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1 Sammendrag

Senumstad bru ligger ca. 1 mil nord for Birkeland i Birkenes kommune. Hengebrua krysser

Senumstadf jorden og binder sammen fv. 406 til rv. 41 .

Figur 1 Kart over planområdet (Finn.no).

Planarbeid for ny Senumstad bru startet opp som følge av at vindmølleselskapet RWE har

konsesjon t il å bygge ut Oddeheia og Bjelkeberget vest for Senumstad. For å kunne etablere

og drif te vindkraftanlegget har selskapet behov for å t ransportere anleggsmateriell på 1 40

tonn. Senumstad bru er en eldre hengebru som godkjennes for 5 år av gangen, og i dag er

godkjent for en totalbelastning på 1 00 tonn. Agder fylkeskommune, Birkenes kommune og

RWE samarbeider om utarbeidelse av reguleringsplanen.

Det er i planarbeidet vurdert f lere ulike løsninger og plasseringer for ny bru. I planforslaget

er valgt løsning en betongbru som plasseres ret t nord for hengebrua, med 6 søylepar i

f jorden.

Ny bru må l igge på f lomsikker høyde, og er derfor hevet noe sammenlignet med dagens

hengebru. Dette medfører at t ilstøtende veger og krysset t il fv. 406 og rv. 41 må heves.

Hengebrua vil bli revet når ny bru tas i bruk. Fyllingen hengebrua er bygget på fjernes også.

Det er gjennomført en hydrologisk vurdering som del av planarbeidet . Vurderingen har

angitt at minste høyde under ny bru må dermed settes til kote 64,96 moh. for å t ilfredsst ille

krav knyttet t il f lom. Hydraulisk modellering med ny bru viser at vannstanden under og

oppstrøms brua ikke vil påvirkes i nevneverdig grad.

Arkeologiske registreringer av planområdet i sommer avdekket spor en jernalder- gård på

jordene vest for Senumstad bru. Deler av denne søkes f rigitt som del av planforslaget.

Rv. 41

Fv. 406
Senumstad bru

Senumstad

Til Herefoss

Til Birkeland
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I t ilknytning t il krysset mellom rv. 41 og fv. 406 er det satt av areal t il parkeringsplass. Rett

sør for krysset er det planlagt tosidig kantstopp for buss på rv. 41 .

Planarbeidet har en illust rasjonsmodell som kan sees på følgende link:

https:/ /agderfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/ index.html?id=97efded095e64c10b61b89
b824c3e9e6

Figur 2 Illust rasjon hentet fra modellen som kan ses på linken over.

Senumstad bru

Rv. 41

Fv. 406

https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=97efded095e64c10b61b89b824c3e9e6
https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=97efded095e64c10b61b89b824c3e9e6
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2 Innledning 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Agder Fylkeskommune i samarbeid med 
Birkenes kommune og vindkraftselskapet RWE, utarbeidet detaljreguleringsplan for 
Senumstad bru.  
  

 
Figur 3 Senumstad hengebru (1956) midt i bilde (Jone Strømsvåg).  
 
Hensikten med planarbeidet er å regulere ny bru på Senumstad i Birkenes kommune. 
 
Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart 04.01.2021 
• Reguleringsbestemmelser 04.01.2021 
• Planbeskrivelse (dette dokumentet) 
• Vedlegg 

o Innkomne merknader 
o Barn og unges interesser 
o Arkeologisk rapport  
o Hydrologisk rapport -Vurdering av flom og erosjon  
o Ingeniørgeologisk rapport  
o Geoteknisk rapport  
o Støyrapport 
o Tegningshefte 

 
Planforslaget vil bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden xx-xx på følgende 
steder:   

• Birkenes kommune v/plan og byggesak, Postboks 115, 4795 Birkeland, 
• birkenes.kommune.no  
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• agderfk.no.

Varsel om of fent lig et tersyn bl ir kunngjort i Birkenesavisa og Fædrelandsvennen. Grunneiere

og rett ighetshavere vil få skrif t lig melding om dette. Planforslaget blir samt idig sendt ut på

høring t il of fent lige instanser.

