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1 Bakgrunn 
 

1.1 Hensikten med planen  

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av bygningsmassen for Vennesla Videregående skole slik at det blir plass til en ny byggfaglinje. 

Utvidelsen skal inneholde nye verkstedlokaler og garderober.  

1.2 Tiltakshaver, Forslagsstiller, eierforhold 

Tiltakshaver 

Tiltakshaver er Agder Fylkeskommune   

Kontaktperson: Steinar K. Bretvik (Prosjektgruppen)på vegne av Agder fylkeskommune 

Telefon: 90 95 66 85 

E-post: steinar@pgas.no 
 

Tiltakshaver Agder fylkeskommune er både hjemmelshaver og utbygger.  

 

Forslagsstiller og fagkyndig plankonsulent 

Firma: Henning Larsen 

Kontaktperson: Stig Erik Ørum 

Adresse: Henning Larsen, Vestre Strandgate 67 

Telefon: 91 88 66 45  

E-post: stig.erik.orum@henninglarsen.com 
 

Eierforhold 

 

Figur 1 Oversikt over naboer 

 

 



Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det kommer frem i kommunens eiendomsregister.  

 

GNR/BNR EIER Størrelse (daa) 

6/1336 Agder Fylkeskommune 31.5 

   

   

   

 

1.3 Tidligere vedtak i saken  

Det er bestemt politisk at Vennesla Videregående skole skal utvides med en ny byggfaglinje.   

 

1.4 Utbyggingsavtaler  

Arbeid med en eventuell utbyggingsavtale kan pågå parallelt med planarbeidet eller i etterkant.  

 

1.5 Krav om konsekvensutredning (KU) 

 
Det er vurdert om det er behov for konsekvensutredning (KU) i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om konsekvensutredninger av 21. juni 

2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. Planen er vurdert til å ikke utløse krav til konsekvensutredning. 

 
  



2 Planprosessen 
 

2.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt i Vennesla kommune 23.06.2022 (jf. Vedlegg 1 – referat 

oppstartsmøte). 

2.2 Varsel om oppstart  

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

fedrelandsvennen med frist for innspill til 19 august 2022. 

 

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

adresselister fra Vennesla kommune. Frist for uttalelser var 19 august.  

 

Det kom inn 4 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 10 

«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer. 

2.3 Politisk behandling av planforslaget og offentlig ettersyn 

Planforslag ble behandlet i utvalg xxx 

 

Offentlig ettersyn var i perioden xx.xx.xx – xx.xx.xx 

Merknader er vurdert i vedlegg /kapittel «innkomne innspill» 

 

2.4 Øvrig medvirkning  

Det har i tillegg blitt avholdt følgende møter: 
 

Infomøte for beboere i området før sommeren 2022. Det var ca. 10 fremmøtte.   

 

 
  

Figur 2 Annonse i Fedrelandsvennen 



3 Planstatus og rammebetingelser  
3.1 Statlige planer og føringer  

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringene, gjennom å sikre at kommuner og 

fylkeskommuner unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og ulemper, og drar nytte av eventuelle fordeler som følge av endringer i klimaet. 

 

Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og framtidens klima. Klimaendringer vil påvirke natur og samfunn både på kort og lang sikt. Å ta 

hensyn til klimaet og endringer i dette, sammen med øvrige endringer i samfunnet, er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling. Et livskraftig og 

variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og kan medvirke til samfunnets tilpasning. Hensynet til klimatilpasning virker sammen med andre 

overordnede og tverrsektorielle mål for samfunns- og arealutvikling. 

 

Kommunene og fylkeskommunene skal i sin overordnede planlegging innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, der det 

også tas hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet. Dette bør inkludere tiltak mot avskoging, og eventuelt økt opptak av CO₂ i skog og andre 

landarealer, og videre sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med disse retningslinjene. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 
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. (…) 

 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme 

helse, miljø og livskvalitet. 

 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- 

og miljøvennlige transportformer.  I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (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. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager. Ved 

omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

3.2 Regionale planer 

Regionplan Agder 2030 
Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for 

landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål. Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er 

retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter smart 

spesialiseringsmetodikken og peker på relevante områder for internasjonalt samarbeid. 

 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 (ATP-planen) 

Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) er en retningsgivende areal- og transportplan for de fem kommunene i Agder som utgjør 

Kristiansandsregionen; Lillesand, Kristiansand, Birkenes, Vennesla og Iveland. 

 

3.3 Kommunale (overordnede) planer  

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 
Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan, og med bred samfunnsmessig 

tilnærming som konkretiserer politiske mål, strategier og visjon for utviklingen av Vennesla 

kommune. Planen trekker opp visjon og mål for kommunen både som samfunn, som 

myndighet, forvalter og som tjenesteyter. Den peker på behov på ulike samfunnsområder og 

sier noe om hvordan behovene kan dekkes, og den legger grunnlag for viktige prioriteringer 

og bruk av virkemidler. 

 

Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen med kommunene Lillesand, 

Birkenes, Iveland, Kristiansand, Søgne og Songdalen. Regionen opplever en sterk utvikling og 

vekst, både innenfor næringsliv og folketall. Det er viktig at Vennesla har en aktiv og bevisst 

politikk når det gjelder å ta del i og utnytte utviklingen positivt. Kommunen ønsker gjennom kommuneplanen å rette et særlig fokus på områdene: 

 

• Levekår - likeverd/likestilling/kompetanse/utdanning/oppvekstvilkår/folkehelse 

• Utvikling - befolknings-/næringsutvikling 



 

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 

Kommuneplanens arealdel fastsetter kommunens framtidige arealbruk, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av 

eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6. Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle 

bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner.  Arealdelen består av følgende dokumenter: 

• Planbeskrivelse 

• Arealplankart 

• Planbestemmelser 

• Konsekvensutredning 

• Merknadsbehandling 

 

I gjeldende kommuneplan for Vennesla kommune (2018-2030) er store deler av planområdet avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.  

 

 

Figur 3 Utsnitt av kommuneplanen for Vennesla kommune 

Kommunedelplan for sykkel 
Kommunen ønsker å etablere et sammenhengende sykkelveinett av god kvalitet. Det skal legges 

til rette for sykkel som transportmiddel generelt og som transportmiddel for arbeidsreiser. Vennesla kommune har i samarbeid med Statens Vegvesen 

og Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet kommunedelplan for sykkel i Vennesla. Planen ble vedtatt av kommunestyret januar 2014. 

Kommunedelplanen er en overordnet plan for sykkelveinettet i kommunen. Den viser sykkelruter og løsningsprinsipper samt konkretiserer 

nødvendige tiltak for å bedre forholdene for syklistene. Kommunedelplanen har inne alle strekninger som er aktuelle for utbygging av gang- og 

sykkelveinett i kommunen. 



