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1 Sammendrag
Det er bygget gang og sykkelveg fra Skeie til Eiken feriesenter og fra Tveitenvegen til Eiken
skole. Strekningen som nå reguleres er en manglende lenke som vil gi et sammenhengende
tilbud for gående og syklende langs fylkesveg 42.

2 Innledning
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 har Statens vegvesen i samarbeid med
Hægebostad kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Fv. 42 Eiken
feriesenter – Tveiten.
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet skal
utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag
for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn.
Statens vegvesen er forslagstiller og har ansvaret for å utarbeide reguleringsplanen. Deretter
mottar Hægebostad kommune planmaterialet for politisk behandling og offentlig ettersyn.
Hensikten med planarbeidet er å regulere sammenhengende gang- og sykkelveg og
busslommer langs fv. 42 mellom Eiken feriesenter og Tveiten.
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Fedrelandsvennen og Lister avis den 08.11.2017 i tillegg ble det informert i Lygnanytt.
Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte.
Planforslaget består av følgende deler:
Plankart og reguleringsbestemmelser, 25.05.18. som er juridisk bindende.
I tillegg følger planbeskrivelse, 25.05.18, samt vedleggsrapporter.
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 28.06.2018-31.08.2018 på
følgende steder:


Hægebostad kommune, rådhuset og kommunens hjemmeside.



Statens vegvesen, Region Sør, Kristiansand kontorsted

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Fædrelandsvennen og Lister avis. Grunneiere og
rettighetshavere vil få skriftlig melding om offentlig ettersyn. Planforslaget blir samtidig
sendt ut på høring til offentlige instanser.
Eventuelle merknader til planforslaget må innen 31.08.2018 sendes skriftlige til:
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal
eller firmapost‐sor@vegvesen.no Merk: Mime nr: 17/176155
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Kontaktperson i Statens vegvesen: Anlaug Konnestad Nordal, tlf. 38 12 16 45.
e‐post: anlaug.konnestad@vegvesen.no

3 Forutsetning for planen

Figur 1. Planområdet strekker seg langs fv. 42 fra Eiken feriesenter til Tveiten.

Planområdet befinner seg i Eiken i Hægebostad kommune. I Eiken er det rundt 350
innbyggere, og bebyggelsen er konsentrert rundt fv. 42 og fv. 51 på andre siden av vannet
Lygne. Strekningen som berøres av planen følger fv. 42 fra Eiken feriesenter til Tveiten. I
tillegg til boliger og feriesenteret, ligger Eiken kirke, Eiken hytter og Steis Næringshage i
tilknytning til fylkesvegen.
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Målene for planforslaget er:
●

Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende

●

Bedre tilrettelegging for gange og sykkel

●

Ivareta fremkommeligheten på fylkesveg 42

●

Gode løsninger for drift og vedlikehold

Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
For alle nye prosjekter skal det vurderes om prosjektet har vesentlige virkninger for miljø og
samfunn og derfor faller inn under forskrift om konsekvensutredning.
Hægebostad kommune har i samsvar med plan og bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredning vurdert at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning.
Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Eiken.

Medvirkning
Det ble avholdt oppstartsmøte med Hægebostad kommune den 18.10.2017.
Styringsgruppa for prosjektet hadde første møte 01.09.2017. Gruppa har bestått av
representanter fra Aust og Vest Agder Fylkeskommune (politisk og administrativt).
Hægebostad kommune og Statens vegvesen har vært observatører. Styringsgruppa har hatt
jevnlige møter i løpet av prosjektet.
Det er avholdt eget møte med Fylkesmannen i Agder der det ble orientert om prosjektets
mål, organisering, innhold og framdriftsplan.
Strekningen er viktig for barn og unge sin ferdsel til skole og til fritidsaktiviteter på
kveldstid. Ved utarbeidelse av Eiken kommunedelplan ble det gjennomført en
medvirkningsprosess med barn fra Eiken skole. Resultatet ble dokumentert i en rapport
«Langs Lygne» (2009). Rapporten er brukt som et innspill fra barn og unge i denne
planprosessen.
Den 08.11.2017 ble det annonsert oppstart av planarbeidet i Fædrelandsvennen og Lister
avis. Grunneierne ble tilskrevet og i tillegg ble det informert i Lygnanytt. Det ble samtidig
invitert til åpen dag på Eiken feriesenter, der representanter fra Statens vegvesen og
Hægebostad kommune var til stede.
Til varsel om oppstart kom det 5 innspill fra grunneiere og 5 innspill fra offentlige instanser.
Statens vegvesen har oppsummert og kommentert i kap. 8.
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4 Planstatus og føringer for planarbeidet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
-Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
-Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
-Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunen

