på Drivenesheia, ca. 
10 min kjøring fra Moseidmoen.  
 
Nord i planområdet er det en ballbinge til bruk for alle. Sønningshaugen er en offentlig eid kolle med 
grønn vegetasjon. Videre er det flere områder som er avsatt som lekeplasser i reguleringsplanen for 
Moseidmoen Nordre del.  
 
Innenfor Kvadraturen er flere privat eide hager. I reguleringsplan for Moseidmoen er det regulert 4 
områder for lekeplass. I forhold til hvor stort området er, vurderes det som lite lekeareal for beboere 
i Kvadraturen. Det kan tenkes at de private hagene brukes som lekeareal. 
 
I den sørlige delen av Kvadraturen finner man 1-2 lekeplasser, blant annet i Tjønnvollvegen. Det ligger 
to lekeplasser på Montjønnåsen og Montjønntoppen. For Ravnåsvegen og Askedalslia, er det 
Moseidmoen skole og idrettspark som vil ligge nærmest. I tillegg har man en akebakke på innsiden 
av Moseidmoen idrettspark. Et område i Askedalen er statlig sikret friluftsområde.  
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Figur 20 Lekeplass i Tjønnvollvegen til venstre og Monntjønnåsen til høyre.  

 

Det er ikke en overordnet sammenhengende grønnstruktur for området, noe som gjør at små grønne 
flekker er mer utsatt ved utbygging. Det er mulighet for å forbedre dette med en overordnet plan 
for grønnstrukturen. 
 
Stort sett er det et godt utvalg i idrettsplasser og lekeområder, men det er behov for opprustning og 
bedre vedlikehold. Lekeplassene bør ivaretas slik at det ikke blir for mye vegetasjon. Adkomsten til 
områdene bør rustes opp for å bedre trafikksikkerheten. Ved utbygging av området har det blitt 
mindre grønnstruktur over tid. Dette gjør disse områdene mindre attraktive og funksjonelle.  
 

Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede 
friluftsområder (miljostatus.no).  
 

 

Figur 21 Grønne områder og områder for rekreasjon. 
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5.13 Barns interesser 

Steder som er særlig viktige for barn er Moseidmoen skole og idrettsplassen i nærheten. Lekeplasser 
og naturlige grøntområder er viktige for barns utfoldelse og lek. 
Veisystemet i planområdet har behov for oppgradering, særlig fortau, gang- og sykkelveier og 
generell forbedring av utforming og markeringer. Uoversiktlige veier og manglende markeringer 
utgjør i dag en risiko for trafikksikkerhet for barn. 
 
Det er utført barnetråkkregistreringer for Vennesla skole, Vennesla ungdomsskole og Hunfoss skole 
i 2017. Disse skolene ligger ikke innenfor planområdet, men flere har markert steder på 
Moseidmoen. Elevene registrerte områder de likte, benyttet til aktiviteter og ikke likte/ønsket 
endret. Registreringene viser at deler av veinettet benyttes av barne- og ungdomsskoleelever.  
Idrettsplassen og lekeområdene på Moseidmoen er særlig viktige for barn og unge. Flere markerte 
brua over til Moseidmoen og Hunsøya som et sted de ikke likte (Vennesla kommune, 2017).  
 

 

Figur 22 Utklipp fra Barnetråkk (2017) viser at elever fra Vennesla ungdomsskole benytter veiene i 
området. Idrettsplassen er et område mange liker (grønne markeringer) og benytter til aktivitet (blå 
markeringer), mens brua er et område flere misliker/ønsker endret (røde markeringer). 

 

I januar 2020 ble det utført barnetråkkregistreringer av elevrådet på Moseidmoen.  I forbindelsen 
med registreringen ble det foretatt en gjennomgang av planområdet hvor ble det diskutert steder 
som var viktige for barna og steder de mente var noe farlige. Her ble Sønningshaugen trukket fram, 
og ønsker om å oppgradere eksisterende lekeplasser. Barna mente de hadde mange lekeplasser 
rundt seg, og likte godt å benytte skole og idrettsanlegget på fritiden. Ved registreringene var det 
noe problemer med å registrer skole vei, men eleven synes skolevegen var grei å gå.  
 



 

30 (79) MOSEIDMOEN VENNESLA 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

Figur 23 Blå symboler markerer ulike aktiviteter/bruk av steder, røde symboler markerer negative forhold 
samt grønne symboler markerer positive forhold. 
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5.14 Offentlig og privat servicetilbud 

Skoler og barnehager  

Moseidmoen barneskole og Barnestua barnehage ligger innenfor planområdet. Hunfoss skole har 
omtrent 300 elever fordelt mellom 1-7. trinn (moseidmoen.venneslaskolen.no). Solsletta Barnehage 
har i dag 98 barn og Barnestua har 56 barn (barnehagefakta.no).  
 
Det er også flere tilbud i områdene rundt innenfor en rimelig avstand. Vennesla ungdomsskole og 
Vennesla videregående skole ligger nord for Vennesla sentrum, omtrent 2,5 km unna Moseidmoen. 

 

 

 

Figur 24 Barnehager og skoler i området. Moseidmoen skole, Solsletta barnehage og Barnestua 
barnehage ligger innenfor planområdet. 

 

Nærbutikker og treningssenter 

Det er to nærbutikker på Moseidmoen på hver sin kant og et treningssenter i Bruvegen. I tillegg er 
det idrettsanlegg som gir muligheter for sosial aktivitet. Med nær beliggenhet til Vennesla sentrum 
er det ikke langt til andre servicetilbud som kulturhus, kino, restauranter og apotek.  

 

 

Figur 25 Nærbutikker og treningssenter. 
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5.15 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

Det er kommunalt ledningsnett for vann og avløp i det bebygde område innenfor planavgrensningen. 
Det er variert kapasitet i området. Deler av området har eldre anlegg som ikke tilfredsstiller dagens 
krav ifh til fortetting. Utfyllende beskrivelse av dagens situasjon, se punkt 6.12.  

 

Ledningsnett og nettstasjoner 

Utklippet nedenfor viser ledningsnett, nettstasjoner og transformasjonsområder i planområdet. Det 
er to transformasjonsstasjoner ved Hunfoss fabrikker.  

  

Figur 26 Utklippet viser regionalnett (mørk blå linje), og distribusjonsnett (grønn linje). Røde punkt 
viser transformatstasjoner og gule punkt viser master og stolper (nve.no). 

5.16 Grunnforhold 

Berggrunn 

Berggrunnen i området består i hovedsak av øyegneis, granitt og foliert granitt. Områdene helt vest 
i planområdet består av ambifolitt og gneis (NGU berggrunnkart, 2019). Dette er hardforvitrede 
bergarter som ikke danner grunnlag for rik karplanteflora.  
  

 

Figur 27 Berggrunn i området (utklipp fra geo.ngu.no) 
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Mineraler 

Innenfor området Kvadraturen er det noe granitt og andre størkningsbergarter. Det er også 
forekomst av nefelinmineraler. Det er ikke registrert metaller innenfor planområdet (geo.ngu.no). 

 

Løsmasser 

Moseidmoen består for det meste av breelvavsetning i dalbunnen. Løsmassene i åssidene er tynn og 
tykk morene samt noe bart fjell som vist på kartet under. 

 

Figur 28 Løsmasser (utklipp fra geo.ngu.no). 

 

Radon 

Nivået for radon ligger på moderat til lav og mindre deler er registrert som «usikker» innenfor 
planområdet. Radon er en utfordring for mange kommuner i Norge, men det kan løses ved tiltak i 
boliger. 

 

Figur 29 Radon-aktsomhet (utklipp fra miljostatus.no).  
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5.17 Geotekniske forhold, flom, skred og kvikkleire 

 

Overvann og flom 

Området Moseidmoen er flatt med en liten helning ned til Otra. Lokaliseringen gjør området noe 
flomutsatt. I hovedtrekk kommer vannet ned fra dalsidene, og en del av dette samles i elveløp.  
 
Det er utført en analyse på overvann, avrenning og flom, se vedlegg 8. Utredningen identifisere og 
dokumentere aktsomhetsområder for flom, der eksisterende vannveier krysser områdeplanen, samt 
vurdere konsekvenser av fortetting. Utredningen viser at det er utfordringer flere steder innenfor 
planområdet. For å redusere flomsituasjoner ved Moseidmoen, samt avlaste eksisterende 
infrastruktur er det foreslått avbøtende tiltak for å lede bort flomvannet ved ekstreme regnhendelser 
før det når selve Moseidmoen. Med tanke på planområdets geografiske plassering og klima, er det 
tenkt på bærekraftige løsninger som håndterer avrenningen på bakkenivå. Eksisterende ledningsnett 
er gammelt og har ikke kapasitet til å ta unna dagens avrenning. Løsningene som er visualisert i figur 
under er basert på åpne flomveier/ grøfter og oppgradering av enkelte ledningstrekk. De planlagte 
vannveiene ledes mot naturlige vassdrag. Det er vist gjennom grove beregninger bredde og dybde 
forhold på vannveien, nye traseer og dimensjoner OV-ledninger/kulverter. 
 

 

Figur 30 Forslag til tiltak 

 
 



 

MOSEIDMOEN VENNESLA 35 (79) 

 

 

 

 

 

Ramboll 

Nord for dam vestre løp i elva, er det lagt inn flomsone opptil kote 43,1 moh, jf. flomutredning 

detaljregulering Otraparken. I forbindelse med områderegulering Hunsfos næringspark har de også 

utarbeidet en flomrapport. Dataene som ble samlet inn her er blitt brukt til å lage et flomsonekart 

for Moseidmoen, se vedlegg 11. Sør for dammen variere høyden noe fra 34,5 moh til 27 moh ved 

Sandhallane. Flomsonene er lagt inn som hensynssone flomfare i plankartet. Det er anbefalt å 

legge til 1 meter i sikkerhetspåslag, dette er inkludert i hensynssonen. 1 meter i sikkerhetspåslag 

er konservativt. I plankartet er halve meter rundet ned (34,5 moh til 34 moh).  

 

 

Figur 31 Beregnet flomsone Q200+20% ekskl. sikkerhetspåslag. 
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Marin grense 
Mellom bebyggelsen og elva er det en helning i terrenget som er mellom 15 - 45 m. Marin grense går 
langs denne helningen, som vist i figur nedenfor.  
 

 

Figur 32 Marin grense (geo.ngu.no). 

 

Cowi har vært engasjert til å utføre en områdestabilitetsvurdering, jf NVE veileder 1/2019.  
 
Det er utført grunnundersøkelser av to ganger. Først ble det utført fire totalsonderinger i april 2020, 
hvor tre av sonderingene indikerte sprøbruddmateriale. I august 2020 ble det utført supplerende 
undersøkelser i form av prøveserie, CPTu, treaks- og ødometerforsøk i et av borhullene, og det ble 
bekreftet at det var kvikkleire. I januar 2021 ble det utført en befaring for å kartlegge erosjonsforhold 
og berg i dagen. 
 
Det er gjort vurderinger av grunnforhold, kritisk snitt, skredmekanisme, løsne- og utløpsområde, 
faregradsklasse samt stabiliteten av dagens skråninger. 
 
Det er funnet at dagens situasjon overholder kravet for tilstrekkelig sikkerhet jevnfør veilederen. 
Dette forholdet er dog kun gjellende, hvis det ikke skjer noen form for lastendringer i forhold til 
dagens situasjon. Lastendringer er blant andet terrengendringer (f.eks. utgraving ved skråningsfot 
eller oppfylling på skråningstopp), endringer i grunnvannsstand og endring av bebyggelse (f.eks. 
fortetting). Lastendringer vil forårsake en korttidstilstand, og denne tilstanden er ikke funnet å 
overholde sikkerhetskravet jevnfør veilederen. 
 
For den sørlige skråningen er det ikke gjort en vurdering av stabiliteten, da det ikke finnes tilstrekkelig 
grunnlag tett på skråningen til å kunne gjøre denne vurdering. Undersøkelser nærmere skråningen 
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vil kunne av- eller bekrefte om det også finnes kvikkleire her eller om løsne- og utløpsområdet kan 
avgrenses ytterligere. 
 
Det er kun gjort vurderinger av dagens situasjon. Det vil si at tiltak i forhold til fortettingen er ikke 
undersøkt. Et hvert tiltak, søknadspliktig eller et må kunne dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot 
skred.  Ved fortetting må det i forbindelse med detaljregulering av området utføres supplerende 
grunnundersøkelser og utføres stabilitetsberegninger for å kunne bestemme nødvendig 
stabiliserende tiltak. Faresonene er lagt inn i kartet som hensynssone faresone. Se vedlegg 10 for 
rapport områdestabilitet 
 
Det er viktig å påpeke at det kun er området innenfor den blå grensen som har blitt undersøkt.  

 

Figur 33 Faresonekart områdestabilitet 
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Skredfare 

Aktsomhetskart tilgjengelig fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) viser kun potensielle 

fareområder. Kartene er generert fra en grov terrenganalyse, der lokale forhold i liten eller ingen 

grad er tatt hensyn til, og sannsynligheten eller gjentaksintervallet for skred er ikke vurdert. Rambøll 

har utført en skredfarevurdering og vurdert skredfaren i henhold til krav til sikkerhet mot skred gitt 

i TEK 17 og plan- og bygningsloven, se vedlegg 9. 

 

NVEs veileder for kartlegging av skredfare i bratt terreng (8/2014) er lagt til grunn. De aktuelle 

områdene ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred, steinsprang og jord- og flomskred. I 

henhold til regelverket er det gjennomført kartlegging i felt for å vurdere fare for jordskred, 

flomskred, snøskred, sørpeskred og steinsprang. Vurderingen innebærer også klimaanalyse, 

kartanalyse, vurdering av tidligere skredhendelser og resultat fra beregninger. 

 

Faren for skred i henhold til alle sikkerhetsklasser (S1, S2 og S3) gitt i TEK17 er vurdert, og 

konklusjonen av vurderingen viser at det er fare for steinsprang innenfor deler av planområdet. 