 

Kommunedelplanen har høyt fokus på trafikksikkerhet. Både i form av utbygging av et bedre sykkelveinett og fokus på løsninger som separerer 

trafikantgrupper. Planen har lagt inn løsninger som separerer gående og syklende på alle strekninger i sentrale strøk. Seperasjon av gående og 

syklende fører til bedre fremkommelighet for syklisten og bedre trafikksikkerhet for alle grupper. Planen har også fokus på å sikre trygge skoleveier. 

 

Kommunedelplan for sykkel i Vennesla har følgende mål: 

• Gjøre det attraktivt og trygt for alle å sykle. 

• Sikre fremtidig areal til fremtidig sammenhengende sykkelvegnett. 

• Sykkeltrafikken i Vennesla skal økes fra 8 % til 11 %. 

• 80 % av andel av barn og unge som går eller sykler til/fra skolen. 

 

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

Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er et statlig krav fra Kulturdepartementet i forhold til tildelingen av spillemidler. Prosessen skal være et 

samarbeidsprosjekt og være preget av medvirkning fra berørte parter. Kommuneplanens samfunnsdel sier at kommunedelplanen for idrett og 

friluftsliv skal legge til rette for et aktivt og variert tilbud innen området. Det skal være en realistisk plan med behovsavklaringer innen idrett, friluftsliv 

og fysisk aktivitet. Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er ikke en juridisk bindende plan. Derfor må arealvurderinger tas med i 

kommuneplanens arealdel for å få rettslig virkning. Hovedhensikten med en kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er å ha en politisk 

vedtatt plan for utvikling av aktiviteter, anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Vennesla kommune. Handlingsprogrammet er en 4 

års plan for investeringer til anlegg og områder for idrett og friluftsliv som er basert på registrerte behov. Planen skal sikre, utvikle og skape 

muligheter for at alle skal kunne drive idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  

 

Trafikksikkerhetsplan 

Kommunen har vedtatt trafikksikkerhetsplan som har et spesielt fokus på gang- og sykkelveier for å sikre barn og unge sikker skolevei. 

Trafikksikkerhetsplanen er todelt. Den ene delen går på strategi og holdningsskapende arbeid/tiltak. Den andre er opplisting og prioritering av fysiske 

tiltak for den enkelte kommune. Trafikksikkerhetsplanen synliggjør hvilke holdningsskapende og fysiske tiltak kommunen vil satse på de kommende 

årene og hvem som har ansvar for tiltakene.  

 

Temaplan for kulturminner og kulturmiljø 

Formålet med kulturminneplanen er å gi en oversikt over en del av kommunenes kjente kulturminner, utarbeide handlingsplan for deler av 

kommunens kulturminner og kulturmiljø, prioritere de viktigste kulturminnene, samt øke kunnskapen og bevisstheten om disse verdiene i kommunen. 

Kulturminneplanen skal være et verktøy og gi et grunnlag for å følge opp regjeringens, fylkeskommunens og kommunens egne mål om bruk og vern av 

kulturminner. Det følger ingen juridisk bindende bestemmelser med temaplanen, men den skal styrke kunnskapsgrunnlaget om kommunens 

kulturminnearbeid til kommunalt ansatte, politikere og andre interesserte. 

3.4 Kommunale normer  

Norm for vann og avløp 

Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Normen 

inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når 

kommunen skal eie, drive og vedlikeholde anlegget. 

 

Avfallsteknisk norm 

Avfallsteknisk norm for Kristiansand, Sogndalen, Søgne og Vennesla beskriver kravene til renovasjonstekniske løsninger, og er et verktøy for 

planlegging og utbygging av renovasjonsløsningene, både for utbyggere og kommunene. 

 

Vegnorm for Vennesla kommune 

Vegnormen skal sikre at alle veg- og gateanlegg i kommunen utformes og bygges etter mål om fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Vegnormen 

er forenklet og komprimert sammenlignet med Statens vegvesens vegnormaler. Vegnormen skal fungere som oppslagsverk og gi kortfattet innføring i 

de krav som stilles til vegplanlegging for privat og kommunalt vegnett, og omfatter også avkjørsler fra offentlig og private veger. Der vegnormen ikke 

er utfyllende brukes eller henvises det til Statens vegvesens håndbøker. Planlegging av riks- og fylkesveger skal i sin helhet følge Statens Vegvesens 

håndbøker. 

 

3.5 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Planområdet overlapper eller grense til åtte gjeldende reguleringsplaner, og én plan som er under arbeid. En oversikt over disse er gitt i tabellen 

nedenfor.  

 

PlanID Plannavn Ikrafttredelsesdato Planbestemmelser Lovreferanse 

1998005 Vennesla skole-Ludeflaten 27.04.1978 Med bestemmelser som 

egen tekst 

PBL 1985 eller før 

2016001 Reguleringsplan for 

Venneslahallen og 

tilliggende områder 

23.03.2017 Med bestemmelser som 

egen tekst 

PBL 2008 

1997072 Brandehei 03.06.1966 Med bestemmelser som 

egen tekst 

PBL 1985 eller før 

2006002 Tvidøblane 03.10.1961 Uten bestemmelser PBL 1985 eller før 



2016005 Ny kirke i Vennesla 24.05.2018 Planbestemmelser både 

kart og tekst 

PBL 2008 

1997067 Vennesla Barneskole 

Bevaringsområde 

18.10.1990 Med bestemmelser som 

egen tekst 

PBL 1985 eller før 

2004002 Vennesla kirkegård 25.09.2003 Med bestemmelser som 

egen tekst 

PBL 1985 eller før 

1997041 Digmyr 13.12.1990 Med bestemmelser som 

egen tekst 

PBL 1985 eller før 

2019004 Venneslaveien 285 Pågående planarbeid Med bestemmelser som 

egen tekst 

PBL 2008 

  



4 Eksisterende forhold  
4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger omtrent én kilometer nord for Vennesla sentrum, langs Venneslavegen. Adkomst til planområdet er primært via Venneslavegen 

(fv405), men planområdet har også adkomst via flere samleveier i området, som Auravegen, Tvidøblane og Brandeheivegen. 

 

 

Figur 4 Planområdet i Vennesla 

4.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk  

Planområdet er i dag benyttet som videregående skole. Området rundt planområdet er også et skoleområde med Vennesla barne-/ og ungdomsskole, 

samt svømmehall og idrettshall i nærheten. Veien rett sør for planområdet heter Skolevegen. Det ligger boligområde i øst og sør for planområdet, mens 

nye Vennesla kirke og Norkirken ligger vest og nordvest for planområdet. Oasen planlegger også en ny midlertidig skole rett vest for Vennesla 

videregående skole.    

4.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap  

Området er tett bebygd med skole, idrettsanlegg, bolig og bygg med relegiøse formål. Området ligger nært opp til Vennesla sentrum. Det er mye vei og 

parkeringsplasser i området. Ortofoto viser mye biler parkert rundt forbi. Vennesla kommune dekker et stort omland med dårlig kollektivtilbud. 