Nasjonal transportplan
Regjeringens transportpolitikk presenteres i Nasjonal transportplan (NTP). For perioden
2018-2029 har de satt følgende overordnede mål:
o

Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet

o

Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen

o

Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser

Trafikksikkerhet for gående og syklende er blant de viktigste fokusområdene for
trafikksikkerhetsarbeidet framover. Mindre, lokale tiltak som g/s-veg og gode holdeplasser
er med på å gjøre nærmiljøet tryggere.

Fylkeskommunale planer
Regional transportplan (RTP 2015-2027) vedtatt juni 2015
Regionplan Agder er en regional transportplan som skal konkretisere Nasjonal Transportplan
til Agderregionen. Planen skal bidra til at det utvikles et fremtidsrettet transportsystem som
gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere og legger til rette for ønsket regional
utvikling.

Regionplan Agderfylkene 2014-2017, vedtatt 2014.
Satsingsområdene til regionplan er å sikre myke trafikanter, fotgjengere og syklister
gjennom fysisk tilrettelegging, redusere utforkjøringsulykker og møteulykker ved tiltak i
veg- og trafikkmiljø. Høy kvalitet på drift og vedlikehold av vegnettet er samfunnsmessig
lønnsomt og fremmer trafikksikkerheten.

Kommunale planer
Eiken Kommunedelplan, vedtatt 29.08.2013
Kommunedelplanen strekker seg fra Tveiten til litt sør for Skeie. Planarbeidet hadde følgende
målsetning:


Utvikle denne delen av Hægebostad kommune som et attraktiv sted å bo, og for
besøkende å tilbringe fritida.



Tilrettelegging for økt næringsliv, herunder servicebedrifter, ikke minst med sikte på
forventa økning i tilreisende fra bl.a. utbygging av Eiken Heiemark



Avklare trafikkmessige forhold i samsvar med forventa trafikkøkning.
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Status for g/s-veg er beskrevet i kommunedelplanen, der prosjektet også er omtalt som
viktig. Det fremgår også av ROS-analysen at den manglende strekningen med g/s- veg må
ferdigstilles for å få et trafikksikkert alternativ langs fv. 42.

Figur 2. Del av kommunedelplan for Eiken viser fremtidig g/s -veg på nordøst siden av Fv. 42 fra Eiken feriesenter
til Tveiten

Reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplaner for gang og sykkelveg i området:
Eiken feriesenter, 28.06.16
Rv.42 Parsell Eiketunet – Tveitosen, 07.10.1999
Rv.9 Parsell Skeie/Rv.43-Eiketunet 03.09.1992
Deler av planene vil bli erstattet ved vedtak av denne reguleringsplanen.
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5 Beskrivelse av planområdet
Trafikkforhold

Figur 3. Fylkesvei 42 går igjennom Eiken og planområdet. Årsdøgntrafikken er registrert til 1350 ÅDT (SVV 2016).

Fv. 42 har en årsdøgntrafikk på 1350 ÅDT (NVDB). Fartsgrense er 60 km/t fra Eiken
feriesenter til Tveitosen, med en kortere strekk fra Eiketunet og forbi Eiken kirke med 50
km/t.
Det er 6 busstopp på strekningen, 3 på hver side. Stoppene er plassert ved Eiken feriesenter,
ved Eiken kirke og ved Tveitenveien. Bussholdeplassene er ikke universelt utformet.