Merknader t il planforslaget må sendes skrift lig innen XX.XX.XX t il Birkenes kommune,

Smedens Kjerr 30, 4760 Birkeland. Eller epost t il postmottak@birkenes.kommune.no

Kontaktperson i Birkenes kommune: Øyvind Raen, t lf . 91 3 46 023.

e po st : oyvind.raen@birkenes.kommune.no

Kontaktperson i Agder fylkeskommune:

Ingrid U. Nøkland, t lf. 970 20 889.

e po st : ingrid.undheim.nokland@agderfk.no

Marit Hunnes, t lf. 473 84 01 7

E- post : marit .hunnes@agderfk.no

Agder fylkeskommune lager en oppsummering av innkomne merknader som vil ligge ved

reguleringsplanen når den oversendes Birkenes kommune for polit isk behandling.

Kommunens vedtak kan påklages t il Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

i h t . P l a n o g b yg n i n g sl o v en s § 1 2 1 2 . K M D h a r d e l eg er t m yn di g h et en t i l å a vgjøre

klagesakene t il fylkesmannen. Kommunen behandler k lagesaken før den oversendes

fylkesmannen. Eventuell klage sendes t il kommunen.

Hva er en detaljreguler ing?

En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.

Detaljregulering skal følge opp og konkret isere 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 t ilfeller

nødvendig ret tsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved

eventuell ekspropriasjon av grunn.

mailto:postmottak@birkenes.kommune.no
mailto:oyvind.raen@birkenes.kommune.no
mailto:ingrid.undheim.nokland@agderfk.no
mailto:marit.hunnes@agderfk.no
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3 Planområdet og eiendommer som omfattes

3.1 Planområdet
Planområdet ligger ca. 1 mil nord for Birkeland

sentrum i Birkenes kommune. Planen omfatter

Senumstad bru med tilhørende vegsystem fv. 406

og rv. 41 .

Figur 4 Oversiktskart (Finn.no).

3.2. Bakgrunn for planarbeidet
RWE har konsesjon for å bygge ut Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk i Birkenes

kommune. Konsesjonen er gyldig frem til 31 .1 2.2021 . Senumstad bru har ikke tilst rekkelig

styrke til å håndtere tyngden av transporten som kreves for å etablere og drifte

vindkraf tverket . Det er vurdert å etablere en midlertidig bru, men vindparken har behov for å

f rakte tyngre deler i hele driftsfasen.

Hengebrua brukes i dag også av tømmernæringen som kjører med noe redusert last på

grunn av bruas begrensninger. Brutekniske inspeksjoner de siste årene viser at brua er

preget av slitasje. Den er ikke bygget for å tåle dagens klimapåvirkninger. I 201 7 var det en

f lom som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer som en 200- årsflom.

Senumstadfjorden steg med f lere meter og hengebrua måtte stenges i 36 t imer.

Rv. 41

Fv. 406
Senumstad bru

Til Herefoss

Til Birkeland

Senumstad
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3.3 Eiendommer som omfat tes av planarbeidet

I varsel om oppstart av planarbeidet ble det varslet oppstart for et stort område.

Figur 5 Kartet viser avgrensingen i varslet om oppstart.

I arbeidet med forslag t il reguleringsplan har en snevret inn området ved Senumstad.

Eiendommene som blir berørt av reguleringsplanen er følgende gnr/ bnr:

61 / 4 61 / 1 9 600/ 406

64/ 4 61 / 22 600/ 41

Det ble 21 . november meldt om utvidelse av planområdet. Utvidelsen gjelder et l ite område i

vest , innenfor allerede berørte eiendommer.

Se kap. 7 for utstrekning av reguleringsplanen.
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4 Planstatus og overordnede føringer 

4.1 Overordna planer og rammer  
 
Tabell 1 Overordna planer og rammer med betydning for planarbeidet 

Plan  Merknad 
Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, 
Meld. St. 33 (2016-2017) 

NTP har tre hovedmål:  
• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot 

et lavutslippssamfunn og redusere andre negative 
miljøkonsekvenser 
 

Det er gitt blant annet følgende føringer: «På veger som har 
mer enn 4 000 kjøretøy/døgn forutsettes utbygging til 
vegnormalstandard. På øvrige veger er det mulig å oppnå god 
standard gjennom utbedring av eksisterende veg og mindre 
omlegginger der dette er nødvendig med hensyn til 
vegbredde, kurvatur, stigningsforhold eller tettsteder og 
randbebyggelse.» 
 