Mange bruker derfor bil til og fra jobb, skole, relgiøse møter osv. Området inneholder også landskapsformer som koller/åser og vegetasjon som gjør at 

området allikevel ikke oppleves som spesielt tett. Selve skolen ligger i et hellende terreng fra øst mot vest. Rett øst for Videregående skole ligger en 

liten kolle med en ca. høydeforskjell på 12 meter i forhold til skolen.  



 

Figur 5 Ortofoto med Vennesla Videregående skole i midten  

 

 

Figur 6 Streetview fra Brandeheivegen med Vennesla Videregående skole som skimtes i midten/til venstre i bildet 



4.4 Solforhold og lokalklima 

Det er ikke utført noen sol-/skyggeanalyse i forbindelse med prosjektet. Skolen ligger i tillegg noe høyere i terrenget enn område mot vest. 

Solforholdene vurderes som gode.   

4.5 Kulturminner og kulturmiljø  

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er registrert kulturminne sørvest for planområdet. Dette er Vennesla kirke (kirkested), 

samt et gravminne fra førreformatorisk tid.  

 

Figur 7 Kulturminnekart fra kulturminnesok.no 

4.6 Naturmangfold 

Planområdet dekker bygningsmassen til nåværende Vennesla videregående skole med tilhørende parkering, tilførselsveier og uteareal. Aktuelle 

arealressursformål er bebyggelse, samferdsel, vann, åpen fastmark og skog. Langs bygninger, parkeringsflater og baner for idrettsaktivitet er det 

hovedsakelig anlagt artsfattige gressplener med beplantning av trær og busker. Sør for hovedbygget ligger tre koller som har ligget forholdsvis urørt 

gjennom utbygging av området som har foregått i flere etapper. Kollene har naturlig vegetasjon der furu er dominerende treslag. Feltsjiktet er 

dominert av bærlyng og artsinventaret er preget av at det er næringsfattig berggrunn og løsmasser. Arealene vest, nord og øst for skolen bærer 

sterkere preg av påvirkning i form av at det fjernes skog med jevne mellomrom. Per i dag er mye av arealet dekket av krattskog. Langs idrettsbanene i 

nord er det innslag av høyreist løvblandingsskog. 

Det er ikke viktige naturtyper i området. Et lite parti langs veien i nordøst har innslag av engarter som blåknapp, engsmelle, tirilltunge, ryllik, 

firkantperikum og knollerteknapp, men har ikke kvaliteter og størrelse til å defineres som den viktige naturtypen semi-naturlig eng. Furuskogen på 

kollene i sør har nådd hogstmoden alder, men mangler dødvedelementer og/eller de ekstra gamle enkelttrærne som skal til for å oppfylle kravet til den 

viktige naturtypen gammel furuskog. 

Det er ikke funnet rødlistede arter i området og ingen arter er kjent fra tidligere.  Det er ikke vannforekomster i området som er registrert i offentlige 

forvaltningsdatabaser. Imidlertid er det en liten dam like nord for idrettsbanene, innenfor planområdet. Denne dammen er oppgitt å være laget som en 



erstatning for en annen dam i nærheten som huste småsalamander (Miljølære, 2013). Dammen nord for idrettsbanene er benevnt 

«Salamanderdammen». Kartlegging i 2013 avdekket en rekke vannlevende organismer som hoppkreps, muslingkreps, rundormer, spretthaler og 

fjærmygg med flere. Ingen rødlistede arter ble funnet. Heller ikke småsalamander ble den gang registret og det er uvisst om småsalamander benytter 

lokaliteten. Imidlertid kan det ikke utelukkes at dammen brukes av småsalamander da det på slutten av 1990-tallet ble påvist leveområde for arten i 

området.  

 

 
I planområdet er det funnet arter som står på den norske lista over fremmede arter. Sju av artene som er funnet, tilhører den høyeste risikokategorien 

(SE-svært høy økologisk risiko): Filtarve, sprikemispel, gyvel, rødhyll, platanlønn, rynkerose og høstberberis. Funnene er listet opp i Tabell 1 og vist i 

kart i Figur 9 . 

Tabell 1. Fremmede arter funnet i planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art Status  Sist registrert  Antall funnlokaliteter 

Filtarve SE 2022 1 

Gyvel SE 2022 1 

Høstberberis SE 2022 1 

Platanlønn SE 2022 5 

Rynkerose SE 2022 3 

Rødhyll SE 2022 6 

Sprikemispel SE 2022 5 

Japanspirea LO 2022 1 

Figur 8 Fra Artsdatabanken.no 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9 Arter i planområdet som står på den norske lista over fremmede arter. 

Figur 10 Vennesla videregående skole sett fra sør. Bildet er tatt på en av kollene som er skogkledt med eldre furuskog og bærlyng 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figur 12.  Fremmedarten rynkerose vokser blant annet ved en av parkeringsplassene. 

 

 

 

Figur 11 Fremmedarten sprikemispel er funnet flere steder i planområdet. 

 



4.7 Trafikkforhold 

Det er adkomst til planområdet fra fv. 405 (Venneslavegen) videre på skoleveien og opp Brandeheivegen til Kommeren. Venneslavegen 405 er 

fylkesvei, mens resten av veiene i området er kommunale veier. Fv. 405 har ifølge Vegkart.no en ÅDT på ca. 7600. Det er registrert ca. 10 ulykker i 

krysset Venneslavegen/Skoleveien. Siste ulykke er registrert i 2013. Det er usikkert rundt disse ulykkene siden siste registrerte ulykke er nesten 10 år 

gammel. Se Rambøll sin trafikktelling lenger ned i dokumentet.  

 

Krysset fv.405/Skolevegen er også adkomst for boligområde Brandeheivegen, Brandebakken og Brandeli. Det er skiltet gjennomkjøring forbudt til 

Brandekleiv. Det er ingen fysisk bom som hindrer gjennomkjøring. Adkomst til Brandekleiv fra fv. 405 skjer ca. 800 meter lenger nord i forhold til 

krysset med Skolevegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14 Brandeheivegen med Videregående skole til venstre i bildet. 

 

 

 Figur 13 Fra kommunekart som viser koblinger av veier. Rød markering viser omtrent hvor veien er stengt for gjennomkjøring. 

 

 



 

 

Trafikknotat Rambøll 

Det er utarbeidet et trafikknotat fra Rambøll 17.11.2021 for krysset Venneslavegen/Skolevegen i forbindelse med detaljregulering for Vennesla 

barneskole. Krysset har i dag en dårlig trafikkavvikling, spesielt i morgen og ettermiddagsrushet. Det er utført trafikktelling i forbindelse med 

trafikknotatet. Tellingen ble gjennomført i midten av mars 2021, over en periode på en uke. 

 

 

Veiarm ÅDT 

Venneslavegen Nord 8 500 

Skolevegen Øst 1 480 

Venneslavegen Sør 8 500 

Digemyr Vest 500 

 

Ulykker  

Politiregistrerte ulykker med personskade i området de siste 

ti årene (2011-2020) er illustrert i figur nedenfor. Omfanget 

av skadene er ukjent.  