7

Planbeskrivelse - Detaljregulering for Fv. 42 Eiken feriesenter – Tveiten

Figur 4. Fv. 42 rett sør for Tveitenveien har smale skuldre og dårlig sikt for de myke trafikantene.

Fv. 42 ligger flatt langs Lygne og det er ingen nevneverdig stigning langs strekningen.
Det er kun deler av strekningen som har g/s -veg, og trafikksikkerheten for myke trafikanter
er ikke tilstrekkelig ivaretatt innenfor planområdet.
Det er flere avkjørsler direkte på fv. 42. i noen tilfeller to avkjørsler til samme eiendom.

Landskapsbilde
Ved Eiken feriesenter er det barskog som dominerer, mens det ved Lygne er spredt
blandingsskog. Ved boligfeltet på Tveiten er det noen grønne belter med lauvskog. På hele
strekningen er det jordbrukslandskap med gårdsbebyggelse og bolighus. Glømsdalsbekken
og Landalselva renner ut i vannet Lygne, som preger landskapet sammen med heiene som
omkranser bygda.

Nærmiljø/friluftsliv
Eiken skole ligger ca. 500 m nord for planområdets avgrensning mot Tveiten. Strekningen
langs fv. 42 er skoleveg for barna i området. Skeie er senterområdet med dagligvarebutikker
og ligger en drøy kilometer sør for planområdet.

Naturmangfold
Området fremstår som frodig og flott, med innsjøen Lygne i kontrast til den grønne
fjellsiden. Området har i dag ingen registrerte spesielle naturtyper eller økosystemer.
Landdalselva krysser fylkesveien, og er en sideelv som renner ut i Lygne.
I Lygne finnes det i dag innlandsørret og trolig ål, i tillegg til annen innlandsfisk.
Etter at Kvåsfossen-laksetrapp åpnet i 2014 er det nå teoretisk mulig for laksen og
sjøørreten å vandre helt opp til Lygne.
Det er gjort en registrering av hagelupin innenfor planområdet.
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Kulturmiljø
Nåværende kirke, bygd i 1818, står på samme tuftsted som den eldre kirken den erstattet.
Rett på utsiden av kirkegårdsmuren mot nord ligger en stor gravhaug med en reist
bautastein på, og en annen ligger i kirkegårdsmuren ved østre port. Det er også gjort
gravfunn fra eldre jernalder inntil kirkegårdens nordvestre hjørne.
Deler av området har hensynssone kulturlandskap i kommunedelplanen.
Det er svært høyt potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner i området.

Naturressurser
Arealene langs planområdet er en blanding av skog, landbruksjord og bebyggelse. Skogen
har høy og svært høy bonitet. Mens landbruksarealene består av både overflatedyrket og
fulldyrket jord. Det er også noe innmarksbeite.
Vedlagt kart viser det mørke gule området som fulldyrket og overflatedyrket jord, mens det
lyse gule er innmarksbeite.
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Grunnforhold

Løsmassekart fra NGU (hentet 24.05.2018)

Langs dagens fv.42 viser NGUs løsmassekart at grunnen i planområde trolig inneholder
breelvavsetning, bresjøavsetning, randmorene og tykk morene.
Utført grunnundersøkelse viser løsmasser med middels til stor sondermotstand. Løsmassene
vurderes i hovedsak å inneholde et topplag av organisk jord eller fyllmasser over silt, sand,
grus og morene. Dette samsvarer godt med NGUs løsmassekart. Berg i dagen er registrert
nord for Eikenveien 316. For øvrig viser utførte sonderinger løsmassetykkelser over berg fra
ca. 10 til 27m.
Grunnforholdene vurderes generelt å være gunstige mht. fundamentering av ny g/s-veg.
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6 Beskrivelse og virkninger av forslag til detaljregulering
6.1 Utforming av tiltaket