Regionplan Agder 2030  
Agder Fylkeskommune 
 

Planen er et overordnet styringsverktøy for Agder. Fokuset er 
at Agder skal bli en miljømessig, sosial og økonomisk 
bærekraftig region i 2030. Det pekes på at «Byene, tettstedene 
og bygdesentrene er trygge og attraktive steder med identitet 
og innovasjonskraft. Utvikling av lokalsamfunnene skjer 
gjennom god planlegging og i henhold til lokaldemokratiske 
prinsipper. Agder har et effektivt hovedveinett med 
tilførselsveier som knytter regionen sammen.» 
 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag (1994) 
 

Hensikten med retningslinjen er å verne vassdraget mot 
kraftutbygging. Da særlig med fokus på §3.1.a) unngå inngrep 
som reduserer verdien for landskaps-bilde, naturvern, friluftsliv, 
vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø.  Verneplanarbeidet 
presiserer at vassdrag som er vernet mot kraftutbygging også 
må behandles med varsomhet når det gjelder andre typer 
inngrep. Det er en forutsetning at eventuelle utbygginger ikke 
skal svekke verneverdiene i vassdragene. 
 

Verneplan for vassdrag 
id 020/3 Tovdalsvassdraget (2019)  
 

Vernet mot kraftutbygging, men skal hensyntas ved andre 
inngrep. Vernegrunnlag: Anbefalt referansevassdrag. Viser til 
vassdragets mange vann, elver og våtmarker. 
Senumstadfjorden inngår i verneplanen. 
 

Regional plan for Kristiansandsregionen 
2010-2050  
 
 

Felles plan for den langsiktige utviklingen av 
Kristiansandsregionen, som Birkenes kommune er en del av. 
Planen skal minimere transportbehovet, minimere arealforbruk 
til utbygging, legge til rette for miljøvennlig og sikker transport, 
legge til rette for god folkehelse og sikre universell utforming i 
all planlegging.   
 

Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging. 2019-2023 

Regjeringens forventninger. Hovedfokuset er FNs 
bærekraftmål. Et underpunkt som trekkes frem er «Et samfunn 
med lave utslipp, som er trygt og tilpasset klimaendringene.»  
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4.2 Andre rammer og føringer
• Retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplanar 2/ 201 1

• Rikspolit iske retningslinjer for barn og unge (1 989)
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig –areal og transportplanlegging (201 4)

• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T- 1 442 (201 6)

• Regional t ransportplan (201 5- 2027)

• Klima- og energiplanlegging, j f. PBL § 3- 1 , 1 .ledd bokstav g).

• Folkehelse, j f. lov om folkehelsearbeid § 4

• Estet isk utforming/ landskapsestet ikk, j f. PBL. § 1 - 1 , 5. ledd.

• Universell ut forming, j f. PBL. § 1 - 1 , 5. ledd.

• Barn og unges oppvekstsvilkår, jf . PBL. § 1 - 1 , 5. ledd og rundskriv om barn og

planlegging T- 2/ 2008.

Kommuneplan for Birkenes kommune 2020- 2032 vedtatt 06.03.2020

Kommuneplanens arealer er på vestsiden av Senumstadf jorden avsat t t il spredt

boligbebyggelse (mørkt grønt), landbruks- , natur- , reindrif t- , og f riluftsområder (LNRF), og

vegformål. På østsiden er det avsat t arealer t il et boligområde. Faresoner er f lomfare,

høyspenningsanlegg, ras og skredfare. I t illegg har planen en bevaringssone for

naturmiljø (H560) langs hele kantsonen t il Senumstadfjorden.

Figur 6 Utklipp f ra kommuneplan for Birkenes kommune 2020- 2032 (Kommunekart.no).

Kommuneplanens samfunnsdel t rekker f rem rv. 41 som en vikt ig transportkorridor mellom

Sørlandet og E1 34 i t idligere Vest- Telemark. Jordbruket i kommunen beskrives som en

knapp ressurs. Det pekes på langsikt ig og god forvaltning som suksesskriterier for et

fortsat t aktivt jordbruk.

Det foreligger ingen reguleringsplaner innenfor planområdet.
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4.3 Forhold til berørte sektorlover utover PBL 
Vannressursloven  
 
Senumstadfjorden – en del av det vernede Tovdalsvassdraget - ligger midt i planområdet og 
foreslått tiltak baserer seg på pilarer i Senumstadfjorden. Plan og bygningsloven (PBL) er den 
samordnende og sektorovergripende lov når det gjelder areal- og ressursbruk. Det fremgår 
av pbl § 1 at den også gjelder generelt for vassdrag. 
 