 

Det er registrert to ulykker i krysset. Den ene ulykken førte 

til en skadet fotgjenger som skulle krysse veien på en 

hverdag i 16-tiden. Den andre ulykken involverte en MC og 

en personbil. Ulykken inntraff på kveldstid en hverdag.  

 

To ulykker er registrert omtrent 50 meter fra krysset, og 

involverte begge myke trafikanter. En av dem, sør for 

krysset, var en sykkelulykke. Denne skjedde på morgenen på 

en hverdag, og er kategorisert som møteulykke. Den andre 

var en stillestående fotgjenger som ble påkjørt av en 

personbil. Ulykken skjedde nord for kysset skjedde på en 

helligdag. 

 

Trafikknotatet fra Rambøll omhandler kun krysset fv. 405 og 

Skolevegen. Det er ikke kjent om det har vært ulykker lenger 

inn på skolevegen eller på  

Brandeheivegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gående og syklende  

Reisende med kollektiv går av og på i tilknytting til krysset fv. 405 og Skolevegen. Her går man videre på fortau langs Skolevegen og Brandeheivegen til 

Videregående skole. Inntil nylig (2022) har det vært anleggsarbeider i forbindelse med Vennesla barneskole. Fortau oppleves ellers som oversiktlig.  

 

Figur 15 Kryss Venneslavegen/Skolevegen 

Figur 16 Politiregistrerte trafikkulykker de siste 10 årene 2011-2020. Kilde: vegkart.no 



 

Figur 17 I krysset med Brandeheivegen og Skolevegen. Fortau både langs Skolevegen og Brandeheivegen. 

 
Kollektivtrafikk 

Vennesla kirke bussholdeplass ligger i forbindelse med krysset. Holdeplass for buss retning mot sør ligger sør for krysset, og holdeplass for buss 

retning mot nord ligger nord for krysset. Linje 30 og 31 fungerer som forbindelse til en større del av kollektivtilbudet i Vennesla og Kristiansand og har 

avganger 2 ganger i timen, henholdsvis 4 ganger i rush. Linje 34, som er en ringrute mellom sentrum og Heptekjerr går en gang i timen.  

 

Parkering  

Det er ca. 60 parkeringsplasser for ansatte på skolen og ca. 29 plasser for elever i tilknytting til Vennesla Videregående skole. Parkeringsplass for 

ansatte har bom ved innkjøring. I området ellers er det flere store parkeringsplasser som tilhører Vennesla kirke, fremtidig område for Oasen og 

Vennesla barneskole/svømmehall/idrettshall. Mulighetene for en sambruk av parkeringsplasser bør absolutt være til stede.   

 

 

Figur 18 Eksisterende parkeringsområder 



4.8 Barns interesser/rekreasjonsverdi  

Det er ikke kjent om det er gjort barnetråkk for området, men hele området er et skole-/ og idrettsområde med mye aktivitet for barn og unge 

igjennom idrettshall, svømmehall, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. I tillegg er det laget 2 5èr fotballbane i nærheten. Den ene banen 

ligger rett sør for videregående skole, mens den andre ligger ved Vennesla Svømmehall. Det er også en sandvolleyballbane sørøst for Videregående 

skole.  

 

 

Figur 19 Ulike områder for barn og unge. 

 

4.9 Universell tilgjengelighet  

Det er forholdsvis små terrengforskjeller mellom vei, parkeringsplass og skole, slik at rullestol og liknende ikke skal være en utfordring.  

 

 

Figur 20 Skolen og knausen foran skolen hvor deler av den blir endret som følge av utvidelsen av skolen. 

 



4.10 Teknisk infrastruktur  

Nytt planlagt bygg skal oppføres i nordenden av eksisterende skole. Bygningen skal oppføres i et område med bratt terreng med gressplen og en 

gangvei ned til fotballbanen. 

Nord for eksisterende skolebygg er det i dag en kumgruppe med vann-, spillvann- og overvannskummer. Fra disse kummene og langs østsiden av 

bygget ligger det i dag en eksisterende overvannsledning og hovedtilførselen for vann til skolen og brannhydranter på skoleområdet. Disse ledningene 

kommer i konflikt med nytt planlagt bygg og må legges om. Ny vannledning og overvannsledning må dimensjoners i henhold til Vennesla kommunes 

VA-norm og med tilstrekkelig kapasitet til brannvann.   

4.11  Grunnforhold 

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred 

eller snøskred) eller fare for kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for arealer større enn 10 daa. 

Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes. På figur nedenfor vises det et område markert med rødt hvor det er mulig marin leire på 

figur til venstre. Vennesla Videregående skole ligger mellom knauser og ligger mest sannsynlig på fjell. Løsmassene er morenemateriale som har et 

usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Planområdet er markert på figur til høyre nedenfor.  

 

4.12 Støyforhold 

Støykart viser støy fra fv. 405 viser at skolen og en eventuell utvidelse ligger godt utenfor gul sone. Det er ingen andre støykilder som kan få en negativ 

påvirkning på planområdet.  

 

 

Figur 22 Støykart fra Statens Vegvesen 

Figur 21 Kart som viser areal med mulighet for marin leire, samt et løsmassekart som viser et tynt dekke med morenemateriale. 



4.13 Forurensning (grunn, vann og luft)  

Det er ingen kjent forurensning i verken grunn eller luft. Skolen ligger sentrumsnært og nært opp til en trafikkert fylkesvei, så noe 

bakgrunnsforurensning vil det være.  

  



5 Planforslaget 
5.1 Planens hensikt, avgrensning 

Forslag til detaljregulering legger til rette for en utvidelse av Vennesla Videregående skole. Planlagt utvidelse av eksisterende skolebygningen er ment 

å inneholde en nye verksteder for ny bygg og anleggslinje.  Utvidelsen vil skje mot sørøst og nord for eksisterende kolle. Utvidelsen av skolebygningen 

medfører at deler av eksisterende parkeringsplass for ansatte går med i selve utvidelsen. For å kompensere for tapte parkeringsplasser og litt areal 

rundt fremtidig utvidelse, foreslås det at dagens elevparkering utvides mot sør.  den laveste delen av eksisterende kolle omdisponeres til 

parkeringsformål og en del av skolens uteareal. Det er lagt inn byggegrenser rundt hele skolen. Mot nord ligger byggegrensen rett nord for 

eksisterende bygning, mens mot vest og sør er det 4 meter til eiendomsgrense. Mot øst ligger byggegrensen i formålsgrensen mellom o_BAA og o_AVG4 

og mellom o_P2 og o_AVG1. Varmesentral som ligger i gjeldende planforslag (vist som BAA på kart nedenfor) opprettholdes med noen justeringer. 

Areal for elevparkering er utvidet mot sør. Har utvidet areal for varmesentral også mot sør, det vil at dette arealet går helt ut til plangrense i sør. 