Arealbruk og reguleringsformål
Planforslaget omfatter ny g/s-veg langs nordøst siden av Fv. 42 fra Eiken feriesenter til
Tveiten over en strekning på ca 1,9km. Det blir utbedret bussholdeplasser ved Eiken
feriesenter, Eiken kirke og Tveiten. Enkelte avkjørsler blir stengt. Over Landalselva vil g/svegen bli lagt på bru. G/s -vegen kobles på eksisterende g/s -veg i hver ende av
planområdet.
Eksisterende veg kan beholdes, med unntak av en strekning på ca. 150m like nord fra kirka.
På denne strekningen er det krevende å få til en løsning uten å flytte vegen, da det er stor
høydeforskjell og liten avstand til bolig. Ved Landdalsveien 831 bygges et 3 m bredt fortau
på en 30m lang strekning i stedet for g/s –veg, på grunn av liten avstand mellom bolig og
veg.
G/s -vegen vil gå på egen bru over Landalselva. Brua er en ca. 12 m lang platebru,
dimensjonert for full trafikklast. Landkarene vinkles litt i forhold til dagens landkar.
Fundamenteringsforholdene ligger til rette for tradisjonelle betonglandkar på såle.
Følgende avkjørsler endres som følge av planen:


Eikenveien 251 – avkjørsel justeres for å få akseptabel stigning.



Eikenveien 255 – planlegger ny avkjørsel nord på eiendommen og stenger begge
eksisterende avkjørsler på grunn av dårlig sikt og at eiendommen ikke trenger mer
enn en avkjørsel.



Landdalsveien 831 – stenger landbruksavkjørsel like vest for elva. Det kan etableres
en ny avkjørsel nord på eiendommen.



Eikenveien 300 - stenger avkjørsel da det brukes en annen avkjørsel.



Eikenveien 327 – stenger 2 avkjørsler lengst øst da eiendommen har en avkjørsel til.



Eikenveien 360 – stenger avkjørsel fra fylkesveg og det blir planlagt ny avkjørsel fra
veg til Kyrkjeodden.



Bu ved Lygne vest for fylkesveg og nord for kirken – avkjørsel legges om pga. at
fylkesvegen flyttes.



Kommunal veg /gang- og sykkelveg på østsiden mot boligfelt justeres.
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Gang og sykkelveg

Fortau
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Bussholdeplasser
Holdeplassene skal reguleres ihht Statens vegvesens standard. De skal være universelt
utformet med taktil merking. Det skal være leskur på alle holdeplasser.

Utforming av busslomme. a, b = 20m. (Håndbok N100 Veg- og gateutforming).

Fravik fra vegnormalen
Bredden på g/s -vegen er 2,5 meter, dvs. 0,5 m smalere enn Statens vegvesens håndbok
tilsier. Det er brukt et smalere profil på grunn av avstand mellom eksisterende veg og
bebyggelse i området, og for økonomisk besparelse. Fravik er innvilget.

Landskap og nærmiljø/friluftsliv og kulturminner
Planens inngrep i landskapet er svært begrenset. Det er i hovedsak landbruksjord og
hageareal som blir berørt av tiltaket, og det reguleres annen veggrunn 1-2 m utenfor
skråningsutslag.
Det må foretas en arkeologisk registrering i planområdet, på bakgrunn av at det er svært
høyt potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner i området. Grunneiere er varslet
om at det vil bli foretatt arkeologiske undersøkelser.