Konsekvensene av tiltaket beskrives i denne planbeskrivelsen og er grunnlag for eventuell 
konsesjonsvurdering eller samordning etter Vannressurslovens §20. Vassdragsmyndigheten 
kan også, ved forskrift eller enkeltvedtak, fastsette at et tiltak som er tillatt i reguleringsplan 
eller bebyggelsesplan etter pbl ikke trenger konsesjon etter vannressursloven, jf. § 20, 
første ledd bokstav d, se kap. 2.6. Forutsetningen er at behandlingen etter pbl tilfredsstiller 
alle de aktuelle hensyn som vannressursloven skal ivareta. Planmaterialet og den 
hydrologiske rapporten utgjør grunnlaget for en konsesjonsvurdering.  
 
Planbeskrivelsen skal belyse konsekvensene planforslaget har for Senumstadfjorden. Det er 
utført en hydrologisk beregning for Senumstadfjorden som fastslår at tiltaket et planlagt 
etter gjeldende lover og regler for å tåle en 200 års flom. Konsekvenser for 
Senumstadfjorden og fare for flom og erosjon er beskrevet under kap. 9 Risiko og sårbarhet. 
Den hydrologiske rapporten ligger vedlagt.  
 
Vannforskriften §12  
Vannforskriften § 4 setter miljømål for vannforekomster, men gir samtidig åpning for 
inngrep som kan redusere mulighetene til å oppnå disse miljømålene under visse 
betingelser, jf. vannforskriften § 12. Planen for ny Senumstad bru vil berøre 
Tovdalsvassdraget, og derfor er det gjort en oppsummering av tiltakets påvirkning på 
vassdraget, samt en vurdering om §12 kan komme til anvendelse. § 12 tillater en forringelse 
av miljøtilstanden eller at ikke miljømålene nås dersom det skyldes: 

• Nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst, eller 
• Ny, bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i en vannforekomst fra «svært god 

tilstand» til «god tilstand» 
 
Vannforekomsten Tovdalselva (Herefossfjorden - Flakksvatn) er pr. desember 2020 vurdert 
til å ha god økologisk og god kjemisk tilstand. Det foreligger informasjon om at det kalkes 
og at vassdraget inneholder lite fisk, med dårlig tetthet av lakseyngel. 
 
Vassdraget skal krysses med ny bro på tilnærmet samme plass som eksisterende bro, men 
vil få pillarer i elva der dagens hengebro ikke har faste festeanordninger i elvebunnen. Det 
skal erosjonssikres på bunnen ved pillarene, denne vil bestå av masser med varierende 
kornstørrelse. Ingen nye vandringshinder for fisk opprettes i denne sammenhengen, og 
potensialet for bedre vandrings- og gyteforhold er til stede ved at bunnforholdene blir mer 
heterogene.  
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Dagens fylling ved Rv. 41 skal justeres litt slik at den passer med ny bro, men vil ha omtrent 
samme utforming og volum etter ferdigstillelse. I anleggsperioden vil det trolig være økt 
avrenning til vassdrag som kan føre til forbigående høyere turbiditet i korte perioder grunnet 
gravearbeider. Det forventes at avrenningen i driftsfasen fra vei vil bli omtrent som i dagens 
situasjon, med bakgrunn i tiltakets utforming og like størrelse, samt liknende trafikkmengde 
som i dag. 
 
Konklusjonen er at det planlagte tiltaket ikke medfører at dagens tilstand endres, forringes 
eller at potensialet for å oppnå miljømålet god økologisk eller kjemisk tilstand jf. 
Vannforskriftens §4 ikke nås. Vår vurdering er at tilstanden ikke endres/forringes i en 
størrelsesorden som i § 12 omtales som ny aktivitet eller nye inngrep. Det er en 
underliggende betingelse at avbøtende tiltak gjennomføres for å opprettholde økologisk 
tilstand og fysisk-kjemisk akseptable forhold under anleggsperioden. 
 

4.4 Målsetting med planarbeidet 
Målet med planarbeidet er å utarbeide forslag til reguleringsplan for ny bru på Senumstad 
med tilhørende veisystem.  

• Hjemle bygging av ny Senumstad bru 
• Hjemle nødvendig erosjonssikring  

 

4.5 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.  
 