 

Det er også lagt inn et areal omsorgsinstitusjon (o_HOM) i forbindelse med Vennesla boligstiftelse. Dette er en garasje som benyttes som renovasjon, 

boder/lager og parkering.  

 

Det er også lagt inn areal for en trafostasjon på (o_ØK) rett nord for forbindelsen mellom det øvre og nedre område ved skolen. Dette er mer enn stort 

nok, men nøyaktig plassering er ikke helt avklart. 

 

 

 

 

5.2 Reguleringsformål – oversikt 

 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE (daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Undervisning UN 25.4 

Omsorgsinstitusjon  HOM 0.3 

Øvrige kommunaltekniske anlegg ØK 0.1 

Figur 23 Forslag plankart 



Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre 

angitte hovedformål 

BAA 1.8 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjørevei KV 1.2 

Fortau FO 0.2 

Parkering P 0.6 

Annen Veggrunn (Grøntareal) AVG 0.9 

NR. 5 LNF Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift   

 Friluftsområde FL 1.7 

Nr. 3 Hensynssone    

                                                Hensynssone natur H560  

Sum totalt  32.8 

 

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Ny bebyggelse planlegges som en utvidelse av eksisterende bygning og mot nordøst og dagens ansattparkering. 

Utvidelsen er på ca. 900 m2 i bebygd areal. Utvidelse nytt bygg er vist med blå linjer på figur nedenfor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 Plassering av utvidelsen 



 

Figur 25 Plan første etasje (Asplan VIak) 

 

Nytt bygningsareal skal på deler av bygget være i to etasjer. Resten av nytt bygg er en stor og en liten hall med stor takhøyde, samt garderober og lager 

for utstyr og verktøy. I andreetasje vil det også være noe garderober, samt et blikk og malingsrom. Det vil også være en overbygget forbindelse til 

eksisterende bygg. Et utendørslager planlegges nord for bygningen.   

 

Eksisterende bebyggelse har et ca. bebygd areal 4.4 daa + 1.5 daa med parkering. Areal som er foreslått regulert til undervisning, er på ca. 32 daa. Dette 

gir en BYA på 18%. Utvidelsen er på ca. 1 daa, dette vil si en økning i BYA på 4 %. Parkering er medregnet i utnyttelsesgraden.   

 

Det foreslås å øke BYA til 30%. Dette vil kunne gi en fremtidig utvidelse på inntil 3600 daa. Dette vil gi litt fleksibilitet i forhold til fremtidige utvidelser 

av skolen. Bygget vil få en byggehøyde på 7 meter på den høyeste delen. I bestemmelsen settes det en maks byggehøyde på 9 meter for å ha litt å gå på.    

 

 



 

Figur 26 Skisse nytt bygg. Øverst sett fra øst. (Asplan Viak) 

5.4 Parkering 

Det er i dag ca. 60 parkeringsplasser for ansatte og ca. 29 parkeringsplasser for elever. Utvidelse av skolen vil ta en del av eksisterende 

parkeringsarealet i nord. Parkering for ansatte og elver blir endret med utgangspunkt i skisse på figur nedenfor. Her er parkeringsområdet utvidet mot 

sør (figur nedenfor er snudd, slik at sør blir til høyre i bildet). Det utvidete arealet er merket med grått og består i dag av litt terreng, men 

terrenginngrepet vurderes som mindre enn om man utvider parkeringsarealet inn i åsen som ligger øst for skolen.  Antallet parkeringsplasser på 

skisse teller 83, det vil si 81 vanlige plasser og 2 HC-plasser. Dette er 6 færre plasser enn hva tilfellet er i dag.  

 

I en utbyggingsperiode vil parkeringssituasjonen måtte tilpasses utbyggingen. Man ser for seg at dagens elevparkering utvides mot sør som planlagt i 

en permanent situasjon og at elevparkeringen blir en felles parkering for elever og ansatte i utbyggingsperioden. I tillegg må man påregne noen 

parkeringsplasser (ca. 25 stk) etableres midlertidig ved den gamle grusbanen nordvest for skolen. Det er sannsynlig at alt areal av dagens 

ansattparkering vil være midlertidig anlegg og riggområde i forbindelse med utbygging. Det er planlagt at utbygging kan starte høsten 2023 og pågå 

vinteren 23/24 før ny skole er klar høsten 24. En entreprenør i samarbeid med byggherre vil utarbeide planer for utbyggingen, slik at overnevnte må 

sees på som en mulig løsning.   

 

I forbindelse med dette planarbeidet har det vært luftet å opparbeide parkering ved den gamle grusbanen og heller flytte en slik bane opp til dagens 

parkeringsområde. Da vil man redusere mye trafikk forbi Vennesla barneskole og mye av skolens uteområde øst for skolen vil være fritt for parkering. 

Men i likhet med krysset fv. 405/skolevegen, er det også utfordringer ved avkjøring til Oasen (nylig bygget) og Vennesla boligstiftelse. Oasen har fått en 

dispensasjon til å drive skole i 5 år. Hva som skjer etter det, er uvisst. Kanskje kan det bli parkering.  Parkeringssituasjonen i området er derfor noe 

uklar. Dette gjør at skolen vurderer det som fornuftig å avvente denne situasjonen med parkering på dagens grusbane og heller opprettholde parkering 

øst for skolen mot Brandeheivegen.  

 

Moped/sykkelparkering er i dag ved skolens inngangsparti. Det har vært forslag om å plassere ny mopedparkering langs med vei inn til skolens 

hovedinngang. Skolen har ikke landet en løsning her og forslag til detaljregulering må være fleksibelt slik at man finner en løsning som ivaretar 

elevenes fremtidige behov. Selv om man legger opp til en ny byggfaglinje, vil ikke elevantallet øke grunnet at skolen er godkjent for et antall noe større 

enn det som er tilfellet i dag. Det foreslås ingen nye moped- eller sykkelplasser utover det som er i dag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5 Trafikk 

Adkomst vil være som i dag. Det blir ingen endring på dette, verken i mer eller mindre trafikk. Det pågår reguleringsarbeid for Vennesla barneskole og 

svømmehall. I forbindelse med dette arbeidet er det utført en utredning av mulige tiltak for å bedre den trafikale situasjonen krysset med 

Venneslavegen/Skolevegen.   

Inne på skoleområdet vil det i en permanent situasjon bli trafikk til og fra det nye bygget/utvidelsen av skolen. For å komme inn til området foran nytt 

skolebygg, vil man måtte kjøre igjennom fremtidig parkering for ansatte. Det skal være mulig å snu med en lastebil som vist på figur nedenfor.  

Figur 27 Parkeringsareal for ansatte og elever. 

Figur 28 Trafikal løsning ved foreslått utvidelse 



5.6 Miljøfokus/naturmangfold 

Utvidelsen av bygget vil være på areal som i dag allerede er bearbeidet som følge av skolens tidligere utbygginger. Det er ingen kjente kilder til en 

eventuell forurensning. Hverken kommunen eller Miljostatus.no har kjennskap til mulig forurensning.  