Dimensjonerende skredtype er steinsprang, som også er den eneste skredtypen det er reell fare for 

i området. Det er fastsatt faresoner med gjentaksintervall på 100, 1000 og 5000 år. Dersom nye 

bygg/tiltak plasseres innenfor faresonene er det krav om risikoreduserende sikringstiltak. 

 

 

 

Figur 35 Faresonekart for nordlig del av området 

 

 

 

Figur 34 Faresonekart for sørlig del av området 
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Figur 36 Faresonekart for vestlige del av området, Askedalslia 

5.18 Støyforhold 

Bruvegen og Drivenesvegen er registrert i rød og gul sone på Statens vegvesens støykart for riks- og 
fylkesveger som vist i kartet under. Fra miljøstatus.no er det registrert opp til 70-75 db på 
Venneslavegen.  

 

Figur 37 Støyvarselkart (utklipp fra Statens 
Vegvesen, vegkart). 
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5.19 Forurensning  

Miljødirektoratet viser alvorlig forurensning på jordbruksområde nord i planområdet og på Kaninøya. 

Kaninøya henger trolig igjen fra at Kaninøya tilhørte eiendommen 23/1.  Ved Hunfoss fabrikker, som 

grenser til planområdet er det «akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk» 

(miljodirektoratet.no).   

 

 

Figur 38 Kartene viser eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ 
industrideponier (utklipp fra miljodirektoratet.no). 

 

Hunsfos Fabrikker AS drev et barkdeponi fra 1963 til 1982 på Moseidmoen Nord i Vennesla 
kommune. Eiendommen der barkdeponiet Moseidmoen Nord er lokalisert i Vennesla kommune med 
gnr./bnr. 23/1.  
 
Veiledningsmateriale er M-1780 «Bygging på nedlagte deponier» og M-1820 «Grunnlagsrapport for 

videre veiledning – utfordringer ved bygging på nedlagte deponier».  
For å avklare konsekvenser ved utbygging på eller i randsonen til et deponi gjennomgås momenter 
fra veileder M-1780 «Bygging på nedlagte deponier».  
 

Momenter Kommentar 

kart som viser 
utstrekning/avgrensning av 
deponiet (horisontalt og vertikalt) 

Viser til Miljøteknisk undersøkelse fra Sørlandskonsult as 
(2004). 
 

kartlegging av forurensning og 
avfall i deponiet. Innhold, alder 
og avgrensning av deponi og 

Viser til Miljøteknisk undersøkelse fra Sørlandskonsult as 
(2004). 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1780/m1780.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1820/m1820.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1820/m1820.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1820/m1820.pdf
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randsone må dokumenteres. Det 
må gjøres miljøgeologiske og 
miljøtekniske undersøkelser 

Det ble deponert bark og fiberslam, men også restavfall som 
papir, trevirke og jernskrap i perioden 1963-1982. 
Barkfyllingens totale areal er om lag 47.800 m2 med en 
mektighet fra 1 til 8 m. Barkefyllingen er tildekket med 3 
meter bark og rene masser. Det er beregnet at 
barkfyllingens volum er om lag 220.000 m3.   
Det er ikke dokumentert randsone.  
Det ble laget miljøtekniske undersøkelser i 2004.   

 
dokumentasjon på om det er 
gassproduksjon, herunder 
dokumentasjon på hvilke gasser 
som kan dannes og prøvetaking 

av disse (se kapittel 6.3)  

Det foreligger ikke gassmåliger. Barkfyllingen på 
Moseidmoen Nord er tildekket med 3 meter bark og rene 
masser, og normalt vil ikke dette føre til dannelse av gass 
ved aerobe forhold. Ved anaerobe forhold kan det derimot 
bli metanogene forhold, og metangass kan dannes og 
komme til overflaten. Dette kan skape problemer ved 
etablering av bygninger på fyllingen. Utendørs vil 
deponigass bli kraftig fortynnet og vil ikke utgjøre noen 
helserisiko. 
I 2009 ble det laget et miljøkontrollprogram, hvor det er 
planlagt prøvetaking av gass fra deponiet. Dette er ikke 
gjennomført. Mulig nedleggelsen av Hunsfos fabrikker var 
grunnen til at det ikke ble gjennomført.  

risikovurdering for økt spredning 
av gass eller 
forurensingskomponenter til 
omkringliggende områder (se 
kapittel 6.3)  

På selve deponiområdet er det hensynssone med 
bestemmelser som krever tiltaksplan ved gravearbeider.  
Alle tiltak innfor hensynssone deponigass må kunne 
dokumentere sikker byggegrunn for evt tiltak.  

dokumentasjon på 
forurensningsnivå i sigevann og 

spredningsveier fra deponiet, 
herunder påvirkning fra deponiet 
på overflatevann, grunnvann og 

resipient (se kapittel 6.4)  

Viser til Miljøteknisk undersøkelse fra Sørlandskonsult as 
(2004) for forurensningsnivå i sigevann.  
Det er ingen definert oppsamling av sigevann fra 
barkfyllingen, og utslipp skjer som diffuse utslipp av 
sigevannsforurenset grunnvann til overflatevann og 

grunnvann. 

Grunnvannet under og nedstrøms barkfyllingen er 
forurenset og kan ikke brukes til drikkevann i henhold til 
norske drikkevannsforskrifter. Grunnvannet brukes ikke i 
dag.  
Det er beregnet at det årlig slippes ut i størrelsesorden 
137.000 m3 sigevannsforurenset grunnvann til resipienten 
Otra. Basert på dette utslippet og målte konsentrasjoner i 
grunnvann og bekk, er det beregnet et årlig utslipp av 7 kg 
fosfor, 400 kg nitrogen, 7.000 kg KOF og 2.200 kg jern. Årlige 
utslipp av tungmetaller er beregnet til 10 kg sink, 0,4 kg 
nikkel, 0,7 kg kobber, 0,1 kg krom, 40 g arsen, 1.5 kg bly, 0,4 
kg kadmium og 4 g kvikksølv. Av organiske miljøgifter er det 
beregnet årlig utslipp av 20 g toluen, 10 g etylbensen, 4 g 
PAH16 og 40 g PCB7. Det ble ikke påvist biocider som 
Dazomet eller Hydroxikinolin. Heller ikke bensen, xylener 
klorbensener, fenoler eller alifatiske hydrokarboner C10-C16 
ble påvist.  
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Utslippstallene viser at barkfyllingen tilfører Otra 
næringsstoffer, organiske stoffer og miljøgifter, men det er 
ikke beregnet at denne tilførselen av miljøgifter vil føre til at 
konsentrasjoner av miljøgifter i Otra vil overstige aktuelle 
akseptkriterier (PNEC-verdier). 
 
 

vurdering av risiko for setninger 
og setningsskader, herunder 
skader på avløpsrør og 
drenssystemer, som kan føre til 
skade eller gassinntrengning i 
bygg og på naboeiendommer (se 

kapittel 6.5)  

Det er ikke aktuelt med boliger på barkefyllingen da faren 
for setningsskader vil være stor i mange år. I deponiområdet 
er bekkekulvert utskiftet i 2016. Det ligger ingen rør 
gjennom deponiet.  

risikoanalyse av mulige 

konsekvenser av utilsiktede 
hendelser (for eksempel økt 
gassproduksjon som følge av 

grunnvannssenking eller endrede 
spredningsveier som følge at 
setninger i deponiet ved senere 
gravearbeider), samt en 
beskrivelse av hvordan det sikres 
at slike hendelser ikke medfører 
uakseptabel risiko  

Det ligger krav i hensynssona om tiltaksplan ved 
gravearbeider (jf. Forurensingsforskriften kap. 2). Utilsiktede 
hendelser må vurderes her i forbindelse med tiltaket.  

risikovurdering av helsemessige 
konsekvenser i tråd med 
folkehelseloven, herunder en 
vurdering av risiko basert på de 
de skisserte tiltakene som skal 
gjennomføres for å unngå 

uakseptable hendelser  

Dette må vurderes i detaljregulering eller ved det konkrete 
tiltaket som hensynsona omfatter.  
Utendørs vil deponigass bli kraftig fortynnet og vil ikke 
utgjøre noen helserisiko. 
Viser til Miljøteknisk undersøkelse fra Sørlandskonsult as 
(2004). Her er det utført en helsebasert risikovurdering 
basert på jordprøver og vannprøver. «Ved å sammenligne 
beregnede stedsspesifikke akseptkriterier med de målte 
konsentrasjoner i jord og fiberslam, ser man at ingen verdier 
overstiger akseptkriteriene for helserisiko ved den oppgitte 
bruken av området. Dette var for så vidt ikke uventet siden 
normverdiene i utgangspunktet ikke var overskredet. Hvis 
konsentrasjonene i jord og fiberslammet er representative, 
så vil ikke barkfyllingen utgjøre en helserisiko i forhold til de 
stedsspesifikke akseptkriteriene.».  
«flere parametre overstiger grenseverdier i 
drikkevannsforskriften. Dette gjelder både parametre som vil 
ha en effekt på vannets smak, lukt og farge (KOF, jern, 
mangan) men også parametre som kan ha en negativ 
helsemessig konsekvens (aluminium, alifatiske 
hydrokarboner, PCB). Det vurderes derfor at det er en 
helsemessig risiko å bruke grunnvannet i barkfyllingen på 
Moseidmoen Nord til drikkevann.» 
 

vurdering av hvilken type tiltak 

som må gjennomføres i bygge- 
og anleggsfasen for å sikre eller 
sannsynliggjøre at det ikke 
inntreffer hendelser som 
medfører uakseptabel risiko  

Dette må vurderes i det enkelte tilfelle.  
Rapport M-1820 Grunnlagsrapport for videre veiledning – 

utfordringer ved bygging på nedlagte deponier gir en 
innføring i de miljømessige og geotekniske 

problemstillingene som gjelder ved bygging på deponier og 
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randsonene til disse, og beskriver hvilke metoder som kan 
benyttes for å gjennomføre relevante undersøkelser og 

tiltak. Den beskriver også hvilken dokumentasjon som bør 
foreligge dersom det vurderes å etablere bygg på nedlagte 
deponier. 

vurdering av hvilken type 
kontroll og oppfølging som må 
sikres gjennom hele byggets 

levetid for å sikre eller 
sannsynliggjøre at det ikke 
inntreffer hendelser som 
medfører uakseptabel risiko  

Se punkt over.  

vurdering av massehåndtering 

av oppgravd avfall  
Dette må beskrives i tiltaksplanen 

vurdering av om det også kan 
være deponert radioaktivt avfall. 
Hvis det er grunn til å tro at det 

er radioaktivt avfall i deponiet, 
må Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet kontaktes 

Ikke aktuelt.  

 
Hvis det ikke foreligger gassmålinger i porelufta, anbefales en sikkerhetsavstand fra deponiet på 
250 m /7/, og at det ikke kan oppføres nye bygg innenfor denne avstanden uten at det 
gjennomføres undersøkelser til å evaluere den aktuelle risikoen. Denne avstanden kan forkortes 
(eller i særlige tilfeller økes) når det foreligger aktuelle undersøkelser og vurderinger som er 
dokumentert forsvarlig. I områdeplanen er det lagt inn en hensynssone annen fare - randsone på 

250 meter fra deponiet.  

 
For selve barkedeponiet er området innlemmet i planen som hensynssone annen fare, forurenset 

grunn, og krav om tiltaksplan og gjennomføring av tiltak før graving ut over normal jordbruksdrift.  

 

 

 

 

Vannkvalitet 

Sør for Moseidmoen ligger to virksomheter som har utslipp til luft og vann, vannkvaliteten er 

likevel registrert som normal i denne delen av området. Som vist i kartet under er vannkvaliteten 

registrert som moderat nord for Hunsøya. 

 

 

Figur 39 Vannkvaliteten nord for Hunsøya er moderat (markert i gult) (utklipp fra miljostatus.no). 
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6. PLANFORSLAGET 

6.1 Planens hensikt, avgrensning  

Områdereguleringen skal revidere eksisterende plan fra 1992 og plan for Moseidmoen nordre del. 
Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting i utvalgte områder på Moseidmoen, samtidig 
som det historiske preget og det gode bomiljøet ivaretas. Det er vurdert å bygge ut jordbruksarealet 
nord i planområdet, men det er besluttet å videreføre dette som LNF-område. I tillegg legges det til 
rette for en oppgradering av trafikksystemet med hensyn til bilister, kollektivtransport, gående og 
syklende. Utbedring av veisystemet vil bedre trafikksikkerheten særlig for myke trafikanter.  

 

 

Figur 40 Utklipp av plankartet. 
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6.2 Reguleringsformål 

Tabellen nedenfor viser arealregnskapet for planområdet. 

 

Figur 41 Arealregnskap 
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6.3 Bebyggelse  

Boligområdene er inndelt i frittliggende småhusbebyggelse (BFS), konsentrert småhusbebyggelse 
(BKS), blokk (BBB) og kombinerte formål (BKB). 
 
I planforslaget er det lagt vekt på å ivareta de boligområdene som har en intakt bebyggelsesstruktur 
med tradisjonelt særpreg. Særlig i kvadraturen på Moseidmoen har det vært ønskelig å videreføre 
områdets kvaliteter. Planbestemmelsene sikrer at det ikke etableres nye enheter i kvadraturen. For 
kvadraturen og andre boligområder regulert til frittliggende småhusbebyggelse (BFS) er det lagt til 
rette for mindre tilbygg til eksisterende bolig.  

 

I områder der bebyggelsen kan betegnes som konsentrert småhusbebyggelse (BKS), i hovedsak 
flermannsboliger og rekkehus, videreføres dette. I BKS vil det være mulig med noe fortetting av 
eksisterende bebyggelse. Innenfor BBB tillates blokkbebyggelse. Arealene langs Bruvegen er pekt ut 
som et område som egner seg for fortetting.  
 

Byggegrenser på plankartet angir tillatt plassering av ny bebyggelse.  
 