Birkenes kommune og Agder fylkeskommune har i samsvar med plan og bygningsloven og 
forskrift om konsekvensutredning vurdert at planforslaget ikke utløser krav om 
konsekvensutredning. Den aktuelle detaljreguleringen omfatter jord- og skogområder avsatt 
til LNF-formål i kommuneplanen, samt vassdragsområder. En anser ikke at planen vil 
medføre vesentlige virkninger for naturmangfold eller miljøhensyn, da planen ikke fører til 
utbygging eller endringer innenfor disse områdene ut over veianlegget (KU-forskriftens §6-
§8). Reguleringen vil ikke innebære vesentlige endringer i overordnet plan eller føre til større 
omdisponering av områder avsatt til landbruks- natur og friluftsformål. Det vil være av liten 
praktisk betydning om det blir gjort en utredning av konsekvenser i området i form av en 
konsekvensutredning eller om utredningene gjøres som en del av planbeskrivelsen (KU-
forskriftens §8). 
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4.6 Planprosess og medvirkning 
 
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven § 
12-3. Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL§§ 12-5 og 12-6. 
Bestemmelsene i reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til PBL. §12-7.  
 
Varsel om oppstart/ frist for uttalelse 15. September 2020 / 28. Oktober 2020 
Innsending av forslag til 1. gangsbehandling  Januar 2021 
1. gangsbehandling  Januar  
Offentlig ettersyn (6 uker) Februar/mars  
2. gangsbehandling (antatt) April  
Kommunestyrevedtak (antatt) 28. april 2021 

 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Birkenes kommune den 10.09.2020. 
 
Varsel om oppstart ble sendt ut til grunneiere og offentlige instanser 15.09.2020. Det ble 
publisert på kommunens hjemmeside og Facebook, i Birkensavisa og Fædrelandsvennen. 
Innspill til varsel om oppstart er oppsummert i kap. 12.  
 
Det ble arrangert åpent informasjonsmøte 7. oktober i forbindelse med varsel av oppstart. 
Det kom ca. 15 stk. Det er gjennomført samtale og møte med grunneiere underveis i 
prosessen. Barn og unge som bor i området har fått kommet med innspill til planen i eget 
møte på Birkeland barneskole se kap. 8.1 Barn og unge.  
 
Styringsgruppa for reguleringsplanen hadde første møte 28.05.2020. Gruppa har bestått av 
representanter fra Agder Fylkeskommune, Birkenes kommune og RWE. Styringsgruppa har 
hatt jevnlige møter i løpet av prosjektet. Internt i Agder fylkeskommune har det vært møter 
med ulike faginstanser underveis i prosjektet.  
 
Det er avholdt eget møte med Fylkesmannen i Agder 30. oktober 2020 der det ble orientert 
om prosjektets mål, innhold og framdriftsplan. 
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Figur 7 Annonse for varsel om oppstart av reguleringsplanen 1 6 september i Birkenesavisa.



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 406 Senumstad bru

1 7

4.7 Utvidelse av planområdet
Det ble varslet om en liten utvidelse av planområdet 21 . november 2020. Varselet ble sendt

til berørte grunneiere, offentlige organer og lagt ut på Birkens kommune sine hjemmeside

og annonsert i Fædrelandsvennen og Agderposten. Utvidelsen av planområdet omfattet deler

av to eiendommer med gnr. bnr. 61 / 22 og 61 / 4.

Figur 8 Kartet viser utvidelse av planområdet med sort st iplet st rek. Utvidelsen berører ingen nye eiendommer.

Grunnen til at planområdet ble utvidet var at fv. 406 f lyt tes nordover, og det medfører at

avkjørsel ved Vegusdalveien 32 må legges om. For at omlagt avkjørsel kommer innenfor

reguleringsplanen, ble det behov for utvidelsen.

Figur 9 Omlegging av avk jørsel (Tegning C001 ).

Fv. 406

Senumstad
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5 Hovedutfordringer i planområdet 

5.1 Veg og trafikk 

5.1.1 Vegbredder 

Innenfor planområdet er det noe varierende vegbredde. På rv. 41 er det nord for krysset med 
fv. 406 ca 7 m vegbredde, mens det sør for krysset er 6 m vegbredde. Standard som er valgt 
på strekningen i dette og nærliggende planer er Hø1, med vegbredde 7,5 m. På fv. 406 er 
det i dag vegbredde på mellom 4,6 og 6,8 m innenfor planområde. For planarbeidet er det 
valgt vegstandard Hø2, med vegbredde 7,5 m.  
 

 
Figur 10 Normalprofil for fv. 406 og rv.41 (N100). 
 

5.1.2 Vegkurvatur, drift og overvann 

Vertikal- og horisontalkurvatur på rv. 41 er god, strekningen er oversiktlig, og det er relativ 
lav ÅDT. Det er få avkjørsler. Det er ikke problemer med overvann eller vinterdrift. 
På Fv. 406 har strekningen nærmest brua også god kurvatur, lav ÅDT, og noen få avkjørsler. 
Vinterdrift fungerer bra. Det er noe utfordringer for grunneier knyttet til overvann som ledes 
inn på en kum ved Vegusdalveien 31. 
 