 

Nytt bygg vil beslaglegge litt areal av kollen rett øst for hovedbygningen. I tillegg vil et område med naturlig terreng mellom dagens elevparkering og 

uteområde for Vennesla barneskole bli berørt som følge av en utvidelse av parkeringsområde.  

 

 

Figur 29 Areal rett bak den bakerste bilrekka planlegges omdisponert til parkering.  

 

Et tidligere leveområde for småsalamander og som potensielt fortsatt kan være det, påvirkes ikke, men ligger nær tiltaket. Det legges inn en 

hensynssone H560 på plankartet for å synliggjøre denne lokaliteten.  

Tiltaket vil komme i kontakt med noen forekomster av fremmede arter. Dette må håndteres under spesielle vilkår i forbindelse med bygge og 

anleggsarbeidet.  

5.7 Universell utforming 

Dette er en offentlig skole hvor TEK17 sine krav til tilgjengelighet for alle blir ivaretatt. Forbindelsen som binder den øvre og nedre delen av skolen er 

ikke universelt utformet i dag og vil ikke bli det heller i en fremtidig situasjon. Det blir for bratt å skulle lage en løsning som ivaretar universell 

utforming.  

5.8 Uteoppholdsareal 

Utvidelsen skal skje på et areal som i dag delvis er benyttet som parkering, midt mellom område 2 og 3 på figur nedenfor. Skolens inngangsparti 

(område 1) er en mer naturlig del av skolens eksisterende uteområde. Området ligger i tilknytting til elevenes adkomst til skolen.  

Skolen planlegger et område med gapahauk, bord og benker på åsen øst for skolen (område 2). Dette området ligger fint til rett ved skolen og kan med 

litt opparbeiding bli et fint uteområde for elever og ansatte.    

I dag er det en forbindelse mellom skolens øvre og nedre område (område 3). I dette området vil skolens utvidelse komme. Skolen ønsker å 

opprettholde forbindelsen og har foreslått en løsning som figur nedenfor. Løsningen er ikke universell utformet med en stigning på 1:8. Forbindelsen i 

dag er heller ikke universelt utformet. Det har allikevel vært viktig å opprettholde denne forbindelsen.  

 

 

 

Figur 30 Skråfoto med fokus på skolens uteareal 



5.9 Kulturminner 

Det er ingen kjente kulturminner i området. Forslag til utvidelse vil ikke berøre kulturminner. Agder Fylkeskommunen har ikke sett behovet for en 

arkeologisk registrering.  

5.10 Teknisk infrastruktur 

 

Nye VA-ledninger fra nytt bygg bør tilkobles i eksisterende VA-kummer nord for skole. Nøyaktig påkoblingspunkt og kapasitet på eksisterende 

ledninger må avklares med kommunen.  

Eksisterende gangvei ned til fotballbanen funger i dag som flomvei. Nytt bygg fører til at eksiterende flomvei må legges om slik at bygningsmasser 

sikres i flomsituasjon. Ny flomvei må etableres slik at infrastruktur nedstrøms ikke tar skade.  

  

Figur 31 Løsning for å opprettholde dagens forbindelse mellom skolens øvre og nedre område. 



6 Virkninger 
 

6.1 Overordnede planer  

Forslag til detaljregulering for utvidelse av skolen er helt i tråd med kommuneplanen for Vennesla kommune. Arealformål i kommuneplanen er 

offentlig eller privat tjenesteyting.  

 

Forslag til ny regulering il koble seg til omkringliggende reguleringsplaner. Dette gjelder spesielt for Vennesla barneskole og Vennesla Kirke i sør og 

sørvest.  

 

Formål for en tidligere planlagt varmesentral ved dagens elevparkering foreslås opprettholdt. Arealet foreslås utvidet litt mot sør, men vil benyttes 

som parkering slik det er i dag.  

6.2 Stedets karakter / byform / estetikk / landskap  

 

Figur 32 Utvidelsen vil komme omtrent midt i bildet. (Google streetwiev) 

Utvidelsen av skolen vil ha lite å si for området som helhet. Skolen og det meste av eksisterende landskap skal bestå som i dag. Utvidelsen vil føre til at 

man får et mer moderne bygg som kobles til det eksisterende skolebygning. Dette kan være med å forklare og illustrere enn skole som vokser og 

utvider seg.  

Noe av landskapet vil endre seg ved at man omdisponerer deler av eksisterende kolle til parkering. Det er i utgangspunktet negativt å ta i bruk 

eksisterende natur til parkeringsareal, men det er også negativt å ta i bruk en grusbane til parkering. En utvidelse av parkeringsarealet i nærheten av 

eksisterende parkeringsareal vil etter vår vurdering være mindre negativt for landskapet enn om man oppretter et helt nytt areal nede ved grusbanen.  

6.3 Solforhold og lokalklima 

Utvidelse av nytt bygg vil komme noe nærmere eksisterende boligbebyggelse i Brandeheivegen, men boligbebyggelsen ligger noe høyere enn planlagt 

høyde på første plan. Dagens skolebygg ligger ca. 50 meter fra nærmeste boligbebyggelse. Vi kan ikke se at boligbebyggelsen vil få dårligere solforhold 

eller endret lokalklima som følge av utvidelsen.  

6.4 Kulturminner og kulturmiljø – eventuell verneverdi 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, derfor heller ingen endring.  

6.5 Forholdet til naturmangfoldloven  

Gressplen, furuskog og enkelttrær forsvinner som følge av direkte arealbeslag. Ingen av disse representerer viktige verdier for naturmangfold.  Det vil 

være naturlig å prioritere gode og naturvennlige utomhusareal med elementer som er positivt for naturmangfoldet. Dette kan være etablering av mer 

engaktig areal som erstatning for artsfattige grassplener og restaurering av damlokalitet slik at tilstand er god og potensiale for at den tas i bruk av 

ulike arter inkludert småsalamander øker. 



I henhold til naturmangfoldloven og forskrift om fremmede arter, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning undersøke forekomst av fremmede 

organismer, og treffe egnede tiltak for å forhindre spredning. Så fremt tiltaket iverksettes innen rimelig tid, anses gjeldende kartlegging som 

tilstrekkelig. Det gjenstår å gjennomføre tiltak som hindrer spredning.  

Under forutsetning av at prosjektet ikke medfører spredning av fremmede arter, vurderes planen samlet sett å ikke påvirke naturmangfoldet negativt.  

6.6 Trafikkforhold 

Utvidelsen av skolen medfører at en del av eksisterende parkeringsareal går med i utvidelsen. Det foreslås en utvidelse av parkeringsområde mot sør 

for å redusere antall tapte parkeringsplasser.   