Videreføring av enhetlig bebyggelsesstruktur 

Moseidmoen har områder som er preget av enhetlig bebyggelsesstruktur.  Med enhetlig 

bebyggelsesstruktur menes områder som har en fremstilling preget av lik plassering av bebyggelsen 

i forhold til veg - fasadelinje, ensartet høyder og møneretning som repeterer seg. All endring i et 

område med enhetlig bebyggelse har som mål å opprettholde og forsterke nevnte elementer. Ved 

detaljregulering og bygging skal områdets dominerende bebyggelsesstruktur være retningsgivende 

for plassering og utforming av ny bebyggelse.  

 

Dette gjelder BFS1-4, BFS2, BFS3, BKS2 og BKS4.  

I BFS3 er det flere områder som allerede har brutt med den enhetlige bebyggelsesstrukturen 

gjennom dispensasjoner. I disse områdene kan det bli vanskelig å vise til den dominerende 

bebyggelsesstrukturen. Bestemmelser som opprettholder bygningshøyder, møneretning og takform 

blir givende her, samt at det ikke tillates deling av tomter. Figur 39 viser en enhetlig 

bebyggelsesstruktur i BFS3, med fasadelinje langs veg, byggehøyder, møneretning samt er større 

grøntområde inn mot midten av kvartalet. Figur 39 kan være retningsgivende for de områdene som 

allerede har brutt med den enhetlige bebyggelsesstrukturen.  

 

 

Figur 42 enhetlig bebyggelsesstruktur i BFS3 
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Frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
Områdene som inngår i formålet BFS består i hovedsak av frittliggende enebolig med 

garasje/parkeringsplass og videreføres som dette. I områder regulert til BFS tillattes frittliggende 

enebolig med parkering. Det legges til rette for økt utnyttelsesgrad i enkelte områder for å muliggjøre 

noe utvidelse av boligen med tilbygg og etablering av garasje/bod. For BFS er maks høyde bestemt 

med utgangspunkt i høyden på eksisterende bebyggelse.  

 

Ringvegen, BFS 1 (1-3) 

For BFS1 tillates frittliggende enebolig. For eksisterende situasjon er gjennomsnittlig %BYA omtrent 

30%. Maks %BYA er 30% i planforslaget. Maks mønehøyde er 8,5 m, som muliggjør 2 etasjer. 

Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal være mellom 22 og 45 grader. Maks mønehøyde og 

takvinkel er videreført fra tidligere reguleringsplan for området, Moseidmoen nordre del (vedtatt i 

1964). 

 

Kvadraturen, BFS2 (1-4) og BFS3 (1-21) 

Kvadraturen (BFS2 og BFS3) videreføres som eneboligområde uten større grad av fortetting hvor 

dagens struktur og uttrykk videreføres. Det åpnes for mindre tilbygg, påbygg, etablering av garasjer, 

boder og terrasser innenfor byggegrenser vist på plankartet. Nye tilbygg/påbygg skal tilpasses 

hovedhuset på tomten. Tilbygg skal ha lik takvinkel som opprinnelig bygg og underordne seg 

hovedhuset. Bestemmelsene sikrer også at hovedmaterialet i eksteriør, form og farge for nye bygg 

skal tilpasses hovedhuset. I bestemmelsene er det krav om at møneretningen for hovedbygget skal 

være øst-vest. Det hvor vegene (Fjellvegen og Montjønnvegen) skråner mot Hunsfosvegen skal 

møneretningen være parallelt med tverrvegene.  

 

Det er vurdert hvilke typer utbygging som er ønskelig i området. Videre presenteres to anbefalte 

eksempler. Et eksempel på utbygging er å etablere tilbygg på gavl, minimum 1 meter under 

hovedhusets mønehøyde som vist i figuren nedenfor. Dette vil gi god tilpasning på tomten og i 

henhold til omkringliggende bebyggelse. 

 
Figur 43 Illustrasjonen viser tilbygg i lengderetning/på gavl på to ulike måter (Vestnes 
estetikkveileder).  
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Figur 44 Bildet viser et tilbygg som er godt tilpasset hovedhuset. Påbygget til venstre har lik takform, 
men har lavere mønehøyde og underordner seg hovedhuset. Farger og materialvalg er også i samsvar 
(Utklipp fra Google maps). 

 

En annen mulighet er å bygge på langsiden, i form av en tverrfløy som vist i eksempelet nedenfor. 

Planbestemmelsene gir føringer slik at det ikke tillates fradeling av tomter. Likevel er 

utbyggingsmetoden et godt eksempel med tanke på at bygningskroppen er utvidet innover mot 

tomtens midtpunkt og samtidig som grøntområdet inn mot midten beholdes.  

 

 

Figur 45 Eksempelet er hentet fra flyfoto av kvadraturen. Bildet viser eksempel på hus med tverrfløy.  

 

Området er i dag godt utnyttet og det legges derfor begrensinger for utbygging ved å ikke tillate 
oppdeling av tomter til flere enheter. Boenheter i eksisterende bolig er definert etter TEK17, § 2-2. 
Gjennomsnittlig BYA varierer i dag fra mellom 22 % til 30 %. Det foreslås en maks BYA på 30 % for 
BFS3 som vil gi mulighet for noe utbygging. For BFS2, som i dag har en lavere utnyttelse og mindre 
tomter, settes maks %BYA til 25%. Maks mønehøyde er 8 m, for å ivareta bebyggelsens høyde og 
skala i området. Bestemmelsene sikrer at bygningene skal ha saltak og at takvinklene er mellom 30 
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og 45 grader. Bygg som har takvinkel på omtrent 40 grader, som er typisk for området bør ikke 
endres. 

 

Hensikten med byggegrensene som er inntegnet på plankartet er å bevare områdets karakter, den 
rette gatestrukturen og de grønne områdene på eiendommene. Samtidig vil dette bidra til å gi bedre 
sikt på veiene i kvadraturen. Dersom hus skal rives og det oppføres ny bolig, er hensikten at ny 
bygningskropp skal følge linjen som dannes av husrekkas vegg mot den aktuelle veien, som vist på 
bildet nedenfor. For eksisterende bebyggelse kan det forekomme noen avvik, som også må kunne 
aksepteres ved ny utbygging. Dette prinsippet er ikke gitt på plankartet eller i bestemmelser, men 
det nevnes som et faglig råd. 

 

Figur 46 Bildet viser at hovedhusets kropp følger en tenkt linje langs veien.  

Figuren nedenfor illustrerer kvaliteter som anbefales videreført for kvadraturen. En del av særtrekket 
for området er at boligene følger en konsekvent linje. Den største delen av hagen er plassert på 
baksiden av boligen, mot midten av hvert kvartal. I plankartet er det regulert inn byggegrense mot 
hagene i BFS2 og BFS3 for å sikre at ikke husene blir plassert inn mot midten av kvartalet. Og for å 
sike en god andel uteareal for boligene, da det er noe snaut med lekeplasser. 
 tillegg har mange hage mellom huset og veien. For å oppnå en høyest mulig andel av grønt og 
beplantning på tomtene, anbefales det også at parkeringen legges i tilknytning til avkjørselen. 

 

 

Figur 47 Prinsippskisse for ønsket bevaring av områdets kvaliteter.  
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Sør for kvadraturen - BFS4, øst for Ravnåsvegen - BFS5, Askedalslia - BFS6 og vest for Drivenesvegen 

- BFS7 

Områdene BFS4, BFS5, BFS6 og BFS7 består i hovedsak av frittliggende eneboliger. Dette vil 
videreføres i planforslaget. Disse områdene har i dag kvaliteter som bør ivaretas, med tradisjonell 
trehusbebyggelse og private hager. Gjennomsnittlig BYA er i dag omtrent 25%. I planforslaget er 
maks %BYA 30% for BFS4 – BFS7. Bebyggelsen skal ha saltak, slik at det opprinnelige preget 
videreføres. Maks mønehøyde er 8 m. Dette muliggjør 1,5 / 2 etasjer, slik som bebyggelsen er i dag.  
 

Konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

Konsentrert småhusbebyggelse defineres som kjedehus, to-firemannsboliger, rekkehus og lavblokk. 
Med lavblokk menes mindre leilighetsbygg, med flere enn 4 boenheter inntil 3 etasjer. Områdene 
som inngår i formålet BKS består i hovedsak av denne boligtypologien og videreføres som dette. 
Dette vil bidra til å videreføre områdenes karakter, og kan muliggjøre oppføring av nye boliger 
innenfor denne kategorien. Ved utbygging må det legges vekt på å sikre gode solforhold for naboer.  
 

Innenfor BKS1 – BKS4 er maks høyde bestemt med utgangspunkt i tidligere reguleringsplaner for 
området. Innenfor BKS5 og BKS7-BKS12 er standard etasjehøyde 3,5 m. For området BKS6 er det lagt 
vekt på tilpasning til omkringliggende bebyggelse i kvadraturen. 

 

Ringvegen, BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 

Det tillates maks mønehøyde 8,5 m for BKS1 – BKS4. Dette tilsvarer 2 etasjer og er i tråd med tidligere 

reguleringsplan for området. Arealene har tidligere vært en del av reguleringsplan for Moseidmoen 

nordre del, vedtatt i 1964. Bestemmelser for takvinkler i den opprinnelige planen er videreført til 

områdereguleringen. Maks %BYA er bestemt med utgangspunkt i gjennomsnittlig BYA på dagens 

tomter. I BKS1 og BKS3 er det oppført 2 etasjers flermannsboliger. For eksisterende situasjon er 

utnyttelsesgraden omtrent 21% for BKS2 og 48% for BKS3. I planforslaget settes maks 

utnyttelsesgrad til 35% BYA for begge områdene. For BKS2 er tomtene allerede godt utnyttet med 

bolig og parkering, med mellom 40 og 65% BYA. Maks %BYA settes derfor høyt, til 50%. I BKS4 er det 

i dag eneboliger i rekke, og maks %BYA settes til 35%. Dette er for å ta vare på strukturen som er der 

i dag, med mindre boliger og forholdsvis store hager. Utnyttelsesgraden for området i dag ligger på 

omtrent 25 – 35 % BYA.  

 

Stemhei, BKS5 (1-5) 

Det legges opp til fortetting i området BKS5, med en blanding av firemannsbolig, rekkehus og 
lavblokk. BKS5-1 det krav om saltak og maks høyde på 9 meter, BKS5-2 videreføres eksisterende 
situasjon. I BKS5- til BKS5-5 er maks høyde 10,5 m (tilsvarer 3 etasjer) og maks utnyttelsesgrad 40% 
BYA. Det settes ikke krav til takform eller takvinkel i dette området. 
 

Del av kvadraturen, BKS6 (1-2) 

BKS6 er et område innenfor kvadraturen som i dag består av rekkehus. For eksisterende situasjon er 

utnyttelsesgraden omtrent 45%. Det anbefales å videreføre rekkehusbebyggelse i dette området 

som er i samsvar med områdets skala. Det tillates en mønehøyde på maks 8 m (2 etasjer) slik at 

bebyggelsen ikke blir høyere enn boligene i kvadraturen. Maks %BYA i planforslaget er 45%. Det 

settes krav til saltak i BKS6 slik at det samsvarer med den tradisjonelle bebyggelsen i kvadraturen.  

Heisedalsveien, BKS7 (1-3) 
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I område BKS7 med undernummerering videreføres eksisterende bebyggelse med tomannsbolig, 

lavblokk og rekkehus, med høyder på 8 og 9 meter. Det er krav om saltak.  

 

Vest for Ravnåsvegen, BKS8 (1-4) 

I område BKS8-1 - BKS8-3 tillates det tomannsbolig, flermannsbolig og rekkehus. For BKS8-1- BKS8-3 

tillates maks høyde 10,5 m, tilsvarende 3 etasjer. For BKS8-4 tillates en høyde på maks 12,5 m i tråd 

med eget planforslag, som er detaljert inn i områdeplanen, og utløser ikke krav om detaljregulering. 

For eksisterende situasjon er gjennomsnittlig BYA 45% i BKS8. Maks BYA settes til 45%. Det settes 

ikke krav til takform eller takvinkel i dette området. 

 

Deler av Askedalsveien, BKS9 

I område BKS9 tillates tomannsbolig, flermannsbolig og rekkehus. Maks høyde er 10,5 m (3 et). Dette 

kan tillates på grunn av terrengforskjeller i områdene. Den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden i BKS9 

ligger på omtrent 32% BYA. Maks BYA i planforslaget er 40%. På de fleste tomtene kan det da avsettes 

omtrent 335 m² til bolig og 50 m² til parkering/garasje. Det settes ikke krav til takform eller takvinkel 

i dette området. 

 

Vest for Drivenesvegen, BKS10 

I BKS10 kan det tillates noe fortetting. For eksisterende situasjon er utnyttelsesgraden omtrent 30%. 

Planforslaget setter maks %BYA til 35%. Maks høyde er 10,5 m som muliggjør 3 etasjer. Det settes 

ikke krav til takform eller takvinkel i dette området. 

 

Øst for Drivenesvegen, BKS11 og BKS12 

BKS11 og BKS12 videreføres som eksisterende situasjon. Planen setter maks %BYA til 35% i BKS11 og 

50% i BKS12.  

 

Øst for Drivenesvegen, BKS13 

For eksisterende situasjon er utnyttelsesgraden omtrent 30%, og består av flermannsboliger. Det 

legges til rette for fortetting av området. Planen setter maks %BYA til 65% BYA, maks mønehøyde 

10,5 meter (3 etasjer).  

BKS13-1 er satt som et eget område, med krav om detaljregulering. Det legges til rette for fortetting 

med rekkehus eller firemannsboliger. Planen setter maks %BYA til 45% BYA og maks mønehøyde 8 

meter.  

 

Sør for Bruvegen, BKS14 

I området legges det til rette/videreføring av boliger, i 3 etasjer (10,5 meter) og BYA 50 %. Dette gir 

muligheter for å utforme området noe annerledes dersom det skulle bli aktuelt i dette området.  Det 

er utarbeidet en skisse på dette området. Skissen inneholder en større utnyttelse, men den kan 

likevel brukes som inspirasjon ved etablering/endring av nye bygg. Se vedlegg 5.  