5.1.3 Omkjøringsveg 

Det finnes ikke gode omkjøringsmuligheter for strekningen. For rv. 41 har Statens vegvesen 
gitt innspill om at minst ett kjørefelt må holdes åpent i anleggsfasen. For fv. 406 har Agder 
fylkeskommune og Birkenes kommune gitt innspill om at strekningen må holdes åpen mens 
det bygges ny bru. I planarbeidet er bruk av midlertidig bru vurdert, men det er valgt å heller 
bygge ny bru nord for dagens, med åpen ferdsel på dagens bru, frem til ny bru står ferdig. 
 

5.1.4 Tømmertransport, og utbygging/drift av fremtidig vindkraftanlegg  

Dagens hengebru er godkjent for tovegstrafikk for kjøretøy med vekt på opptil 50 tonn. For 
tømmertransporten er dette en begrensning, da vegnettet ellers åpner for 60 tonn. 
Konsekvensen for tømmernæringen er at det må kjøres med lettere last på denne 
strekningen.  
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Ved etablering av vindkraftanlegg vil dagens hengebru ikke kunne brukes for transport av 
tunge deler. RWE har behov for ei bru som tåler 140 tonn. Dagens hengebru kan hverken 
brukes i etablerings- eller driftsfasen for vindkraftanlegget. 

5.2 Flom 
I 2017 var det flom i Senumstadfjorden. Hydrologisk vurdering er at dette tilsvarte en 200-
års flom. Under flommen sto vannet så vidt under underdekket til hengebrua. Brua ble 
stengt i 36 timer. Nivå for flom medfører at ny bru må heves i forhold til dagens bru, og 
dermed må vegene nær brua også heves noe. Planlagt ny bru vil hverken påvirke vannstand 
eller vannhastigheter i nevneverdig grad. 

5.3 Arkeologi  
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført en arkeologisk registrering. Det ble 
funnet flere automatisk fredete kulturminner, se pkt. 8.9. For å kunne bygge ny Senumstad 
bru må deler av disse kulturminnene frigis. Det må søkes om dispensasjon etter 
kulturminneloven §8. 4 ledd ved offentlig ettersyn av planforslaget.  
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6 Mulighetsvurderinger 
Igjennom planarbeidet er det sett på flere ulike løsninger for Senumstad bru: 
 

1. Forsterke dagens hengebru 
2. Ny bru med samme plassering som dagens bru, og bruk av midlertidig bru i 

anleggsfasen, 
a. i samme høyde som dagens bru, selv om det gir mindre flomtverrsnitt. 
b. i høyde som sikrer flomtverrsnitt, men medfører heving av tilstøtende veger. 

3. Ny bru nord for dagens bru, hevet over flomnivå, uten midlertidig bru. 
 

 
Figur 11 Dagens hengebru sett fra Senumstad (AFK). 

6.1 Forsterke dagens hengebru 
RWE har i samarbeid med Statens vegvesen, Repstad og Agder Fylkeskommune vurdert ulike 
alternativer for å få oppjustert tåleevnen til hengebrua. Det er blant annet vurdert å forsterke 
dagens hengebru med stålbjelker på undersiden. En slik løsning vil redusere lysåpningen, 
noe som er svært negativt med tanke på flom.  
 
Andre løsningsforslag til å øke tåleevnen til hengebrua ble forkastet fordi det ble funnet 
korrosjon på kablene. Faglige og erfaringsbaserte vurderinger konkluderer med at dagens 
hengebru ikke kan forsterkes.  

6.2 Ny bru med samme plassering som dagens bru, og bruk av midlertidig 
bru i anleggsfasen 

a. i samme høyde som dagens bru, selv om det gir mindre flomtverrsnitt. 

Utgangspunktet for planarbeidet var å etablere en ny bru og la eksisterende veier være som i 
dag. Det ble derfor utarbeidet et alternativ med en betongbru med samme høyde på 
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veibanen som hengebrua. Tilstøtende veger og krysset mellom fv. 406 og rv. 41 kunne ligge 
uforstyrret. Utfordringen med denne løsningen er at en betongbru har tykkere 
konstruksjonstykkelse enn hengebrua som er en svært slank konstruksjon (1,5 m vs. 0,5 m). 
Ved å legge ny betongbru i lik høyde som dagens hengebru ville lysåpningen under brua 
reduseres med ca. 1m. Ved en 200 års flom ville vannmassene gå opp til, og over brudekket.  
 

b. i høyde som sikrer flomtverrsnitt, men medfører heving av tilstøtende veger. 