Naturmangfold
Jf. §7 i Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) skal prinsippene §§
8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.
§ 8 krav til kunnskapsgrunnlag

Vurderingene er gjort ut fra allerede tilgjengelig materiale gjennom ulike databaser.
Undersøkelser i naturbase og artsdatabanken viser at det ikke er noen registrerte spesielle
naturtyper i området i dag.
Det er registrert lemen og flaggermus innenfor planområdet. Begge er innenfor kategorien
livskraftig. Det vurderes at tiltaket ikke vil ha noen negative virkninger på disse to artene.
Landdalselva er ikke registrert med noen spesielle verdier i dag. Tiltaket vil berøre elva ved
at det skal støpes, lages vingemur, natursteinsmur for å bygge på en g/s -veg, men tiltaket
skal ikke endre elveløpet eller vanngjennomstrømningen.
I Lygne er det innlandsørret og trolig ål. Det er også mulig for laks å vandre opp til Lygne
etter at det ble åpnet laksetrapp i fjellet ved Kvåsfossen. Tiltaket vil ikke berøre Lygne
13

Planbeskrivelse - Detaljregulering for Fv. 42 Eiken feriesenter – Tveiten
direkte, da hele tiltaket blir lagt på nordøstsiden av eksisterende fylkesveg. Det vurderes på
bakgrunn av dette at tiltaket ikke vil ha noen negativ påvirkning på Lygne.
Innenfor tiltaksområdet er det registret Hagelupin. Denne har kategori svært høy risiko (SE).
Dette betyr at denne utgjør en svært høy økologisk risiko på stedegent naturmangfold. Før
tiltaket skal starte må det utarbeides en arbeidsbeskrivelse for håndtering av infisert jord.
Her vil det bli vurdert om infisert jord skal behandles på anlegget ved å graves dypt ned i
fylling eller om det skal leveres til godkjent mottak. Før tiltaket skal starte må det gjøres en
supplerende befaring for å registrere eventuelle andre eller flere fremmede arter.
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10

Det aktuelle naturmangfoldet påvirkes ikke av andre kjente tiltak/inngrep eller av andre
påvirkningsfaktorer, jf. Naturmangfoldloven 10.
Føre-var-prinsippet § 9

Etter Statens vegvesen sin vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om
naturmangfoldet og virkninger på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet får dermed ikke
anvendelse, jf. Naturmangfoldloven §9.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11

Jf. § 11 vil tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller begrense eventuelle skader
tiltaket volder naturmangfoldet.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12

Ihht §12 vil det i Statens vegvesen sin ytre miljø-plan settes tiltak for å hindre spredning av
Hagelupin. Det er ikke registrerte funn som setter føringer for å bestemme vilkår for
avbøtende tiltak.
Det vil bli satt vilkår om at det velges slike driftsmetoder som ut i fra en samlet vurdering av
bruk av naturmangfoldet og økonomiske forhold gir de beste samfunnsmessige resultater.

Naturressurser
Det ønskes at minst mulig dyrket mark blir berørt. Arealet i tabell er tatt ut med AR5,
arealressurskart i målestokk 1:5000, og vegbilder som grunnlag. Tabellen viser
arealregnskapet. Areal nærmere enn 2 m fra vegkant inngår ikke.
Skog og annen fastmark

Jordbruk

2200 m2

7400 m2

Støy
Etablering av ny g/s- veg regnes som et trafikksikkerhetstiltak. Planforslaget medfører ingen
endring i trafikkmønsteret eller terreng, og dermed ingen endring i støysituasjonen. Det
utløser ikke krav om støytiltak og det vil derfor ikke bli gjennomført noen kartlegging av
støysituasjonen langs fylkesvegen.
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Kabler og ledninger
Dagens belysning langs fv. 42 og andre ledninger som går i luftstrekk kommer i konflikt
med den nye g/s -vegen. Alle kabler og ledninger på strekningen vurderes reetablert i ny
fellesgrøft i g/s -vegen.

Vann og avløp
Det etableres lukket drenering med kummer mellom fv. 42 og g/s- veg. Eksisterende
stikkrenner vil forlenges.