 

Stemhei/Haakon 7 veg, BKS15 

Området består i dag av uregulerte eneboliger. Utnyttelsesgrad for eksisterende situasjon er omtrent 

30 % BYA. I BKS15 legges det opp til en høyere utnyttelsesgrad for å gi mulighet for flere boenheter. 

Planbestemmelsene angir maks høyde 10,5 m som gir mulighet for 3 etasjer, med en utnyttelsesgrad 
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1016 m2.  I området har det vært jobbet med et prosjekt i lengre tid, prosjektet er i tråd med de 

føringer som settes i områdeplanen, og BKS har ikke krav om detaljregulering. Solstudie og volumer 

er vedlagt i vedlegg 5.  

Blokkbebyggelse (BBB) 

Innenfor områdene BBB1-BBB3 langs Bruvegen tillates blokkbebyggelse med opptil 4 etasjer. 

Toppetasjen skal være tilbaketrukket med en vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. Det settes ikke 

krav til takform eller takvinkel for blokkbebyggelsen. Utnyttelsesgraden er satt med forutsetning at 

parkeringsanlegg etableres i kjeller eller som en del av bygget. 

 

Boligetasje defineres til 3,5 meter. Dersom etasjehøyden blir mindre, skal ikke antall etasjer økes.  

 

Blokkbebyggelse nord for Bruvegen, BBB1 

I BBB1 er det i dag rekkehus og enebolig/flermannsboliger, med gjennomsnittlig BYA på omtrent 

35%. Maks %BYA settes til 65% i planforslaget. Maks høyde er 14 m, tilsvarende 4 etasjer. 

Bebyggelsen skal trappes ned til 2 etasjer mot BFS1-2.  

 

Blokkbebyggelse nord for Bruvegen, BBB2 

Området består i dag av eneboliger. I BBB2 legges det opp til en høyere utnyttelsesgrad for å gi 

mulighet for flere boenheter. I dag er utnyttelsesgraden omtrent 25 % BYA av tomtene. Dette økes 

til maks 65 % BYA i planforslaget. Maks høyde er 14 m. Dette muliggjør 4 etasjer. Det er utarbeidet 

en skisse som foreslår mulig utnyttelse av området, se vedlegg 4. Det legges vekt på å videreføre 

prinsippene fra mulighetsstudiet: 

- Solforhold 

- Tilpasning til terreng og landskap (herunder sikt til Sønningshaugen) 

- Bevaring av grøntareal på tomtene 

- Nye uteareal 

 

Blokkbebyggelse nord for Bruvegen, BBB3 

Området BBB3 består i dag av en boligblokk på 3,5 etasjer. Utnyttelsesgrad for eksisterende situasjon 

er omtrent 30 % BYA og høyden er omtrent 12 meter.  Planbestemmelsene viderefører maks høyde 

12 meter. Utnyttelsesgraden økes til maks BYA 65%.  

 

Blokkbebyggelse i Stemhei/Haakon 7 veg, BBB4 

Området BBB4 består i dag av uregulerte eneboliger. Utnyttelsesgrad for eksisterende situasjon er 

omtrent 30 % BYA. I BBB4 legges det opp til en høyere utnyttelsesgrad for å gi mulighet for flere 

boenheter. Planbestemmelsene angir maks høyde 10,5 m som gir mulighet for 3 etasjer. 

Utnyttelsesgraden økes til maks BYA 65%.  

 

Blokkbebyggelse i Drivenesvegen, BBB5 

Området består i dag av en boligblokk på 3 etasjer. Boligblokk som bygningstype videreføres i 

planforslaget. Maks høyde er satt til 10,5 meter (3 etasjer). For dagens situasjon er gjennomsnittlig 

BYA omtrent 40%. Maks BYA settes til 40%. 
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Blokkbebyggelse i Tjønnvoll, BBB6 

Området BBB6 består i dag av eneboliger. Utnyttelsesgrad for eksisterende situasjon er omtrent 30 

% BYA. En av eneboligene er regulert til industri i reguleringsplan for Tjønnvold Industriområde. 

Eiendommen ligget på et annet nivå enn resterende industriområdet, og ha en naturlig sammenheng 

med de andre boligeiendommene. I BBB6 legges det opp til en høyere utnyttelsesgrad for å gi 

mulighet for flere boenheter. Planbestemmelsene angir maks høyde 14 m. Utnyttelsesgraden økes 

til maks BYA 65%.  

 

Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse, felt BG 

Området består i dag ev en garasje tilhørende Stemhei borettslag. Reguleringsplanen setter dette 

området til å kun inneholde garasjer med en utnyttelse 70 % BYA og maks 4 meter høyt.  

 

Næringsbebyggelse, felt BN1 og BN2 

Området BN1 er i dag brukt til næring samt regulert til næring i den gamle planen, områdeplanen 
viderefører dette. Maks BYA for området er 30%, maks høyde er 8 meter. Området BN2 brukes til 
næring i dag, og er regulert til næring i kommuneplanen, områdeplanen viderefører dette.  

 

Industriformål, BI1-BI4 

Arealer regulert til industri (BI) forbeholdes lettindustri, håndverksbedrifter, servicebedrifter, lager 

og kontorbygninger. Planbestemmelsene er utformet i samsvar med reguleringsplan for området 

(Stemhei industriområde, vedtatt 1999). Den enkelte bedrift kan etablere salg av produkter som har 

naturlig tilknytning til den enkelte håndverks-/næringsvirksomhet. Maks %BYA er 50% og maks 

gesimshøyde er 9 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Lekeplasser (o_BLK) 

Det er flere eksisterende lekeplasser i planområdet som videreføres. Alle lekeplassene i planområdet 

skal være offentlige. Gjeldende kvalitetskrav er at det skal være sol på minst halve arealet klokken 

15 vårjevndøgn og terrenget skal ikke være brattere enn 1:3. 

 

Sandlekeplassene skal ha sandkasse og bord og benker for store og små. Sandlekeplasser skal være 

minimum 75m2, og plasseres maksimalt 100 meter i luftlinje fra boliger i nye utbyggingsprosjekt.  

Kvartalslekeplassene skal være minimum 1500 m2, og plasseres maks 150 m i luftlinje fra boliger i 

nye utbyggingsprosjekt (uten konflikt med kjørende trafikk). Ballfelt kan inngå som en del av arealet 

som avsettes til kvartalslekeplass. Overnevnte krav følger bestemmelser i kommuneplanen.  

 

Et areal nord for Ringvegen reguleres til kvartalslekeplass. Her er det allerede en ballbane, og det er 

potensiale for å løfte området som en lokal møteplass og et attraktivt aktivitetsområde.  

Planområdet er allerede godt utnyttet, og det ikke er utpekte muligheter for å etablere nye 

lekeplasser eller ballfelt. Idrettsanlegget ved Moseidmoen skole er også et attraktivt og mye brukt 

tilbud i området.  
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Figur 48 Oversikt over avstand til lekeplasser i planområdet 

 

Kombinerte formål – bolig/tjenesteyting BKB1 

Innenfor områdene BKB1-1 – BKB1-3 tillates bolig/tjenesteyting. For BKB1-2 og BKB1-3 som ligger 

innenfor kvadraturen tillates maks høyde 8 m som er i samsvar med bebyggelsen i kvadraturen. 

Sør for bruvegen BKB1-1 

I området økes utnyttelsesgraden noe, til 50 % BYA. Her legges det til rette for Bolig/tjenesteyting. 

Det er et treningssenter der i dag søm det er ønskelig å videreføre. Maks høyde er 12 meter. Dette 

tilsvarer 3 etasjer med høy førsteetasje inntil 5 meter, og to boligetasjer av 3,5 meter.  

 

Bebyggelse innenfor kvadraturen BKB1-2 og BKB1-3  

Området består i dag av flermannsboliger. Planforslaget tillates bolig/tjenesteyting.  

Maks %BYA er 30% per tomt og maks høyde er 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Dette 

tilsvarer 2 etasjer. 

 

Nord for Bruvegen BKB1-4  

Området består i dag av rekkehusbebyggelse. BYA for eksisterende situasjon er omtrent 35%, uten 

parkering. Det er lagt til rette for en fortetting på området. Utnyttelsesgraden settes til 50 % BYA og 

maks mønehøyde 14 meter. Det skal være inntrukket 4 etasje mot Bruvegen, og bebyggelsen skal 

trappes ned til 2 etasjer mot BKS4. I tilknytting til området er det regulert inn park; o_GP2. o_GP skal 

inngå i beregningen av utnyttelsesgrad på BKB1-4 og benyttes inn i kravet til uteoppholdsareal. 

Endelig plassering av parken kan avklares i detaljreguleringen.  

 

Kombinerte formål – bolig/forretning/kontor BKB2 
Innenfor områdene BKB2 tillates bolig/forretning/kontor. Fordeling mellom de ulike delformålene 
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skal avklares i detaljregulering. Maks BYA for området er 50%, maks høyde er 12 m. Dette tilsvarer 
3 etasjer, med høy førsteetasje inntil 5 meter og to boligetasjer av 3,5 meter. Alternativt 3 etasjer 
med bolig.  

Kombinerte formål –Bolig/bevertning, BKB3 

I området er det i dag restaurant. Det er potensiale for en høyere utnyttelse enn eksisterende plan. 

Maks %BYA er 40% og maks høyde er 12 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Eksempelvis 

kan det etableres leiligheter i øvrige etasjer. Dette tilsvarer 5 meter 1 etasje med bevertning, og 2 

etasjer bolig av 3,5 meter. I detaljreguleringsplanen må adkomst flyttes fra Drivenesveien til 

Marcus Thranes vei. I tillegg har Biffen parkeringsareal på andre siden av Drivenesvegen.  

Kombinerte formål – Bolig/forretning/næring, BKB4 
BKB4-1 er området ved Vennesla sin gamle brannstasjon. Området har potensiale for en høyere 
utnyttelse. Planforslaget gir en utnyttelse på 65% BYA og 17 meter. Dette muliggjør f.eks. to etasjer 
med næring/forretning og 2 etasjer med bolig, alternativt 5 etasjer med bolig.    

BKB4-2 består i dag av næring. Det er potensiale for noe fortetting/transformasjon av området. 

Området ligger i et eneboligstrøk og ligger noe høyere enn bakenforliggende bebyggelse. Høydene 

er derfor satt til 8.5 meter og utnyttelse på 35% BYA. Dette tilsvarer 5 meter 1 etasje med næring, 

og 3,5 m. 2 etasje bolig., alternativt 2 etasjer med bolig. 

 

Kombinerte formål – Bolig/forretning/tjenesteyting, BKB5 
Området er i dag benyttet til forretning med bolig over. Området får en høyere utnyttelse med 70 
% BYA og maks høyder 17 m. Dette er utarbeidet i samarbeid med eier av området. BKB5 har ikke 
krav om detaljregulering. Prosjektet på dette området har tidligere vært jobbet med i lengre tid. 
Solstudie og volumer er vedlagt i vedlegg 5. Det tillates næring/butikk i første etasje og leiligheter 
over. Utbygger har vurdert ulike bokonsepter på området. Tjenesteyting er inkludert i formålet. Det 
kan ofte være vanskelig på å skille hva som omfattes av bolig og hva som omfattes av tjenesteyting.    

 

Øvrige kommunaltekniske anlegg, O_BKT (1-5) 
Område skal benyttes til energianlegg, annen telekommunikasjon, vann- og avløpsanlegg o.l.  

6.4 Boligmiljø, bokvalitet 

Planforslaget vil gjennom bestemmelser bidra til å bevare bokvaliteten i kvadraturen og i områdene 

der det tillates fortetting. Bestemmelser for maks høyde og grad av utnytting i kvadraturen bidrar til 

å bevare bebyggelsens opprinnelige preg og ved ny utbygging sikre god tilpasning til eksisterende 

bebyggelse. For kvadraturen er det lagt inn byggegrense 7 meter fra senterlinje vei for å begrense 

utbygging på de private uteområdene slik at den opprinnelige strukturen videreføres. Dette kan også 

bidra til bedre sikt på veiene.  

 

Langs Bruvegen og utvalgte områder sør for kvadraturen åpnes det for fortetting med klare 
anbefalinger om å sikre gode solforhold, grøntareal på tomtene samt god tilpasning til 
bygningsmiljøet. For ny utbygging langs Bruvegen skal det sikres gode private og felles uteområder.  
 
Det er lagt vekt på blågrønn faktor som overvannshåndtering, som beskrives nærmere i kap. 6.10. 
Blågrønn faktor er et virkemiddel for å sette krav til uteområder på private tomter mht. 
overvannshåndtering, vegetasjon og biodiversitet. I tillegg kan grønne arealer bidra til trivsel og 
bedre bokvalitet. 
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Lekeområder og områder med grønnstruktur skal videreføres i planen. Bestemmelser for 
lekeområdene gir krav til kvalitet og innhold. Det legges også opp til forbedringer av gangforbindelser 
og veiarealet utenfor Moseidmoen skole som vil bedre forholdene for gående og syklende. Ved 
utbedring av veisystemet skal det tas hensyn til universell utforming, slik at området blir mer 
tilgjengelig.  

6.5 Parkering 

Parkeringsbestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse, BFS, er det krav om at det skal være to 
parkeringsplasser av 18m2 per boenhet. Ved etablering av garasjer i BFS er maks mønehøyde 5,3 
meter og maks bruksareal 50 m². Garasjene skal tilpasses bolighuset med henhold til materialvalg, 
form og farge. Garasjens takform og takvinkel være tilpasset husets takvinkel. For konsentrert 
boligbebyggelse, BKS, er kravet maks 2 plasser per boenhet og 2 sykkelparkeringer per boenhet.  
Areal for innkjøring til garasje på egen tomt regnes som én parkeringsplass. 
 