Beregningene for en 200-årsflom etter gjeldende retningslinjer fra Statens vegvesen gir en 
kotehøyde for underkant bru til 64,96 moh. Ved en plassering av ny bru på denne 
kotehøyden må tilstøtende veg heves, og krysset mellom rv. 41 og fv.406 heves med ca. 60 
cm. På grunn av at rv. 41 er svært flat må stigningen tas over 150 nord og sør for krysset. 
300m totalt.  
 
Alternativ 2a) og b) forkastes 
NVE har på prinsipielt grunnlag uttalt seg negativt til å etablere en bru som ikke tar høyde 
for klimaendringene. En vurdering av kostnadene mellom de to alternativene viser at det er 
en svært liten besparelse på å heve brua over beregnet flomnivå. Merkostnadene knyttes til 
veganlegget rundt.  
 
Det er i begge disse alternativene forutsatt etablering av en midlertidig bru på nordsiden av 
hengebrua. Midlertidig bru skulle også ivareta RWE sitt behov for en bru som tåler 140 tonn, 
inntil ny bru står ferdig. 
 
RWE sin frist for idriftsetting var opprinnelig 31.12.2021 RWE har søkt om to års forlengelse 
av konsesjonen til 31.12.2023. NVE har avslått søknaden og saken er klaget inn til Olje- og 
energidepartementet. Som følge av at RWE har søkt om forlengelse av konsesjonen oppsto 
muligheten til å vente med tung transport til ny bru står klar. Denne muligheten reduserer 
prosjektets kostnad til midlertidig bru. Midlertidig bru er estimert til å koste ca. 10 mill. kr. 

6.3 Ny bru nord for dagens hengebru 
Ny Senumstad bru er i planforslaget lagt nord for dagens bru, i høyde som sikrer 
flomtverssnitt. Høyden på brua medfører at tilstøtende veger og kryssområdet må heves, og 
plasseringen nord for dagens bru innebærer at veger og kryss flyttes nordover. Løsningen 
innebærer at eksisterende bru kan benyttes av den ordinære trafikken frem til ny bru åpner. 
RWE sin transport avventer ny bru. Når ny bru tas i bruk, vil eksisterende bru rives. 
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Figur 1 2 Ny bru plassert nord for dagens hengebru. Krysset mellom rv. 41 og fv. 406 er hevet noe. Fyll ingen t il

hengebrua er f jernet (Illustrasjonsmodell).

Senumstad

Rv. 41
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7 Planforslaget; plankart og bestemmelser

En reguleringsplan er et detal jert kart som viser arealdisponeringer med t ilhørende

reguleringsbestemmelser. Reguleringsbestemmelsene følger reguleringsplankartet og

supplerer de arealformålene og hensynssonene som er vist på kartet . En vedtat t

reguleringsplan er bindende for fremt idig arealbruk i området. Vedtat t reguleringsplan er

grunnlag for grunnerverv.

Vertikalnivå 2
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7.1 Reguleringsformål og løsninger

Reguleringsplanen for Senumstad bru er

regulert i 3 nivåer:

Vert ikalnivå 2 = på grunnen/ vannoverflate

Vert ikalnivå 3 = over grunnen

Vert ikalnivå 4 = på bunnen vann

Det foreslås følgende arealbruk i reguleringsplanen:

Formål Kommentar

Bebyggelse og anlegg:

Boligbebyggelse, B Området regulerer eksisterende areal

for boligbebyggelse.

Samferdselsanlegg og teknisk inf rastruktur:

• Veg o_SV

• Kjøreveg, f_SKV

• o_SVT

• o_SPP

• Rv. 41 og fv. 406

• Fellesadkomst t il bolig og Agder

energi sit t anlegg.

• Området regulerer sideareal t il

vegen og vegfyllinger, over og

under vann. Etablering av

brupilarer og erosjonssikr ing. Det

t il lates også etabler ing av

kantstopp innenfor området

o_SVT5 og 6.

• Felles offentlig parkeringsareal

Landbruks- , natur- og f riluftsområder samt

reindrif t

Landbruksformål, f_L Arealer avsatt t il landbruksformål

Friluf tsformål, f_LF Arealer avsatt t il f riluf tsformål, t il

grunneier 64/ 4.