Grunnerverv
Vedtatt reguleringsplan er hjemmelsgrunnlag for grunnerverv. Grunnervervsprosessen
starter opp etter at detaljreguleringen er vedtatt. En skiller mellom to typer erverv:
Permanent og midlertidig erverv.
De første ca. 900 meterne av strekningen, fra feriesenteret til Eiketunet, er fra før regulert til
gang- og sykkelveg ved reguleringsplan vedtatt 27.02.1992. Her ble det også gjennomført
grunnerverv ved skjønn 30. april 1993 og overskjønn av 28.06.1994. Som følge av nevnte
erverv eier derfor Vest-Agder fylkeskommune v/ Statens vegvesen Region sør en ganske
bred korridor nord for fv. 42. Det vil likevel bli behov for ytterligere erverv ved
gjennomføring av denne detaljreguleringen.
Langs resten av trasèen, fra Eiketunet til Tveitosen, er det ikke tidligere gjennomført
grunnerverv til gang- og sykkelveg. Her vil derfor omfanget av grunnerverv bli større.
Gjeldende planforslag innebærer at følgende eiendommer vil bli berørt av grunnerverv.
Gnr./bnr./(fnr.) 77/4/(1), 77/4, 77/14, 77/36, 78/4, 78/24, 78/9, 78/12, 78/5, 78/14,
78/11, 78/9, 78/7, 78/5, 78/10, 77/3, 77/62, 77/1, 77/2, 77/33, 77/7, 77/6, 77/25,
77/21, 77/40, 77/27,28, 79/3, 77/29, 77/39, 79/72
Det tas forbehold om at informasjonen i matrikkelkartet, det vil si hjemmelshaver og
eiendomsgrenser, er korrekt.
Stengning og omlegging av avkjørsler
Enkelte eiendommer vil bli berørt av stengning og omlegging av avkjørsler. Enten ved at
avkjørsel skal stenges, eller ved at man må avstå areal/rettigheter som er nødvendig til ny
adkomst for nabo. Denne informasjonen går frem av plankartet.

6.2 Risiko, sårbarhet og sikkerhetsanalyse
Det er gjennomført en ROS-analyse for prosjektet. Hensikten med en ROS analyse er å gi
grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø og viktig infrastruktur.
Hovedmomenter fra analysen er følgende:


Risiko for personskade - risikoen for personskade reduseres etter at planen
er gjennomført. Det er noe økning av risiko i anleggsfasen.
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Risiko for skade på miljø - det er ikke ansett noen større risikoer med
prosjektet som vil påvirke miljøet.



Risiko for skade på samfunnsfunksjoner - det er ikke ansett noen større
risikoer med prosjektet som vil skade samfunnsfunksjoner. Det er noe økning
av risiko i anleggsfasen.

Ved 200-års flom er det sannsynlig at enkelte deler av vegen vil oversvømmes, men dette vil
få liten konsekvens.
ROS-analysen har ikke vist at området er uegnet for de tiltakene som er foreslått. Det må
likevel utvises aktsomhet, særlig i anleggsfasen.

6.3 Måloppnåelse
Måloppnåelsen er vurdert ut fra de prosjektspesifikke målene til prosjektet.
 Planforslaget bedrer trafikksikkerheten for gående og syklende på følgende måte:
o

Det etableres ny g/s-veg på en trafikkert strekning som ikke har hatt noe
separat gangsystem for fotgjengere og sykelister. En får på denne måten
fjernet risiko for trafikkfarlige hendelser mellom myke trafikanter og bilister.



Planforslaget tilrettelegger for gange og sykkel på følgende måte:
o



Hele g/s-vegen skal være belyst.

Ivareta fremkommeligheten på fylkesveg 42
o

Planforslaget øker fremkommeligheten på fv. 42 ved at gående og syklende
gis et tilbud utenfor kjørebanen.



Gode løsninger for drift og vedlikehold
o

Det er lagt opp til enkel standard med 2 meters grøft mellom veg og g/s-veg
som gir plass til snøopplag. Tiltaket har ingen elementer som krever spesielt
vedlikehold.

