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1 Bakgrunn

Agder fylkeskommune samarbeider med Birkenes kommune og RWE om å lage en
detaljreguleringsplan for ny Senumstad bru på fv. 406. Som del av planarbeidet er
det gjennomført et medvirkningsmøte med elever ved Birkeland skole. Møte har gitt
barn og unge mulighet til å medvirke i planprosessen.

Barn og unges interesser og deres rett til medvirkning, og rett til tilrettelagt
medvirkning er lovfestet:

«De overordnede prinsippene i Barnekonvensjonen og Grunnloven er integrert
i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Dette pålegger alle som driver
planlegging og byggesaksbehandling å ta hensyn til barn og unges
oppvekstsvilkår. Videre pålegger plan- og bygningsloven alle som planlegger
ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra barn og unge.»
(https://www.regjeringen.no/contentassets/ee711742c9cf47e7a3831ae12fba6e5d/no/
pdfs/bokmal---veileder-om-barn-og-unges-okt.pdf)

2 Metode

Planleggingsleder fra Agder fylkeskommune har deltatt i et møte 10.nov.2020 med 6
elever ved Birkeland skole. Skolen hjalp til med å velge elever som bor i nærheten av
planområdet. Elevene går i 3.-7. trinn. Informasjon til elevene ble presentert muntlig,
med en forklarende PowerPoint-presentasjon. I siste del av møte ble elevene invitert
til å stille spørsmål, komme med innspill, ønsker og kommentarer.

Figur 1 Møte med elever ved Birkeland skole, 10.11.2020, foto: Agder fylkeskommune

https://www.regjeringen.no/contentassets/ee711742c9cf47e7a3831ae12fba6e5d/no/pdfs/bokmal---veileder-om-barn-og-unges-okt.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ee711742c9cf47e7a3831ae12fba6e5d/no/pdfs/bokmal---veileder-om-barn-og-unges-okt.pdf
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3 Informasjon til barn og unge om planarbeidet 
3.1 Agder fylkeskommunes ansvar: 
Agder fylkeskommune arbeider for du skal komme trygt fram uansett om du går, 
sykler, kjører eller reiser kollektivt. Vår oppgave er å planlegge, bygge og holde ved 
like riks- og fylkesveger i Norge. Vi har også ansvaret for tilsynet med kjøretøy og 
trafikanter. 
 
3.2 Reguleringsplaner: 
Reguleringsplaner styres av Plan og bygningsloven. Reguleringsplaner bestemmer 
arealbruk – hva som kan bygges, eller ikke bygges innenfor planområdet. 
Planleggere lager et forslag til en reguleringsplan. Denne sendes ut til ettersyn, dvs 
at alle kan gi sine kommentarer til planforslaget. Det er politikerne som vedtar 
planen. 
 
Når fylkeskommunen jobber med en reguleringsplan er det mange fagområder, og 
fagfolk som er involvert. Blant annet er dette: vegplanlegger, bruingeniør, 
landskapsarkitekt, biolog, kulturmiljø/arkeologi, folkehelse, geotekniker, geolog, 
elektro, VA-ingeniør, grunnerverv, støy, anleggsgjennomføring/byggeleder og 
trafikksikkerhet. I tillegg til fag jobber vi med å få til medvirkning fra de som vil bli 
påvirket av planforslaget. Det gjelder bedrifter, organisasjoner, brukere, naboer, og 
barn og unge. 
 
Medvirkning fra barn og unge er spesielt beskrevet i lovverket. Det er fordi dere skal 
leve med det som bygges i lang tid fremover, og derfor skal dere få være med å 
påvirke hva som bygges. I planforslaget er det mange interesser, fag og hensyn. 
Deres ønsker er en av disse. Dermed er det ikke sikkert ting blir helt som dere 
ønsker. Men vi tar med oss det dere sier inn i den videre planleggingen. 
 
3.3 Om planforslaget: 
Planen skal gi areal til å bygge en ny Senumstad bru. Den nye brua blir en 
betongbru, og den skal bygges like nord for dagens bru. For at ikke vannet skal gå 
over brua når det er flom, må brua ligge høyere enn dagens bru. Midt på brua er den 
ca 2,5 m høyere enn dagens bru. For at brua skal henge sammen med vegen må 
vegen tilpasses den nye brua. Både fv. 406 og rv. 41 må heves litt. Fordi den nye 
brua legges nord for dagens bru, må fv. 406 også flyttes litt nordover inn mot brua.  
 