 

Utvidelse av skolen vil medføre endringer i den interne trafikken på skoleområdet ved at man får et nytt i nord med porter for inn og utkjøring av 

kjøretøy. Det er lagt opp til at kjøretøy skal kunne kjøre i en sirkel uten at det blir behov for å rygge. Figurer ovenfor vises dette.  

Under en anleggsperiode vil man få anleggstrafikk i en periode. Når det blir aktuelt med utbygging, så vil det bli laget planer for å sikre en trygg og 

sikker håndtering av omgivelsene i forbindelse med bygging.   

 

Under en anleggsperiode vil mye av dagens areal for parkering til ansatte gå med som et anleggsområde. Det vurderes at deler av parkeringsplassene 

kan flyttes til grusbane nordvest for skolen i en anleggsperiode. Utbygging vil skje fra høst til vår 2023/2024.  

6.7 Barns interesser/rekreasjonsinteresser/uteområder   

Skolens primære uteområde er lenger sør på skolebygget slik bildet under viser. Her blir det ingen endring.  Utvidelsen vil skje nordøst for 

eksisterende bygg.  

 

 
 

 

6.8 Universell tilgjengelighet 

Området vil ikke bli endret nevneverdig som følge av utvidelsen.  

6.9 Teknisk infrastruktur 

Avrenning fra området vil ikke øke vesentlig da nytt bygg etableres i et område med bratt terreng. Dette selv om areal med tette flater øker.  

Overvannshåndtering for området rundt nytt bygg bør prosjekteres slik at tilførselen av overvann til nedstrøms områder ikke øker i forhold til dagens 

situasjon.       

 

Figur 33 Uteområde utenfor skolens hovedinngang. (Lars Jøran Sundsdal) 



 

 

 

 

7 Risiko og sårbarhet 
 

7.1 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. 

 

7.2 Evaluering av risiko  

 

      

2. Snø-/isras  Nei        Skredsonekart 

(www.skrednett.no) viser 

ingen soner som kan være 

utsatt for den type skred.  

3. Flomras  Nei        Ligger utenfor kjente soner.  

4. Elveflom   Nei        Ligger utenfor kjente soner.  

5. Radongass  Nei        Foreligger ingen database 

eller registeringer. Tiltak 

utover generelle krav fastsatt 

i TEK anses som 

unødvendig.  

Vær, vindeksponering. Er området:  

6. Vindutsatt  Nei        Foreligger ingen kjente 

registeringer.  

7. Nedbørutsatt  Nei      Tomta er relativ flat. Se 

kapittel 6.10 og 7.9.    

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



8. Sårbar flora  Nei       Se kapittel 7.5    

9. Sårbar fauna/fisk  Nei        Ingen kjente registeringer i 

Naturbase eller Artskart viser 

funn av verdifull fauna.  

10. Verneområder  Nei        Ingen kjente registreringer.  

11. Vassdragsområder  Nei        Ikke relevant  

 

12. Fornminner  Nei        Ingen kjente  

registreringer i  

www.askeladden.ra  

13. Kulturminne/-miljø  Nei        Planområdet ligger utenfor 

kjente kulturminner.   

  

Menneskeskapte forhold  

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:  

14. Vei, bru, knutepunkt, tilgjengelighet 

for utrykningskjøretøy  

 Nei        Trafikkvolum fra planlagt 

bebyggelse vurderes som 

ikke en økning i trafikken.   

15. Havn, kaianlegg  Nei        Ikke relevant  

16. Sykehus/-hjem, kirke  Nei      



17. Brann/politi/sivilforsvar  Nei        Løsninger for brann- og 

redningstjenesten skal  

være i samsvar med 

kommunens  

retningslinjer og krav, bl.a. 

slukkevann.   

18. Kraftforsyning    Nei        Eksisterende energiforsyning 

er foreløpig vurdert som 

tilstrekkelig. Behov for 

nettstasjon avklares i løpet 

av detaljprosjektering.  

19. Vannforsyning  Nei        Eksisterende vannforsyning 

vurderes som tilstrekkelig.   

20. Forsvarsområde  Nei        Ingen kjente anlegg i 

nærområdet.  

21. Tilfluktsrom  Nei        Planen vil ikke berøre 

eksisterende kjøre- og 

adkomstmønster.  

22. Område for idrett/lek  Nei        Planen berører ikke slike anlegg  

23. Rekreasjonsområde  Nei        Ikke relevant  

24. Vannområde for friluftsliv  Nei        Ikke relevant  

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:  

25. Akutt forurensning  Nei        Ingen kjente kilder.  

26. Permanent forurensning  Nei     Ingen kjente kilder 

 

27. Støv og støy; industri  Nei        Ingen kjente kilder  



28. Støv og støy; trafikk    Nei     Det er ikke ansett som 

nødvendig med en egen 

støyutredning i forbindelse med 

utvidelse av skolen.  

29. Støy; andre kilder  Nei        

30. Forurenset grunn  Nei      

31. Forurensning i sjø/vassdrag  Nei        Ikke relevant  

32. Høyspentlinje (stråling)  Nei        Ligger utenfor kjente 

fareområder.  

33. Risikofylt industri mm  

(kjemikalier/eksplosiver)  

Nei        Ingen kjente kilder  

34. Avfallsbehandling  Nei        Ingen kjente kilder  

35. Oljekatastrofeområde  Nei        Ingen kjente områder  

Medfører planen/tiltaket:  

36. Fare for akutt forurensning  Nei         



37. Støy og støv fra trafikk    Nei        Tilført trafikkvekst fra ny 

bebyggelse er vurdert som 

marginal, og vil ikke utløse krav 

om avbøtende tiltak.   

38. Støy og støv fra andre kilder  Nei        Ingen kjente kilder.  

39. Forurensning til sjø/vassdrag  Nei        Forutsetter godkjente løsninger 

mht. utslipp og avrenning fra 

området.  

40. Risikofylt industri mm  

(kjemikalier/eksplosiver)  

Nei        Ikke relevant. 

Transport. Er det risiko for:  

41. Ulykke med farlig gods  Nei        Ikke relevant.  

42. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til 

området  

Nei          

Trafikksikkerhet  

43. Ulykke i av-/påkjørsler   Nei      Krav fastsatt i SVV håndbøker 

legges til grunn ved planlegging 

av trafikkløsninger  

44. Ulykke med gående/syklende  Nei     Krav fastsatt i SVV håndbøker 

legges til grunn ved planlegging 

og utbygging av 

samferdselsanlegg.  

45. Andre ulykkespunkter  Nei        Ingen kjente.  



  

Andre forhold  

46. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/terrormål  

Nei        Det gjennomføres en egen ROS-

analyse på dette.  

47. Er det potensiell 

sabotasje/terrormål i nærheten?  

Nei        Ingen kjente.  

48. Regulerte vannmagasiner med 
spesiell fare for usikker  

is, endringer i vannstand  

mm  

Nei        Ingen kjente.  

49.Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup 

etc.)  

Nei        Ingen kjente.  

50. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.  Nei        Ingen kjente.  

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring  

51. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring  

Nei        Det vil bli tatt inn egen  

planbestemmelse som skal sikre 

krav om utarbeidelse av plan for 

anleggsvirksomheten. Planen 

skal redegjøre for bl.a. 

trafikksikkerhet og skjerming av 

anleggsområdet.  

52. Skolebarn ferdes gjennom 

planområdet  

Ja       Vennesla Videregående skole 

grenser opp til Vennesla 

barneskole i sør. Det antas at 

skolebarn som bor i 

boligområdet øst for skolen, 

ferdes ned Brandeheivegen på 

vei til skolen. Utvidelsen 

medfører ikke en nevneverdig 

økning i verken antall elever 

eller ansatte som følge av 

utvidelsen.    

 

7.3 Konklusjon  

Det er ikke påvist potensielle uønskede hendelser i ROS-analysen. 

 

 

  



8 Innkomne innspill  
 

Det er registrert 4 innspill til planarbeidet. Nedenfor følger en oppsummering og forslagstillers kommentar til dette.  

 

Statsforvalter datert 15.08.2022 

 

Dersom eksisterende grusbane nord for skolen skal benyttes som parkering, så må det fremskaffes fullverdige erstatningsareal. Ber om at det sees på 

andre alternativer som ikke innebærer at deler av eksisterende kolle blir tatt bort.   

 

Det forventes at det gjøres rede for hvordan barn og unge får en trygg adkomst til skolen.  

Det forventes at elever ved Vennesla Videregående skole og barn på nærliggende skoler blir involvert og hørt i planprosessen.  

 

Nordvest i planområdet er det registrert et økologisk funksjonsområde i form av en spredningskorridor for småsalamander. En utbygging bør 

utformes slik at funksjonen til nevnte spredningskorridor ikke forringes. 

 

I tillegg vises det til tema som klima, folkehelse, støy, luftkvalitet, estetikk og universell utforming.  

 

Forslagstillers kommentar: 

 

Alt av utvidelse og parkering blir på øversiden/østsiden av skolebygget. Grusbane som tidligere har vært vurdert som parkeringsområde forblir slik 

det er i dag.  

 

Det legges ikke opp til en vesentlig økning i trafikkmengden som følge av utvidelsen. Dette er begrunnet med at skolen er godkjent for et antall som er 

høyere enn faktiske elever som går der i dag. Det vil med andre ord si at det er plass for den nye bygg og anleggslinjen som er planlagt. Utvidelsen av 

skolen er ment for nye verkstedlokaler. Teorirom skal være i allerede eksisterende lokaler. Det foreligger planarbeid for Vennesla barneskole hvor det 

sees på en endring av krysset Venneslavegen og Skolevegen. Dette er et arbeid som går uavhengig av foreslått utvidelse av Videregående skole. Det vil 

bli stilt rekkefølgekrav om at det skal foreligge en anleggsplan for gjennomføring av tiltaket. Her må trafikksikkerheten for små og store skolebarn 

være et viktig tema.  

 

Lokalitet for småsalamander legges inn som en hensynssone på plankartet, samt en bestemmelse på dette.   

 

 

Agder Fylkeskommune datert 19.08.2022 

 

Vi minner generelt om at det skal utarbeides en beskrivelse av hvordan barn og unges interesser vil bli ivaretatt i det aktuelle planarbeidet. Vi 

forutsetter at det blir sikret tilgang på arealmessig tilstrekkelige, attraktive og trygge leke- og utfoldelsesområder for barn og unge i 

ulike aldersgrupper. 

Dersom det legges opp til omdisponering av arealer som nevnt i "Rikspolitiske bestemmelser for barn og planlegging" forutsettes at det skaffes 

fullverdig erstatning. 

Vi forutsetter at det sikres trygg skolevei, samt trygg atkomst til funksjoner som benyttes av barnog unge i fritiden. Det bør kartlegges hvorvidt det 

finnes "snarveier”, stier eller lignende i planområdet. Disse bør i så fall opprettholdes. 

 

Forslagstillers kommentar: 

 

Det legges ikke opp til annen medvirkning nå enn det generelle. Det har vært et informasjonsmøte før sommeren 2022 med beboerne i området. 

Barnas representant i Vennesla kommune får saken til uttalelse i forbindelse med førstegangsbehandling av detaljreguleringsplanen.  

Det legges ikke opp til parkering som tidligere antatt ved grusbanen. All parkering skal skje på øvresiden av skolen.  

Trafikksikkerhet, se vurdering under Statsforvalteren.  

 

 

Agder Energi datert 03.08.2022 

 

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Vennesla kommune. Dette innebærer at man etablerer og drifter strømnett i 

kommunen.   

  

På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas hensyn til bestående anlegg og for de anlegg som det er nødvendig for oss 

å etablere og drifte.  

AEN har etablert høyspentanlegg i området. (Nettstasjon i bygningsmasse 30087-VENNESLA VIDEREGÅENDE SK. og høyspentjordkabel vist som røde 

stiplet streker i kartet)  

  

Det er en byggeforbudssone på 4 meter dvs. 2 meter fra senter av 22 kV kabel til nærmeste bygningsdel.  

 



 

Figur 34 Kart Agder Energi 

 

 

Forslagstillers kommentar: 

 

Planen får ingen konsekvenser eller berører noen av Agder Energi sine anlegg. Tilkobling og eventuelt oppgradering av strømnettet blir håndtert i 

forbindelse med detaljprosjektering.  

 

 

Vennesla boligstiftelse datert 26.07.2022 

 
Viser til mottatt varsel om oppstart av detaljregulering for Vennesla videregående skole datert 7.7.22 med frist for uttalelse 19.8.2022.  

I tillegg viser vi til møte mellom Vennesla boligstiftelse og Steinar Bretvik 14.juni og dokumenter som ble oversendt stiftelsen i fm med dette.  

 

Slik Vennesla boligstiftelse oppfattet saken ønsker Agder fylkeskommune å se på utvidet bruk av dagens innkjøring til lageret over stiftelsens eiendom.  

Stiftelsen og leietakerne må i så fall tas med i dialog ved vurdering av en endret bruk. Og det må forventes at det vil være nødvendig med tiltak 

herunder skjerming, omlegging av veg etc.  

 

Jeg svarer som daglig leder for boligstiftelsen.  

 

Forslagstillers kommentar: 

 

Det legges ikke opp til utvidet bruk av nevnte avkjørsel og heller ikke parkering på grusbane som tidligere antydet. Det blir derfor ingen endring som 

vil berøre Vennesla boligstiftelse slik man vurderer det på nåværende tidspunkt. Det er ikke umulig at man i forbindelse med anleggsperioden for 

utvidelsen blir å gå inn og forbi Vennesla boligstiftelse, men da vil det boligstiftelsen være en del av en fremtidig anleggsplan for å sikre 

omkringliggende omgivelser under anleggsarbeidet.    
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