7 Gjennomføring av forslag til plan
7.1 Fremdrift og finansiering
Fylkestinget har i vedtatt Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 bevilget midler til
prosjektet. Byggestart er anslått til i slutten av 2019.

7.2 Anleggsperioden
Ved bygging av anlegget vil det være behov for å stenge et av kjørefeltene i perioder, og det
kan være aktuelt å styre trafikken med lysregulering eller manuell dirigering. Ved
sprengningsarbeid vil det være full stans i trafikken i korte perioder. Det er ingen
omkjøringsmuligheter på strekningen. Strekningen er også omkjøringsvei for E39.
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Mellomlagring av masser under anleggsgjennomføring vil bli gjort i midlertidig anleggsbelte
slik det fremgår på plankartet. Ren matjord skal i anleggsfasen sikres til forsvarlig gjenbruk i
nærområdet, primært til jordbruksformål.

7.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for
byggefasen
Ytre Miljøplan (YM-plan) beskriver prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan
disse skal håndteres.
I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med
i YM-plan.
Tabell 1. Innspill til YM-plan:
Tema

Problemstillinger/vurderinger

Støy

Flere boliger tett inntil anleggsområdet; må ta hensyn til
dette under anleggsperioden.

Vibrasjoner

Samme som for støy.

Luftforurensning

Prosjektet fører ikke til økning i luftforurensing.

Forurensning av jord og vann

Unngå forurensing til vannkilder under anlegg, spesielt
Lygne, Landalselva og Skobekken.

Landskap
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø

PCN, forurenset vegkantjord, fremmede arter må følges
opp.

Vassdrag og Strandsone
Kulturminne og kulturmiljø

Meldeplikt ved funn av nye kulturminner, og fysisk
avmerking i anleggsperioden av kjente kulturminner.

Naturressurser

Noe landbruksjord vil gå tapt

Energiforbruk
Materialvalg og
avfallshåndtering

8 Sammendrag av merknader
Innspill til oppstart av plan er oppsummert og kommentert under:
Vest-Agder fylkeskommune av 15.11.2017
Fylkeskommunen er svært fornøyd med at planarbeidet er satt i gang. Det er svært høyt
potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner under bakken. Det må foretas en
arkeologisk registrering i planområdet.
SVV kommentar: Fylkeskonservatoren er kontaktet og de vil gjennomføre registreringen i
løpet av sommeren 2018.
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Direktoratet for mineralforvaltning av 29.11.2017
Kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser og har dermed
ingen merknader.
Agder Energi Nett AS av 12.12.2017
Har områdekonsesjon (etablerer og drifter strømnettet) i Hægebostad kommune. Det er
byggeforbudsoner på 15m for 22 kV luftlinje, 4m for 22 kV kabel, 5m fra nettstasjon til
nærmeste bygningsdel. Parallelle ledninger som går i samme trase skal tegnes som en
ledning. I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye utbyggingsområder i
planområdet skal forsynes med elektrisk strøm.
SVV kommentar: Høyspent krysser ikke planområdet.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av 20.12.2017
Opptatt av at det går minst mulig dyrka mark. Planbeskrivelsen må vise hva planen vil
medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området
SVV kommentar: Se planbeskrivelsen kap.6.1 Naturressurser.
Norges vassdrags- og energidirektorat av 05.01.2018
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi og
vassdragslovgivningen. Dersom planen berører NVEs saksområder skal NVE ha tilsendt
planen til offentlig ettersyn.
SVV kommentar: Berører ikke NVE.
Eikenveien 309 Kari Bruli

G.nr./b.nr 77/63 (62?) av 14.11.2017

Ønsker forhandling mellom kommunen og grunneier og lurer på når det kan skje. Ønsker å
få tilsendt kart over hvor mye som blir berørt av eiendommen.
SVV kommentar: Når reguleringsplanen er vedtatt og det skal bygges vil grunnerverver ta
kontakt med grunneier med kart over hvor mye som skal erverves. Viser til brosjyren «Hva
skjer når Statens vegvesen erverver grunn?». Den ligger på vegvesen sin nettside:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom/avst%C
3%A5else-av-eiendom
Kjell Torfinn Verdal