Vegen på den nye brua skal være 7,5 m bred. Brua skal være i betong, med 6 
søylepar. Denne brutypen er valgt fordi den er rimeligere å bygge enn for eksempel 
hengebruer. Brua må ha 6 søylepar for at bruplaten (grå på snittet under) ikke blir 
tykkere. Dersom bruplaten blir tykkere må brua heves enda mer for at brua ligger 
flomsikkert. Under vises tverrsnitt, og lengdesnitt av brua. 
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Figur 2 Tverrsnitt av den foreslåtte
nye brua. Kilde: Agder
fylkeskommune

Figur 3 Lengdesnitt av den foreslåtte nye brua. Kilde: Agder fylkeskommune

Både fv. 406 og rv. 41 planlegges også med 7,5 m bredde. Noen avkjørsler må
justeres litt, og grusplassen på østsiden av brua erstattes med en parkeringsplass på
sørsiden av krysset. Under vises et kartutsnitt der ny bru og justering av veger er
tegnet inn.

Figur 4 Kart over Senumstad med ny bru og justerte veger tegnet inn. Kilde: Agder
fylkeskommune
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4 Kart med informasjon fra barna

Barna ble bedt om å vise oss på et kart kvaliteter i området, deres bruk av området,
og evt utfordringer/ting som fungerer dårlig i dag. Under er det laget et kart der
barnas innspill er påtegnet.

Figur 5 Kart der innspill og informasjon fra barna er skrevet/tegnet inn. Kilde: (kart)
www.kart.1181.no

Noen av barna som deltok i medvirkningsmøte bor på Rislå, ca 1 km nord for
Senumstad. Innspill som gjelder Rislå oppsummeres her:
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• Det er vanskelig å krysse veien
til/fra busstopp fordi bilene kjører
så fort her.

• Det er en lang slette, og folk kjører
veldig fort, kanskje 100 km/t.
Fartsgrensen burde bli satt ned til
60 km/t mellom Vinterstøa og
Rislå.

• Vi trenger fortau. Det er en
sykkelveg, men ikke noe fortau.

• Det burde være lys her.

5 Skriftlige innspill, ønsker for planlagt løsning

Barna fikk utdelt post-it-lapper der de kunne skrive hva de ønsker seg i planforslaget.
Spørsmålet ble også tatt muntlig. Følgende innspill ble gitt enten skriftlig eller
muntlig:
Ønske for ny situasjon Gjentakelser
Trebru 3
Lys 6
Fortau/gang-/sykkelsti på fv. 406 6
Fortau på den nye brua 4
Gang-/sykkelveg fra Rislå til Senumstad 1
Trestolper 1
Stupebrett 2
Lys på husvegg 1
Lys på ny bru 3
Bussholdeplasser på Rislå 1

6 Oppsummering

6.1 Verdifulle områder
Barna har gitt verdifull informasjon om kvaliteter i nærområdet, og om bruk av
nærområdet i dag. Fiske-, badeplasser og områder for lek blir ikke berørt av ny bru
eller vegtiltaket.

Figur 6 Rislå ligger ca 1 km nord for
Senumstad. Kilde: www.kart.1881.no
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6.2 Utfordringer og ønsker
Ting som ikke fungerer så bra i dag er mangel på belysning, mangel på gang-
/sykkelveg, og høyt fartsnivå på rv. 41. Når vi ser på hva barna ønsker seg er det tett
knyttet opp mot en utbedring av det som ikke fungerer. Alle barna ønsket seg
belysning og fortau/gang-/sykkelveg. Dette behovet ble også knyttet spesifikt til
skolebussholdeplassen.

Reguleringsplanen har bare med den delen av fv. 406 som ligger nærmest brua. Det
vil dermed ikke bli regulert inn forbedret løsning for skolebussholdeplass. Det er
imidlertid mulig å etablere belysning uten reguleringsplan. Vegen blir utvidet til 7,5 m
i planforslaget. Dette gir bedre plass til gående og syklende, men planforslaget
omfatter ikke egen gang-/sykkelveg eller fortau. På rv. 41 er det lagt inn nye
kantstopp like sør for krysset, og mulighet for gangforbindelse fra ny p-plass og til
kantstopp.

I tillegg har vi fått innspill til ønskede nærmiljø-tiltak, og det har vært ønske om en
mer miljøvennlig bru, bygget i tre.

Barna fikk forklaring på valg av brutype i medvirkningsmøte. Selv om det bygges en
betongbru, har brua en estimert kostnad på 50-55 mill kr. Andre brutyper, slik som
trebruer, vil ha en betydelig større kostnad, og er dermed vanskelig å sikre
finansiering til.

7 Takk

Takk til Birkeland skole for god hjelp med å tilrettelegge for medvirkningsmøte. Og en
enda større takk til barna som deltok i møte! Dere har stor kunnskap, gode spørsmål
og refleksjoner, og har gitt viktige innspill til planarbeidet.

Figur 7 Barna viste stort
engasjement, for nærmiljøet
sitt og for å gi gode innspill til
reguleringsplanen. Foto: Agder
fylkeskommune
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