For ny bebyggelse i BBB skal det etableres 1 parkeringsplasser pr. enhet, 0,25 gjesteparkering pr 
enhet og 2 sykkelparkering pr. enhet. 10% av plassene skal være HC-plasser. Alle plassene skal 
tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler. Minimum 50% av sykkelparkeringer skal 
plasseres under tak. 10 % av parkeringsplassene skal være HC plasser. Disse skal ligge i tilknytning til 
inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller. HC-plasser og gjesteparkering skal være felles.    
 
For ny utbygging i kombinerte formål (BKB) er kravet 1 plass per boenhet, 0,25 gjesteplasser per 
enhet, 2 plasser per 100m2 BRA forretning og 1 plass per 100 m2 BRA kontor. Det skal være 2 
sykkelparkering per boenhet, 0,25 sykkelparkeringer per 50m2 BRA forretning, og 2 
sykkelparkeringer per 100m2 kontor. Det skal være 10% HC plasser per boenhet, og 5% HC plasser 
per 50m2 BRA forretning og per 100m2 kontor. 

6.6 Trafikk 

Planforslaget legger til rette for oppgradering av veisystemet. Etablering av gang- og sykkelveier, 

fortau, bedre kryssløsninger, veirabatter samt tydelige veimarkeringer vil gi bedre oversikt for 

kjørende og bedre trafikksikkerheten særlig for myke trafikanter.  

Myke trafikanter  

Illustrasjonen under 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 gangveg gjennom buffersonen mellom 

industriområdet og boligbebyggelsen. Det er også fortau fra Bruvegen og inn Eidsvollsvegen.  

Bjørnsonsvegen vil være naturlig gå- og sykkelakse fra gangvegen fra Smååsane videre til 

buffersonen. Det legges ikke til rette for fortau i Bjørnsonsveg. Reguleringsplanen strammer opp 

kryssene og viser god frisikt, som er viktig for trafikksikkerheten. I Bjørnsonsvegen er det lite 

trafikk, det er 14 direkte avkjørsler, og det er et kort strekk. Fartsgrensen er 30 km/t som er 

normalt i boligveger hvor det er blandet trafikk. Syklende vil trolig ikke bruke fortau, men sykle i 

vegbanen, da fortau er primært for gående. 

Det er vist flere adkomster fra boligområdet og inn til buffersonen.  

Hele Hunsfosvegen er satt av til gang- og sykkelveg, fra buffersonen i nord til kryss Strøymsvegen i 

sør. Hunsfosvegen er en viktig vei mellom Moseidmoen skole og sentrum gjennom Hunsøya for 
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myke trafikanter. Det anbefales å utarbeide en skiltplan som vurderer hensiktsmessig skilting som 

eksempelvis «forbudt for gjennomkjøring», «kun tillat kjøring til eiendommene». Hunsfosvegen vil 

da legges godt til rette for syklende, jf. prinsippene om kortreist bygd. Videre i Hunsfosvegen er det 

adkomst fra Hunsøya, med fortau mot skolen/idrettsområdet. Gang- og sykkelveg på 

Moseidmoensletta videreføres langs Drivenesvegen. 

 

Figur 49 Illustrasjon myke trafikanter 

 

Veiutforming 

Planen avviker fra vegnorm for Vennesla kommune. Dette fordi områder er allerede bygget, og det 

blir svært vanskelig å følge normen. Dette gjelder vegbredder, siktsoner i kvadraturen, redusert 

bredde i Hunsfosvegen. Planen avviker og i fra kommunedelplan for sykkel, med tanke på løsninger. 

Kommunedelplan for sykkel legger til grunnsykkelfelt med fortau på Bruvegen, Moseidmoensletta 

og Drivenesvegen. Mens planen legger til grunn gang og sykkelveg. I Hunsfosvegen viser 

kommunedelplan for sykkel gang- og sykkelveg med 3 meter grøft, hvor områdereguleringen legger 

til grunn fortau. Dette for å minimere inngripen i private eiendommer.  

Gangfelt er ikke regulert inn i planen.  
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Statens vegvesens håndbok N100 har krav om at «Gang og sykkelvegen skal trekkes 5m tilbake i 

kryssområder slik at en innsvingene bil kan stoppe mellom primærvegen og gang- og 

sykkelveg/sykkelveg». Det gjør det ikke langs Drivenesvegen (o_SKV10) X Hallandsvegen 

(o_SKV12). Fravikssøknad er godkjent hos Fylkeskommunen, med anbefaling om at Hallandsvegen 

strammes inn ved tilkobling mot Drivenesvegen og det skiltes med «innkjøring forbudt» og 

envegskjøring». Dette må følges opp i skiftplan.  

FV. 454 Bruvegen (o_SKV1) 

Veibredde for Bruvegen (o_SKV1) er satt til 6,5 meter. Som vist i plan legges det opp til en bred 

rabatt (2,5 m) og gang- sykkelveg (2,85 m) på sørsiden og fortau (2,85 m) på nordsiden. Busstopp 

kan etableres som kantstopp. Det er satt av 1,5 meter med annet vegareal. Dette fordrer utvidelse 

av det totale vegarealet samt eiendomserverv. Midtlinjen er forskjøvet noe nord slik at en kan 

etablere en bredere rabatt som kan beplantes. Planen legger opp til at Bruvegen blir forkjørsveg. I 

hver ende må gangfelt muliggjøre sikker kryssing til sørsiden av kjørebanen. Gangfeltene bør 

plasseres vest for kryssene og fortauet føres forbi gangfeltet.  
Ny avkjørsel til Solsletta barnehage, (f_SKV2) 

Dette er regulert inn ny adkomst til barnehagen som er lokalisert her (utenfor planområdet). 

 
Boligvegene i kvadraturen (o_SKV3) 

Det er satt av 5,5 meter til veg og 1,5 meter til annet vegareal på begge sider. Veglinjene er 

strammet opp noe som gir bedre vegføring og oversiktlige kryss. Siktlinjene går i skillet boligformål 

og annet vegareal.  
 

Ringvegen o_SKV4 

Det er satt av 5,5 meter til veg og 1,5 meter til annet vegareal på begge sider. Det er regulert inn 

fortau fra Bruvegen og inn på østsiden av Ringvegen. Dette gir god tilgjengelighet til lekeområdet 

og friområdet med turveg langs elva. 
 

Tjønnvoll, O_SKV5 

Det er skissert en utbedring av Tjønnvollkrysset. Dette for å bedre atkomsten til industriområdet og 

videre inn til boligområdet. Det er satt av 5,5 meter til veg og 1 meter til annet vegareal på hver 

side av vegen.  

 
Drivenesvegen, (o_SKV6) 

Veibredde for Drivenesvegen (o_SKV7) er satt til 6 meter, og 1,5 meter annet vegareal møt vest. 

Busstopp kan etableres som kantstopp. Møt øst er det satt av arealer til rabatt, gang/sykkelveg og 

annet vegareal.  

Fartsgrensen beholdes på 40 km/t for å underbygge at dette er en boliggate og skoleveg. Det 

anbefales at dagens vikepliktsregulering (høyreregel) opphører og at det innføres forkjørsregulering 

av Drivenesvegen. Da Drivenesvegen er en tydelig mer overordnet veg med mer trafikk enn alle 

sidevegene, er det naturlig at den gis forkjørsrett. Forkjørsregulering av vegen vil gi klare regler som 

samsvarer med vegens mer overordnede funksjon og utforming. 

I plankartet er det lagt inn fjerning av inn- og utkjørsler til Drivenesvegen, for tomter som har to 

avkjørsler eller tidligere skulle ha stengt disse.  

Del av Stemhei-veien (o_SKV7) 

Stemhei-veien skal sikre adkomst fra Bruvegen til industriområdet og eventuelt fremtidig adkomst 

til Hunsøya. Veibredde er 5,75 meter og 1 meter grøft mot vest. I øst er det satt av arealer til fortau 

og annet vegareal. Ved oppgradering til bredere fortau fordrer dette at garasje mot veg på 23/377 
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tas bort.  
 

Stemhei (o_SKV8) 
Veibredde for Stemhei er satt til 5,5 meter og arealer til annet vegareal på begge sider. Da det 

legges opp til fortetting i området er det satt av arealer til fortau.  

 
Hunsfosvegen fem til kryss Strøymsvegen (o_SKV9) 

Vegbredden er satt til 5,5 meter og arealer til annet vegareal. På nordsiden av vegen er det satt av 

arealer til fortau ut mot Drivenesvegen.  

Fv.3920 Drivenesvegen (o_SKV10) 

Veibredde for Drivenesvegen Fv. 7 er satt til 6,5 meter 1,5 meter annet vegareal. Mot nordøstsiden 

av vegen er det satt av arealer til gang- og sykkelveg. Veglinjen er forskjøvet noe mot vest ved 

Tjønnvollkrysset for å få til et bedre kryss her. Vegstrekningen og gang- og sykkelveg må 

prosjekteres.  

Fv7. Ravnåsvegen (o_SKV11) 

Det gjøres ingen endringer i Ravnåsvegen. Total veibredde for Ravnåsvegen (o_SV3) mellom 9,5 og 

12 meter.  

 
Hallandsvegen (o_SKV12) 

Veibredde er satt til 5,5 meter med 1,5 meter annet vegareal på begge sider.  

Ravnåsvegen vest, (f_SKV 13) 

Vegbredde er 5 meter med 1 meter annet vegareal på hver side.  
 
Andre avkjørsler (f_SKV14 og f_SKV15) 

Avkjørsler til boliger/boligområder. 

Annen veggrunn og parkeringsplasser 

Annen veggrunn (o_SVG/o_SVT) skal benyttes til trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter, 

stabiliserende tiltak, leskur o.l. Det tillates justering av veikroppen innenfor o_SVG/o_SVT.  

SPA1 forbeholdes parkeringsplasser i tilknytning til næringen som er etablert på andre siden av 

vegen. 

 

Adkomster 

I plankartet er det vist adkomstpiler på utviklingsområdene som ikke har krav om detaljregulering, 

BKB5, BKS15 og BKS8-4 og på avkjørsler direkte ut på fylkesvegene. 

Avkjørsler til enkeltboligene innenfor BFS er ikke vist i plankartet, men det sår i bestemmelsene at 

det tillates 1 avkjørsel per eiendom. Avkjørsel til alle eiendommer skal ha frisikt og stigning/fall i 

henhold til gjeldende veinormal. Avkjørsler til fylkesvegene Ravnåsvene og Drivenesvegen er vist 

med pil i kartet.  

På plankartet vises adkomster til Drivenesvegen som skal stenges. Dette gjelder tomter som har en 

alternativ inn- og utkjøring som ikke er til Drivenesvegen. Gjelder gnr/bnr. 23/234, 23/233, 23/822 

og 23/162. 
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Nord i Drivenesvegen ligger Solsletta Barnehage. Adkomsten skal flyttes fra Drivenesvegen til Fv. 

454 på nordsiden der det er mindre trafikk. Avkjørselen til boligene ved Drivenesvegen beholdes.  

Andre adkomster må avklares i detaljregulering. 

 

Siktsoner 

Siktsoner for Bruvegen, Drivenesvegen og Ravnåsvegen er inntegnet i plankartet. Langs den 

kommunale delen av Drivenesvegen er det i kryssene tatt utgangspunkt i sikt til gang/sykkelveg 

(3x20m), som er fortsatt ut i kjørebanen. Langs Bruvegen er det vist siktsone i kryss (10m*54m) og 

gang- og sykkelveg/fortau (3*25). Avkjørslene i Ravnåsvegen viser sikt 4*30 meter, og 3*25 mot 

fortau. Avkjørsler på Drivenesvegen viser sikt 4*45 meter og 3*25 meter mot gang- og sykkelveg.  

Siktsone i fra Hallandsvegen ut mot Drivenesvegen avviker fra Statens vegvesens håndbok. Dette 

fordi at siktkravene var mindre i den gamle planen for Moseidmoen, og bebyggelsen er bygget 

deretter. Siktsonen er kun 11 meter inn Hallandsvegen, da den skulle vært 20 meter inn.  

Siktsonene for de resterende vegene er ikke tegnet inn i plankartet, men de går i skillet 

boligformål/annen veggrunn. Det vil si at alt areal nødvendig til sikt er tatt med i annen veggrunn, 

se figur 46. Siktlinjene som ikke er tegnet inn i planen er lagt ved som en illustrasjon, se vedlegg 12.  

 

Figur 50 illustrasjon siktlinjer 

 
Kollektivholdeplasser 

AKT har påvist et behov for å redusere dagens stoppunkter. Strekningen er 1,6 kilometer og 
gjennomsnittlig holdeplassavstand vil gå fra dagens 320 meter til 400 meter, noe som er riktig ift. 
AKT sine prinsipper for linjenett (300-500 meter). En opprydning av holdeplasser vil føre til at man 
sitter igjen med fem toveis holdeplasser som vil være godt plassert i forhold til bebyggelse og 
målpunkter. 
 
Det foreslås kantstopp for bussholdeplassene. Det vil si at bussen stopper i kjørebanen med opphøyd 
venteareal på fortau og på asfaltert del av rabatten. Kantstopp krever mindre areal og benyttes som 
fartsreduserende tiltak. Ved Moseidmoen skole er det busslomme.  
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Busstoppet ved Solsletta barnehage foreslås flyttet noe lengre sør, dette for å ikke forhindre 
opphopning av trafikk i rundkjøringen. Bussholdeplassene Moseidmoen/Marcus Thranes vei og 
Moseidmoen/Montjønnåsen foreslås samlokalisert i et nytt busstopp mellom Marcus Thranes veg 
og Parkvegen. Busstoppene ved Moseidmoen skole bør løses som busslomme (utbedringsstandard).  
Bussholdeplasser ved Tjønnvollvegen beholdes, og er regulert inn som kantstopp.  
 

Trafikkstøy 

Det er ikke utarbeidet støyutredning for områdereguleringen. Dette må gjøres i forbindelse med 

detaljregulering og byggesak.  

Basert på støykart fra Statens vegvesen vil noe bebyggelse ligge i både gul og rød støysone. 