G.nr./b.nr 77/3 av 21.12.2017

Grunn er innløst ved skjønn i 1993. Eksisterende driftsbygning ligger knappe 2m fra
eksisterende vegkant. Det er store problem med vedlikehold av driftsbygning pga. snø og is
mot vegg. Forlanger at vegvesenet løser dette nå, eventuelt ved å rive ned 2-3m av
bygningen. Avkjørsel er trafikkfarlig, brukes av grenda til felles postkassestativ.
SVV kommentar: Planforslaget legger ikke opp til at del av driftsbygningen skal
rives/innløses eller at det gjøres noe med avkjørselen da dette ikke er en del av denne
planoppgaven.
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Anita Osmundsen Hobbesland, Odd Ingvar Osmundsen, Toralv Hobbesland, Knut Eiken
G.nr./b.nr 78/24, 78/4, 77/36, 78/8 av 02.01.2018
Felles avkjørsel på eiendom 78/4 i størst mulig grad utføres som den eksisterer i dag. Fv 42
flyttes inntil 2m mot vest målt ved avkjørsel til 78/4. Gang- og sykkelsti forbi 77/36, 78/4
og 78/24 lages som fortausløsning med autovern. Mur i bunnen av skråningen foran 78/24
kan bli aktuelt. Delvis flytting av fv. 42 som vil gi bedre svingkurve på fv. Samtidig som den
sterkt begrenser behovet for ekspropriasjon og inngrep i private eiendommer.
SVV kommentar: Felles avkjørsel kan i stor grad bli som den er i dag. Hele strekningen må
ses i sammenheng og det å flytte fv. er lite aktuelt dersom det er mulig å løse oppgaven på
andre måter.
Olav Inge Eiken

G.nr./b.nr77/1, 77/2 av 03.01.2018

Var med på befaring med Statens vegvesen og tidligere eier og det ble da aksept for mur på
innsiden av g/s-veg for å spare areal. På åpen dag ble det nevnt at det var ønskelig å samle
avkjørsler noe verken jeg eller nabo ønsker. Bussholdeplass ønskes nordenfor innkjørsel ved
p.nr.3300. Driver jordene fra innkjørselen til byggefelt på Tveiten til nedenfor avkjørselen til
Landalsveien og satser på at avkjørsler blir ivaretatt og at matjord ikke blir solgt.
SVV kommentar: Der det er mulig å bygge g/s-veg uten mur planlegger vi ikke mur.
Avkjørsel blir beholdt. Bussholdeplass blir mellom avkjørsel til 77/2 og 77/7. Drift av jorder
skal opprettholdes og ha avkjørsler slik at det er mulig å drive. Matjord beholdes på stedet
om det er ønskelig.
Knut Eiken

G.nr./b.nr 78/8 av 31.12.2017

Det er tidligere avholdt et skjønn og trodde det var grunnlaget for at det skulle bli ny g/sveg. Ble derfor veldig overrasket og skuffet over planforslaget som ble lagt fram. Bolighus
har fått lagt g/s-veg helt inntil husveggen selv om det ikke er noe problem å flytte vegen de
nødvendige meterne på motsatt side. I tillegg er det en garasje som vil bli helt ubrukelig da
det ikke vil bli mulig å få en bil inn eller ut.
SVV kommentar: For å begrense inngrepet legges det opp til fortau, og ikke g/s-veg, forbi
bolighuset. Forhold vedrørende erstatning og omlegging av avkjørsel og garasje vil bli tatt
opp i forbindelse med grunnervervet etter at planen er vedtatt.

10 Vedlegg
1. Forslag til plankart
2. Forslag til bestemmelser
3. Tegningshefte
4. Andre dokumenter (utredninger etc.)
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