Retningslinje T-1442 angir at etablering av støyfølsom bebyggelse skal unngås i disse sonene. 

 

6.7 Landbruk 

I forbindelse med mulighetsstudiet ble det vurdert å bruke jordbruksområdet for utbygging, men 
dette er ikke funnet nødvendig. Andre arealer i området anses som tilstrekkelige for planlagt 
utbygging og fortetting. Jordbruksområdet videreføres med formål LNF. Det legges ikke opp til ny 
boligutvikling nær dyrket mark. 

6.8 Universell utforming 

Planforslaget legger opp til opprustning av fortau og gang- og sykkelveier. Prinsipp for universell 
utforming skal legges til grunn ved etablering/opprustning av bussholdeplasser, gangareal og 
gangfelt. Fortau skal ha en bredde på 2,5 m og gang- og sykkelvei skal være 3 m.  
 
Det stilles krav til tilgjengelige boenheter i henhold til TEK 17, §12-2; Boenheter i en bygning med 
krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på boenhetens inngangsplan. Med hovedfunksjoner 
menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. 

6.9 Grønnstruktur, lekeplass og uteoppholdsareal 

Det legges opp til å bevare eksisterende grøntområder. Opparbeidete grøntområder og lekeplasser 
bør opprustes og vedlikeholdes slik at det ikke blir gjengrodd. Lekeplasser er regulert med formål 
O_BLK. O_BLK2 reguleres til kvartalslekeplass, noe som gir mulighet til å opparbeide flere elementer 
i området.  
 
Ved detaljregulering av BKS13 kan o_BLK5 plasseres et annet sted innenfor BKS13. Plasseringen må 
oppfylle kvalitetskravene om bl.a. solforhold og god adkomst for allmenheten. Dette arealet kan da 
benyttes til bebyggelse.   
 
Sønningshaugen i Ringvegen (felt GF1) forbeholdes friområde og skal være offentlig. Det tillates tiltak 
som er i tråd med formålet, som for eksempel akebakke, tursti og benker. 
 
I områdene o_GF reguleres det til friområde, hvor det tillates å etablere tiltak som er tråd med 

formålet, som for eksempel akebakke, tilrettelegging av offentlig turvei, fiske- og rasteplasser. 

Turstien langs elva i nord, er regulert til o_GT.  

 
Området mellom Stemhei industriområde og Moseidmoen er regulert til «angitt grønnstruktur 
kombinert med andre angitte hovedformål», o_GAA. I dette ligger at området skal være 
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grønnstruktur, men det tillates å etablere gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen er ikke detaljert 
ut, dette for å kunne gjøre tilpasninger ved prosjektering/bygging.  Arealet skal også være buffersone 
mellom industriområdet og boligbebyggelsen. 
 
I bestemmelsen er det krav om et visst antall kvm uteoppholdsareal per boenhet. Dette kan brukes 
på balkonger, lekeplasser og uteområder.  
 
Nedenfor vises registrerte turstier og turdrag (Vennesla kommune).  

 

Kartlagte turstier/turdrag vist med rødt. (kartdata fra Vennesla kommune). Plangrensen er vist med 
svart. 

6.10 Overvann, avrenning og flom 

Analysen av overvann, flom og avrenning (vedlegg 8) på Moseidmoen peker på flere forsalg til 
tiltak. Tiltakene er ikke innarbeidet i kart eller bestemmelser, men ligger som informasjonsgrunnlag 
og forslag. Det store flomveiene er lagt inn som hensynssone i kartet. 

 

Overvannshåndtering 

 
Planbestemmelsene sikrer at overvann skal håndteres på egen tomt/hvert planområde. Vann og 
overvann bør håndteres med åpne løsninger, naturlig fordrøyning/infiltrasjon og som et estetisk 
element i området.  Videre oppfordres det til bruk av blågrønn faktor som et verktøy for å sikre 
tilstrekkelig overvannshåndtering. Det anbefales å tilstrebe en blågrønn faktor på 0,6 for alle 
boligområdene i planen. 
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Blågrønn faktor er et virkemiddel for å sette krav til uteområder på private tomter mht. 
overvannshåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Det vises til Blågrønn faktor, Veileder byggesak - 
Hoveddelen (Framtidens byer, 2014) samt vedleggene BGF Illustrert og regneark for blågrønn faktor 
(Oslo kommune, revidert mai 2018) som beskriver krav og gjennomføring. En høy faktor oppnås ved 
grønne arealer, i tillegg til beplantning og trær. For Oslo kommune er normen BGF 0,7 i tett by og 
BGF 0,8 i åpen by, for boligområder. I Oslo som er en tett by er en høy blågrønn faktor ekstra viktig 
for å forhindre flom og oversvømmelse ved mye nedbør.  
 
Videre er det laget et eksempel på hvilken blågrønn faktor som kan oppnås ved utbygging innenfor 
rammene som er satt i områdeplanen. 

 

Regneeksempel for BFS3 

 

Eksempelet viser en eksisterende tomt, og et forslag til utbygging. BGF er 0,8 før utbygging og 0,65 etter 
utbygging. 

 

Illustrasjonen viser et eksempel på en eksisterende tomt med mye grøntareal, og omtrent 205 m² 

takflater. Tomten har plass til 3 parkeringsplasser (12,5 * 3 = 37,5 m²) innenfor arealet med grus. På 

tomten er det fire store trær og tre små trær. I regnearket for blågrønn faktor (Oslo kommune, 

revidert mai 2018) oppnår denne tomten total BGF 0,8. 

Boligen ligger innenfor BFS3, med maks BYA 30%. Dersom boligen utvides, kan arealet med takflate 

utvides til for eksempel 300 m². Det er lagt til noe mer grus, og det blir fremdeles plass til 3 

parkeringsplasser (37,5m²) som er i tråd med kravet. Når parkeringsplassene har grusdekke, regnes 

dette som infiltrerbare flater. I eksempelet tas ett stort tre vekk til fordel for utbyggingen. I 

regnearket for blågrønn faktor (Oslo kommune, revidert mai 2018) oppnår denne tomten total BGF 

0,65 ved utbygging til tomannsbolig med parkering. Dersom grusarealet hadde vært asfaltert, ville 

BGF vært 0,61 i dette eksempelet. 

6.11 Geoteknisk undersøkelse 

Løsmassekart fra NGU viser at grunnen består av breelvavsetning. Marin grense går langs 
bebyggelsens ytterkant mot elva. Det er vurdert at det er en viss sannsynlighet for 
kvikkleireforekomster. I forkant av byggestart bør det derfor gjennomføres geoteknisk undersøkelse. 
Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser som setter krav til geotekniske anbefalinger i forkant av 
igangsettingstillatelse. 
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6.12 Teknisk infrastruktur 

Dagens tekniske infrastruktur (VA) har variert kvalitet og kapasitet. Det er som oftest brannvann som 
er førende dimensjon for hva som kreves innenfor vannforsyning. For småhusbebyggelse er det 25 
l/s, for blokk, industri etc. kreves det 50 l/s.  
 
Fra Fjordparken, ned Ringvegen og videre ned Strøymsvegen er det 200 mm vannledning som kan gi 
50 l/s. Sidegatene har i mange tilfeller ikke god nok kapasitet i dag. Dette gjelder fra Per Gynts veg 
og sørover. Flere veier har gamle små galvaniserte vannledninger, slik at det ikke er nok kapasitet til 
drikkevannsforsyning.  
 
Det er felles avløpssystem fra Per Gynts veg til Montjønnvegen. Denne typen anlegg kan ikke 
håndtere ytterligere påslipp. 
 
Montjønnbekken er lagt i rør, men er ikke dimensjonert for dagens klima. Fortetting i området kan 
derfor ikke øke påslippet til denne bekken.  
 
Generelt kan en si at fra Per Gynts veg til Montjønnvegen ikke bør fortettes videre før det er 
infrastruktur i bakken som kan håndtere dette. 
 
Planforslaget forslår ikke fortetting i kvadraturen som vil sette krav om utbedring av VA-
infrastrukturen. Kommune fortsetter arbeidet sitt med rehabilitering av eksisterende anlegg for å 
sikre god nok vannforsyning i hht. drikkevannsforskriften for eksisterende boliger.  
 
 
Planforslaget foreslå fortetting enkelte sted, og det krever dermed utbedring enkelte steder.  
 
Stemhei har tilfredsstillende vann- og avløpsnett for konsentrert småhusbebyggelse. Ved 
blokkbebyggelse vil det kreves større ledning/kapasitet på vannforsyning.  
 
Bruvegen har utfordringer med overvann/flomvei jf.  vedlegg 8 overvannsanalyse.  
 
Askedalsvegen har tilfredsstillende vann- og avløpsnett for konsentrert småhusbebyggelse. Ved 
blokkbebyggelse vil det kreves større ledning/kapasitet på vannforsyning samt oppgradering av 
overvannsledning. 
 
I Tjønnvollvegen/Heiseldalsvegen må vannledning og oppgraderes ved fortetting, samt 
overvannsledning, jf. vedlegg 8.  
 
I Ravnåsvegen sør for idrettsområdet må vannledning og overvannsledning oppgraderes ved 
fortetting.  
 
Generelt for alle området skal det foreligge teknisk plan som viser hvordan ny bebyggelse skal 
tilknyttes teknisk infrastruktur før rammetillatelse kan gis. 
 
Ved omlegging eller flytting av Agder Energi Nett As sine nettanlegg må dette bekostes av 
tiltakshaver.  
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6.13 Hensynssoner 

Sikringssone, H140 Frisikt 

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over 
tilstøtende veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå. 

 

Faresone skred, H310 

Faresone for skred er lagt inn plankartet etter utredninger, både fare for skred i bratt terreng og 
områdeskred. Det må dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot skred før bebyggelse, jf. pbl. § 28-1. 

 

Faresone flom, H320 

Faresone for flom er lagt inn etter flomkartlegging. Flomveger er også lagt inn som hensynssone.  
Det må dokumenteres hvordan tiltakets sikkerhet mot flom ivaretas i henhold til TEK17 § 7-2. 

 

Faresone høyspenningsanlegg, H370 

Det er lagt inn faresone rundt høyspenningsanlegg og høyspentlinjer, jf kommuneplanen.  

 

Faresoner (§ 11-8 a) H390 forurenset grunn og randsone 

Hensynsonen er lagt inn etter tidligere utredninger. Før tillatelse til eventuelle gravearbeid i 

sonen (utover normal jordbruksdrift), må det foreligge godkjent tiltaksplan i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 2 for området, og tiltak i henhold til planen skal være sikret. 

 

I randsonen rund deponiet er det lagt en hensynssone som skal ivareta sikkerheten mtp gass.  

 

Sone med angitte særlige hensyn (§ 11-8 c) – H560 bevaring naturmiljø  

Innenfor hensynssone H560 skal eksisterende eiketrær bevares. Det tillates ikke tiltak eller 

virksomhet som kan skade treet eller rotsystemet innenfor hensynssonen.  

6.14 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelser sikrer at utomhusplan, tekniske planer for vei, vann og avløp foreligger før 
rammetillatelse kan gis. Og videre sikres det at nødvendige tiltak er opparbeidet før brukstillatelse.  
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7. VIRKNINGER  

7.1 Overordnede planer 

Områdereguleringen for Moseidmoen har til hensikt å samle området i én plan, slik at det kan 
etableres helhetlige løsninger for trafikk og utbygging. Planen følger i hovedtrekk kommuneplanen. 
Det er noen avvik/justering fra kommunedelplan for sykkel.   

7.2 Stedets karakter, estetikk og landskap 

Planforslaget legger opp til fortetting i området rundt Bruvegen, Stemhei og i noen boligområder i 
sør. Et grovt anslag tilsier at det kan etableres 4-500 boenheter i BBB1, BBB2, BBB3, BKB1-1, BKB2-
1, BKB2-2, BKB4og BKB5. For bebyggelsen ved Sønningshaugen bør det ved videre planlegging legges 
det vekt på omkringliggende bebyggelse med tanke på materialvalg, høyde og utforming. 
Sønningshaugen skal ivaretas som landskapselement og mulig leke- og oppholdsområde.  
 
Sør for Bruvegen tillates det i vest 3 etasjer og opp til 5 etasjer mot brua. Ut ifra modellen nedenfor 
vil ikke solforholdene for bebyggelse i kvadraturen påvirkes i særlig stor grad. Modellen er kun et 
eksempel. 

 

 

Modellen viser 4 etasjers lavblokker sør for Bruvegen, med sol/skygge kl. 16:30 vårjevndøgn. Dette er 
kun en skisse og et forslag til mulig utbygging. Det er ikke krav til saltak. 

 

Sør i planområdet er det lagt vekt på tilpasning til landskapet ved å tillate høyere bebyggelse inn mot 
åser og terrengforskjeller. I områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse (BKS) legges det opp 
til en økt utnyttelsesgrad for å muliggjøre tilbygg og eventuelt etablering av flere boenheter. For 
områder regulert til frittliggende småhusbebyggelse (BFS) er det lagt vekt på tilpasning til 
omkringliggende bebyggelse med tanke på høyde, materialvalg og utforming. Det tillates kun én 
boenhet per tomt innenfor BFS. Det er særlig lagt vekt på å ivareta grønne områder i områder med 
småhus. 

 

Planforslaget har til hensikt å bevare stedskarakteren og bomiljøet i Kvadraturen. Kvadraturen (BFS2 
og BFS3) videreføres som boligområde og det er lagt vekt på å bevare den opprinnelige 
gatestrukturen. Ved å ikke tillate flere enheter vil det opprinnelige preget opprettholdes samtidig 
som trafikkmengden kan forventes å holde dagens nivå. Det er lagt begrensninger for utbygging ut 
mot veien som vil bidra til å bevare grøntområder og sikt på veiene. 

 

7.3 Solforhold, lokalklima og overvann 

Ny utbygging skal tilpasses terrenget for å sikre best mulige solforhold. Maks tillate høyde sikrer at 
nye bygg tilpasses eksisterende bebyggelse og omgivelser. Det skal benyttes LOD-løsninger (lokale 
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overvannsløsninger) på egen tomt for håndtering av overvann. Det anbefales minimum 0,6 i 
blågrønn faktor, for å stimulere til økt bruk av grønne tiltak for å sikre åpen overvannshåndtering.  

7.4 Kulturmiljø 

Planforslaget skal ivareta stedets karakter og den opprinnelige gatestrukturen i kvadraturen 
gjennom bestemmelser for utbygging. Det tillates ikke etablering av nye enheter og det er lagt inn 
en byggegrense for å sikre at tilbygg bygges inne på tomten.  

7.5 Forholdet til naturmangfoldloven 

Det legges ikke opp til utbygging i områder med viktige naturtyper eller jordbruk. Artsmangfoldet i 
planområdet vil ikke påvirkes i nevneverdig grad som følge av planforslaget. Det legges opp til 
bevaring av grøntområder som vil bidra til å ivareta natur og planter. Planens påvirkning av 
registrerte verdier for naturmangfold er sammenfattet i tabell (Miljørapport, Rambøll 2019): 

 

Lokalitet Påvirkning 

Bekk- og innsjøforekomster Ikke påvirkning gjennom arealbeslag, men mulig påvirkning ved 

forurensning. 

Grunnvannsforekomst 

Kvarstein, 021-8-G 

Usikker, men mulig påvirkning som følge av tiltak 

Funksjonsområder for vilt og 

fisk 

Ingen påvirkning 

Naturtyper Ingen påvirkning med unntak av lokalitet Sandhallane som kan 

påvirkes av opprustning av turvei/-sti.  

Utvalgte naturtyper Ingen påvirkning under forutsetning av uendret arealbruk 

innenfor næringsformål BI1. 

MiS-livsmiljøer To lokaliteter uten påvirkning. Lokalitet 150667 kan påvirkes 

hvis arealformål BKS8-1 utnyttes fullt ut. I så fall arealbeslag av 

5-10 % av lokaliteten. 

Arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse 

Ingen påvirkning 

Figur 20: Sammenfatning av områdereguleringens påvirkning på lokaliteter med naturmangfold. 

 

Vannforekomster 

Grunnvannsforekomst og vannforekomster kan påvirkes ved forurensning og avrenning. Forutsatt at 
tiltak for å hindre dette blir ivaretatt i hvert enkelt utbyggingstilfelle, vil ikke vannlokalitetene 
påvirkes negativt av tiltak og plan. Det vurderes på grunnlag av dette at vannforskriftens § 12 ikke 
kommer i spill under utarbeidelse av planen. 

 

Funksjonsområder for vilt og fisk 

Tiltak som muliggjøres som følge av planen vil ikke få konsekvenser for vilt og fisk. Hvis turløyper 
beholdes i samme trasé som dagens gjennom naturtypelokaliteten Sandhallane, vil det ikke påvirke 
lokaliteten negativt. Legges den i ny trasé kan det skade lokaliteten.  

 

MiS 

Fortetting kan føre til at én MiS-lokalitet får et arealbeslag på opptil 10 %. Dette vil gi en svak negativ 
konsekvens. Dette gjelder i Ravnåsvegen bak stadion.  

 

Naturtyper 

Den utvalgte naturtypen hul eik som finnes i næringsområdet BI1 bevares. En eventuell felling er 
søknadspliktig og vil gi negativ konsekvens for naturmangfold.  
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Innenfor planområdet påvirkes eksisterende naturområder i svært liten grad. Tiltakene som 
muliggjøres gjennom dette planforslaget vil samlet sett ikke påvirke områdets naturmangfold 
negativt. 

 

Fremmede arter 

I forbindelse med nye utbyggingssaker skal det gjøres en vurdering av fremmede arter. Vurderingen 
skal inneholde forslag til eventuelle tiltak for rett håndtering. Mange av de mulige nye tiltak planen 
legger opp til, vil kunne føre til at det gjøres inngrep på lokaliteter der det er registrert fremmede, 
uønskede arter. Det anbefales at forekomstene av fremmede skadelige arter bekjempes ved 
oppstarten av anleggsarbeidene. Området bør etterkontrolleres i første eller andre vekstsesong 
etter ferdigstilling av utbyggingen. Dersom det viser seg at håndteringen ikke var vellykket, eller at 
tiltaket har medført økt spredning, bør nye bekjempelsestiltak igangsettes. Dersom det er forbudte 
planter skal disse fjernes og behandles som spesialavfall. 
 
Sjekkliste for Naturmangfoldlovens §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr. 100) er en del av Miljørapport av 
Rambøll 2019.   

7.6 Landbruk  

Jordbruksarealer i planområdet skal videreføres som dette. 

7.7 Vei og trafikkforhold 

Fortau og gang- og sykkelveier  

Planforslaget legger opp til sammenhengende gang- og sykkelveier og fortau. Dette vil bedre 
fremkommeligheten for gående og syklende og gjøre område mer tilgjengelig. Grunnet plassmangel 
og manglende sammenheng til øvrig sykkelveinett legges det ikke opp til seperasjon av fotgjengere 
og syklister. Dette er ikke den mest optimale løsning med tanke på fremkommelighet, men fungerer 
som en god løsning ved lave trafikkmengder. Rabatter for å skille myke og harde trafikanter vil gi klar 
avgrensning mellom trafikantene. Ved å gi kollektivtransport, syklende og gående en tydeligere plass 
i trafikkbildet vil dette også bidra til å bedre trafikksikkerheten. 

 

Planen legger godt til rette for myke trafikanter fra Hunsøya, gjennom Hunsfosvegen og til idrett- og 
skoleområdet.  Fra Hunsfosvegen er det mulig å fortsette opp til stien i grøntområdet, og videre til 
bruvegen, eller gjennom industriområdet på Hunsøya. 

 

I kvadraturen er det blandet trafikk i et finmasket nett med mange kryssinger. Det er ved kryssinger 
de fleste ulykker med myke trafikanter skjer, så trafikalt sett hadde det vært en fordel å stenge noen 
av adkomstveiene og samle de til noen færre. Dette gir noen konsekvenser internt i området som 
økt trafikk i enkelte boliggater, noe lenger kjørelengde og tilrettelegging av snumuligheter. 
Kommunen har vurdert at det ikke er ønskelig med stengning av noen adkomstveier. 

 

 

Kollektivtransport 

Det totale antallet bussholdeplasser i planområdet vil reduseres, slik at av- og påstigning kan skje 
mer effektivt. Antallet holdeplasser vil være i tråd med AKTs norm for avstand mellom 
holdeplassene.  

 

Bussholdeplasser skal i hovedsak være kantstopp. Dette krever mindre areal og fungerer som et 
fartsreduserende tiltak. Dette anses som hensiktsmessig særlig i Drivenesvegen som er en bolig- og 
skolevei. En kiss&ride holdeplass foran skolebygget vil gi rask og enkel avlevering og henting av elever 



 

MOSEIDMOEN VENNESLA 69 (79) 

 

 

 

 

 

Ramboll 

for turbusser og foreldre. Dette busstoppet skal utformes som busslomme. Særlig vil opprustning av 
veiarealet utenfor Moseidmoen barneskole gi kort vei mellom bussholdeplass og skolen for 
skolelever. 

 

Kjøreveier 

Ved fremtidig utvikling av arealene rundt Bruvegen kan det forventes en økning av trafikkmengde. 
Vennesla sentrum, Hunsøya og Kristiansand kan trekkes frem som aktuelle mål for arbeidsreiser. Det 
er vurdert at den største andelen av kjørende vil velge å kjøre østover mot Venneslavegen (Fv. 405). 
Kombinert med fartsreduserende tiltak i Drivenesvegen, som også i dag har redusert 
fremkommelighet sammenliknet med fylkesveien, vil det bli mer attraktivt å kjøre mot øst og ut på 
Venneslavegen. Det må også medregnes noe økning i trafikken i Drivenesvegen, til blant annet skole 
og idrettsområde. I tillegg vil øvrig utvikling i Vennesla påvirke trafikkforholdene.  

 

Planforslaget legger opp til utvidelse og trafikkmessige forbedringer av veisystemet. Det er i 
utgangspunktet ikke kapasitetsproblemer på veisystemet i dag, og det regnes med at en økning i 
trafikkmengde vil være håndterbart dersom veisystemet forbedres i tråd med planforslaget. Det bør 
gjennomføres oppstramming av kryss ved å redusere restarealer i kryssene og bedre veimarkeringer. 
Der det er mulig skal adkomster til boliger, næring og tjenesteyting etableres fra sideveier og ikke fra 
Bruvegen eller Drivenesvegen der det er mest trafikk. Færre avkjørsler vil gi mindre hindringer for 
gående og syklende.  

7.8 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder 

Det legges opp til å bevare områdets uteområder og lekeplasser. Lekeplassene skal vedlikeholdes 
slik at de er attraktive og sikkerheten opprettholdes.  

7.9 Barns interesser 

Gjennom barnetråkkregistreringer og dialog med elevrådet på Moseidmoen skole påpekes 
viktigheten av å bevare områdets uteområder og lekeplasser, samt oppgradering av lekeplasser. 
Sønningshaugen ble trukket fram som et godt lekeområde og det er viktig å sikre adkomster til 
Sønningshaugen og andre turområder. Barna mente de hadde mange lekeplasser rundt seg, og likte 
godt å benytte skole og idrettsanlegget på fritiden. Gode forbindelser til sentrum og Hunsøya ble 
vektlagt.   
 
Oppgraderinger på Bruvegen var bra, da det ble tryggere å gå der på gang/sykkelvei. Trafikkområdet 
rundt skolen var litt skummel for noen. De ble forklart at trafikkområdet rundt skolen skulle bli sett 
på i en egen detaljregulering for idrettsplassen.  
 
Barns interesser er ivaretatt gjennom regulering av fortau og gang/sykkelveger, adkomst til 
grøntområdet og lekeplasser, samt oppgradering av lekeplasser gjennom rekkefølgekrav.  

7.10 Sosial infrastruktur 

Det tas utgangspunkt i at dagens situasjon har tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet.  
Planforslaget åpner for fortetting av utvalgte områder, men det foreligger usikkerhet om hvor mange 
nye boenheter som kommer til å bli etablert som følge av en ny vedtatt områdeplan. Det er gjort et 
anslag på 500 nye boenheter.  
 
Som regneeksempel er det tatt utgangspunkt i at 100 nye boenheter genererer 6.5 barn per 
alderstrinn, og at 80% av disse vil trenge barnehageplass. Ut fra dette eksempelet er det behov for 
26 barnehageplasser og 32 skoleplasser per alderstrinn dersom det bygges ut 500 nye boenheter. 
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7.11 Universell tilgjengelighet 

Planforslaget legger opp til opprustning av fortau og gang- og sykkelveier som vil gi bedre 
tilgjengelighet til området. Prinsipp for universell utformings skal legges til grunn ved 
etablering/opprustning av bussholdeplasser, gangareal og gangfelt. Særlig gjelder dette bredde, 
kanthøyder og naturlige/kunstige ledelinjer.  
 
Det stilles krav til tilgjengelige boenheter i henhold til TEK 17, §12-2; Boenheter i en bygning med 
krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på boenhetens inngangsplan.  

7.12 Teknisk infrastruktur 

Utbygging vil føre til belastning på eksisterende vann og avløpsanlegg, samt overvannsledninger. 
Derfor må det gjøres en vurdering av eksisterende vann og avløpsanlegg ved ny utbygging, slik at det 
blir tilstrekkelig kapasitet. Teknisk plan i forbindelse med ny utbygging vil legge føringer for hvordan 
ny bebyggelse skal tilknyttes teknisk infrastruktur.  

 

7.13 Klima- og energiplanlegging 

I områdeplanen er det fokusert på å tilrettelegge for fortetting nærme sentrumsaksen og rundt 

kollektivaksene, og sammen med et godt kollektivtilbud vil dette bidra til å redusere bilbruk og 

øke bruk av gang/sykkel. Det er også satt strenger krav til parkering i forhold til krav i 

kommuneplanen, samt innføring av maks krav på enkelte områder. Utredningen om overvann, 

avrenning og flom, og flomkartlegging er det lagt til klimapåslag  

7.14 Konsekvenser for næringsinteresser 

Oppgradering av vegene vil kreve noe eiendomserverv og eventuelle erstatninger.  
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8. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført ROS-analyse for de tema som anses som mest aktuelle for planforslaget. Sjekkliste for 
ROS-analyse er lagt som vedlegg. 

 

Følgende tema er tatt med i ROS-analysen: 
1. Overvann og flom 
2. Skred 
3. Radon 
4. Støy 
5. Trafikkulykker 

 

I henhold til temaet bæreevne og setningsforhold (punkt 6 i sjekklisten) kan dette være aktuelt, men 
det er ikke vurdert som en fremtredende utfordring. Planforslaget sikrer at det gjennomføres 
vurdering av grunnforhold og grunnundersøkelser i forbindelse med ny utbygging. 

8.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og i 
tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er tilpasset 
planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 
sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

8.2 Evaluering av sannsynlighet og konsekvens 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 
 

1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre 
områder 

2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere 
enn hvert 100 år.  

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10. år)  
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer årlig / forhold som opptrer i lengre 

perioder, flere måneder 
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Kan skje regelmessig (ukentlig)/ forhold som er kontinuerlig 

til stede i området. 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i: 
  

1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye. Systembrudd 
er uvesentlig. Skader for inntil 30.000, - 

2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 
enkeltpersoner. Systembrudd kan før til skade dersom reservesystem ikke finnes. Skader 
mellom 30.000, - og 300.000, - 

3. Betydelig/kritisk: kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe 
personer. Skader mellom 300.000, - og 3 mill. kr 

4. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner. System 
settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom. Skader mellom 3 og 30 mill. kr 

5. Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadde; 
langvarige miljøskader. System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom. 
Skader for mer enn 30 mill. kr. 
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8.3 Evaluering av risiko 

1 Overvann og flom 

Området er utsatt for overvann og flom på grunn av det slette terrenget og nærhet til elva. 

 

2 Skred 

Det er bratte partier sør-vest for planområdet og noen områder med potensiell jord og 
flomskredfare. Det er også registrert aktsomhetsområder for snøskred vest for planområdet. 

 

3 Radon 

Det er registrert moderat/lav/usikre radonnivåer i grunnen. Tiltak mot radon skal avklares for nye 
utbyggingsprosjekt og ivaretas av byggeteknisk forskrift. 

 

4 Støy 

Bruvegen og Drivenesvegen er registrert som rød og gul sone. Det anslås en lav økning i 
trafikkmengde som en følge av planforslaget, og dermed lav økning i støy. 

 

5 Trafikkulykker  

Det anslås en lav økning i trafikkmengde som følge av utbyggingen. Veisystemet skal utbedres og det 
legges opp til fartsreduserende tiltak for å bedre trafikksikkerheten. I anleggsfasen kan veiarbeid øke 
risiko for trafikkulykker. I driftsfasen kan det forventes en reduksjon av risiko. Et tydelig og oversiktlig 
veisystem vil bidra til bedre forholdene særlig for kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og bygger 
på resultater som fremgår av sjekklisten.  
 
Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med nummerering 
mellom 1 og 7 angir nummer for hendelser som vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser. 
Hendelser i røde felt er ikke akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule 
felt, mens hendelser i grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan 
vurderes. 

Tabell 1 Risikomatrise som gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet. 

Tabell 2 Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for 
tiltaket. 

           Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

     

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

     

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

 1    

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

 4 5   

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

  3, 2   
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Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

1 Overvann og flom Overvann bør håndteres i åpne løsninger ved å legge 

til rette for drenering i grunnen og å lede vannet mot 

elva. 

2 Skred Det er potensiell skredfare i enkelte områder vest i 

planområdet. Ved utbygging i områder med snø-, 

jord- eller flomskredfare skal det vurderes sikring.  

3 Radon i grunnen Nye bygg skal sikres med radonsperre eller 

tilsvarende sikring. 

4 Støy Ny bebyggelse skal tilfredsstille krav for lyd og 

vibrasjoner iht. TEK17, 13-6. 

5 Trafikkulykker I anleggsfasen må det sikres god lesbarhet og 

skilting for alle trafikantgrupper. Det skal sikres sikt i 

kryss etter vegvesenets håndbok V121/N100. 

 

 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 
eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet over. Tabellen 
baserer seg på følgende skala, mens (-) innebærer at risiko ikke er relevant for denne fasen. 

Tabell 3 Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget. 

 

 

Hendelse/fare Endring i risiko 
- Anleggsfase 

Endring i risiko 
- Permanent 

1 Overvann og flom Uendret risiko Uendret risiko 

2 Skred Uendret risiko Uendret risiko 

3 Radon i grunnen Uendret risiko Uendret risiko 

4 Støy Uendret risiko Uendret risiko 

5 Trafikkulykker Økt risiko Redusert risiko 

 

8.4 Konklusjon 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som har betydning for 
vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av områdeplanen. 
 
Planområdet har både naturgitte farer og menneskeskapte farer. Eksponering for radon, rasfare, og 
flom er naturgitte farer. Fare for trafikkulykker og støy er menneskeskapte farer som oppstår som 
følge av tiltaket. 
 
Risikoene er vurdert til å ha en akseptabel kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens. 
Gjennomføringen av planforslaget innebærer ikke særlig risikofylte hendelser i den permanente 
situasjonen. Det må rettes oppmerksomhet rundt forhold i anleggsperioden, i hovedsak på 
trafikksikkerhet og støy. 
 
Det er foreslått gjennomføring av skadereduserende tiltak for flere av de identifiserte farer og 
uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres, holdes 
uendret eller ivaretas på en tilfredsstillende måte. 
 
På grunnlag av dette, ansees akseptkriteriene som er lagt til grunn for utarbeidelsen av ROS-analysen 
som oppfylt. 

 

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 
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10. VEDLEGG 

10.1 Referat fra oppstartsmøte 

05.12.2017 

Saksnr. 17/03246-41 

Vennesla kommune: Elena Samuelsen, Aslak Wegge.                   Fra Rambøll: Stig Erik Ørum, 

Smári Stav, Jon Øyvind Reme 

Områderegulering Moseidmoen  - oppstartsmøte 

 

Vi hadde en enkel gjennomgang av hvordan stedsanalysen og mulighetsstudiet skulle 

gjennomføres. Og hvilke tanker vi hadde rundt fortetting og bevaring på Mosiedmoen. Det 

foreligger en kulturminneplan for vennesla, se: 

https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/3902937.2534.zjt7stsslkplpi/Kulturminneplan.pdf 

Jeg skal og kontakte Leif Sakariassen som jobber her på byggesak,  som kan mye om 

Moseidmoens historie.  

Fylkeskommunen ønsker å delta i mulighetsstudiet- kanskje vi har en gjennomgang med de 

senere i løpet – en midtveisvurdering.  

 

Innspill 

Det kom 25 innspill ved varsel om oppstart og høring av planprogrammet. Innspill som gjald 

planprogrammet ble omtalt i den politiske saken om fastsettelse av planprogram, resten lå ved 

som vedlegg. Se link for saksfremlegg og innspill; 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vennesla/AgendaItems/Details/209601  

Vi hadde en gjennomgang av de innspillene som gikk på konkrete prosjekter. Mange av disse 

prosjektene har pågått i lang tid, og noen har kommet langt i prosessen. Det er ønskelig fra 

kommunen at noen av disse prosjektene kan inntas i områdeplanen slik at det ikke blir 

nødvendig med detaljregulering i neste ledd, hvis det forener seg med føringene i områdeplanen. 

Gjelder innspill nr. 7 (Tjønvold), 10,11 og 12. Oversender et eget dokument med informasjon 

som foreligger på prosjektene.   

 

Utredningstemaer: 

- Cowi holder på med et prosjekt hvor de kartlegger gamle barkdeponier, denne rapporten 
for vi i januar.  Det er et gammelt barkedeponi på Moseidjordene.  

- Enhet for park og idrett holder på med en kartlegging av friluftsinteresser.  

 

Workshop/plansmie 

Avholdes på nyåret når man har kommet i gang med mulighetsstudiet. Spisse workshoppen mest 

mulig med noe konkret, gjerne med deltakelse av ulike grupper. Lager en grov plan på dette ila 

januar. 

 

Elena sjekker da ut ang historie på Moseidmoen, og teknisk ang overvann.  

Rambøll oppdaterer fremdriftsplanen.  

 

Avsluttet møte med befaring på Moseidmoen.   

 

 

Elena Samuelsen 

Seksjon for samfunnsutvikling 

 

 

 

https://www.vennesla.kommune.no/getfile.php/3902937.2534.zjt7stsslkplpi/Kulturminneplan.pdf
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vennesla/AgendaItems/Details/209601
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10.2 Sjekkliste ROS-analyse 

Følgende tema er utredet i ROS-analysen: 

1 Overvann og flom 

2 Skred 

3 Radon 

4 Støy 

5 Trafikkulykker  

 

Sjekkliste: 

 

  Forhold Til stede 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

0 Ras i tunnel Nei 

1 Løsmasseras/ skred/ kvikkleire Ja 

2 Steinras/ steinsprang – svært bratt område Ja 

3 Snøskred/ isras Ja 

4 Flom fra vassdrag Ja 

5 Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ 

overvannshåndtering) 

Ja 

6 Bæreevne og setningsforhold Ja 

7 Radongass Ja 

8 Skade ved forventet vannstandheving Nei 

Vær/ vind 

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Nei 

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Nei 

Forurensning/ miljø/ storulykker 

11 Forurenset grunn  Nei 

12 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Nei 

13 Akuttutslipp til grunn Nei 

14 Avrenning fra fyllplasser etc. Nei 

15 Ulykker fra industri med storulykkepotensiale – utslipp av farlige stoffer Nei 

16 Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri eller 

eksplosivlager 

Nei 

17 Støv og støy fra industri Nei 

18 Støv og støy fra trafikk Ja 

19 Stråling fra høyspent Nei 

20 Andre kilder for uønsket stråling Nei 

Transport, er det fare for: 

21 Ulykke med farlig gods  Nei 

22 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Ja 

23 Trafikkulykker, møteulykker Ja 

24 Trafikkulykker, utforkjøring Ja 

25 Trafikkulykker, andre  Ja 

26 Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggs-trafikk og fremkommelighet for 

nødetater 

Ja 

27 Trafikkulykke i tunnel Nei 
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  Forhold Til stede 

28 Svikt i fremkommelighet for personer og varer Nei 

29 Svikt i nød- og redningstjenesten Nei 

30 Skipskollisjon Nei 

31 Grunnstøting med skip Nei 

Lek/ fritid 

32 Ulykke under lek/ fritid Nei 

33 Drukningsulykke Nei 

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring  

34 Havn, kaianlegg Nei 

35 Sykehus/-hjem, kirke Nei 

36 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei 

37 Kraftforsyning Nei 

38 Vannforsyning Nei 

39 Forsvarsområde Nei 

40 Tilfluktsrom Nei 

41 Område for idrett/ lek Nei 

42 Park, rekreasjonsområder Nei 

43 Distribusjon av forurenset drikkevann Nei 

44 Bortfall av VA, forurensning av drikkevann, energiforsyning, telekom og IKT Nei 

45 Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø) 

 

Nei 

46 Brann i bygninger og anlegg (sykehus, sykehjem, skole, barnehage, idretts-

haller/tribuneanlegg, asylmottak, fengsel/arrest, hotell, store 

arbeidsplasser, verneverdig/fredet kulturminne) 

Nei 

Andre forhold 

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Nei 

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Nei 

49 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for 

usikker is, endringer i vannstand, dambrudd med mer 

Nei 

50 Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 

fare 

Nei 

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei 

 

10.3 Naturmangfoldloven (sjekkliste) 

§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET  

”Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre 
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk og samspill 
med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet.” 

 

Sentrale tema Kilder Sjekk Kommentar 

Hvilke landskap,  
økosystemer,  

Miljødirektoratet – Naturbase  
http://kart.naturbase.no/ 

X Alle foreliggende  
databaser og  

http://kart.naturbase.no/
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naturtyper eller  
arter berøres av  

planen? 
 

 
Artsdatabanken 

http://artskart.artsdatabanken.no/ 
 
Miljøstatus  
http://www.miljostatus.no/kart/ 
 

temakart for  
lokaliteten er  

undersøkt. 
 

Hvilke effekter vil 

planen ha på 
landskap, 
økosystemer, 
naturtyper og  
arter? 
 

Miljødirektoratet – Naturbase  

http://kart.naturbase.no/ 
 
Artsdatabanken (2010)  
Miljøforhold og påvirkninger for 
rødlistearter 

X Det er gjort en  

vurdering ut fra  
foreliggende planer 
og antatt 
påvirkning. 
 

Hvordan er  
tilstanden for  
landskapet,  

økosystem og  
utviklingen i  
antall lokaliteter  

av naturtypene  
og bestandene på  
landsbasis og på  
stedet? 
 

Miljødirektoratet – Naturindeks for Norge  
http://www.dirnat.no/naturindeks/ 
 

 
 

  

Foreligger det  

faglige rapporter  
og utredninger  
om  
naturmangfold i  
det aktuelle  
planområdet?  

 

Ikke funnet ved digitalt søk. X  

Foreligger det  

erfaringsbasert  
kunnskap (fra  
lokalsamfunnet,  
kommuner og  

andre  
myndigheter) om 
det aktuelle  
planområdet?  
 

Artsobservasjoner.no  X Alle registreringer  

gjort av frivillige i 
Artsobservasjoner.n 
o er undersøkt 
 

Vil planen påvirke  
truete og nær  
truete arter på  
Norsk rødliste for  
arter 2010? 
 

Artsdatabanken 
http://artskart.artsdatabanken.no/ 
 
Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og  
Skjelseth, S. (red.). (2010)  
Norsk rødliste for arter 2010, 
Artsdatabanken 

 

X Rødlisteart er 
registrert. 
 

Vil planen påvirke  
truete og nær  
truete naturtyper  
på Norsk rødliste  
for naturtyper  

2011? 
 

Miljødirektoratet – Naturbase  
http://kart.naturbase.no/ 
 
 
Norsk rødliste for naturtyper 2011, 

Artsdatabanken 
 

X Det er registrert 
edellauvsskog tre 
ulike steder. Planen 
tillater ikke 
endringer i disse 

områdene.  
 

Vil planen påvirke  
utvalgte  
naturtyper eller  

prioriterte arter? 

Miljødirektoratet – Naturbase  
http://kart.naturbase.no/ 
 

X Naturtyper og arter 
vil ikke påvirkes 
direkte av planen.  

 

http://www.dirnat.no/naturindeks/
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Ramboll 

 Artsdatabanken 
http://artskart.artsdatabanken.no/  

 

Vil planen påvirke  
verneområder,  
nærområder til  
verneområder,  
marint  

beskyttede  
områder eller  
vernede vassdrag  
(jf. verneplan for  
vassdrag) 
 

Miljødirektoratet – Naturbase  
http://kart.naturbase.no/ 
 
Miljøstatus  
http://www.miljostatus.no/kart/ 

 
NVE verneplan for vassdrag  
http://gis3.nve.no/link/?link=verneplanforv 
assdrag 
 

X Vil ikke påvirkes. 

 

 

 

 

Andre vedlegg til planbeskrivelsen:  

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  

Vedlegg 13. Merknader 2 gangs offentlig ettersyn 

Vedlegg 14. Merknader 2 gangs offentlig ettersyn oppsummert og kommentert 

Vedlegg 15. Høringsuttalelse Statsforvalteren i Agder 

Vedlegg 16. Høringsuttalelse Agder fylkeskommune 

 

http://artskart.artsdatabanken.no/