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

strandsone, f_VFV

Regulerer Senumstadf jorden.

Området er åpent for allmenn ferdsel.

Hensynssoner

Høyspenningsanlegg H370 Regulerer høyspenningsanlegg med

byggeforbudssone innenfor avsatt

området.

Området viser areal som vil bli
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Flomfare H320 
 
 
Frisikt H140 
 

oversvømt ved en 200-årsflom. 
Området kan ikke bebygges. 
 
Sone for frisikt er markert på 
plankartet. Sikthindrende elementer 
kan ikke plasseres i dette området.  

Bestemmelsesområder  

Kulturminner  
 
 
 
 
 
Midlertidig anlegg- og riggområde 
 

Det er avsatt tre områder i plankartet 
som viser utstrekningen til de 
automatisk fredete kulturminnene. 
Disse må utgraves før tiltaket kan 
starte.  
 
Regulerer område for midlertidig 
rigg- og anleggsområde. Områdene 
vil benyttes i anleggsperioden til 
anleggsveger, lagerplass av 
bygningsmateriale, oppstilling av 
maskiner, lagring av masser, etc. 
Arealene vil tilbakeføres etter 
utbyggingen, til det formålet som 
ligger under. 

 
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre 
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt 
formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra 
tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget, 
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.  
 
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til 
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få 
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør når endringene i liten 
grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i 
planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder» 
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8 Beskrivelse av planområdet og planløsning, virkning av

planforslaget, avbøtende t iltak og hva som ikke blir løst

8.1 Trafikkforhold

8.1 .1 Eksisterende traf ikkforhold

Det er relat ivt lite t rafikk på både rv. 41 og fv. 406 i dette område. Årsdøgntrafikken (ÅDT)

er på rv. 41 950 ÅDT og for fv. 406 650 ÅDT. Andelen tungtrafikk er henholdsvis 1 0 % på rv.

41 og 6 % på fv. 406. Fartsgrensen er 80 km/ t på rv. og 60 km/ t på fv.

Figur 1 3 Kartet viser vegbredde for fv.406 og rv.41 . Årsdøgntraf ikk på samme strekning er oppgitt (f inn.no).

8.1 .2 Beskrivelse av planforslaget

Det skal etableres ny bru over Senumstadf jorden. Eksisterende bru skal beholdes mens ny

bru bygges. Ny bru planlegges nord for eksisterende bru, og det medfører nytt kryss mot rv.

41 . Ny bru heves grunnet hensyn til 200- års f lom med påslag. Avstanden fra bru t il rv. 41 er

kort og det gjør at også rv. 41 må heves noe. Da rv. 41 er nesten horisontal medfører det at

det blir justering av høyde over noe lengde. Mot øst har vi valgt å ikke gå inn i eks. terreng.

Siden planlagt veg, etter standardklassen til den type veg, er noe bredere enn dagens veg

gjør det at det blir noe fylling mot vannet.

På vestsiden av Senumstadf jorden føres ny fv. 406 raskt inn på dagens veg. Derfor t ilpasses

vegen inn på eks. veg i svingen i f jellskjæringen. Ved avkjørsel t il Vegusdalveien 32 vil ny fv.

komme lengre inn i avkjørselen som gjør at avkjørselen må legges om for å få en akseptabel

stigning. Ellers vil avkjørslene bli beholdt t ilnærmet like som eksisterende.

650 ÅDT

950 ÅDT

Ca.5,5m

Ca.5m

Ca.4,4m

650 ÅDT
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Figur 1 4 Avk jørsel mot Vegusdalveien 32 og Agder Energi er lagt noe om for å få en bedre st igning

(Illust rasjonsmodell).

Det vil bli to nye landbruksavkjørsler t i l jordene sør og nord for fv. 406 på gnr/ bnr 61 / 4.

8.1 .3 Virkning av planforslaget (f ramkommelighet for alle grupper)

Vegutbedringen vil gi bedre f ramkommelighet for store biler som tømmertransport o.l. som i

dag har begrensninger mht . vekt over brua. Det er ikke spesielt t ilret telagt for gang- og

sykkelt rafikk i området. Det er lite bebyggelse og dermed heller ikke et stort behov for

tilret telegging. Men det legges opp t il opphevet venteareal for kantstopp t il bussen, som skal

være universelt utformet med takt il merking, og gangadkomst fra parkeringsplass. Det er

vurdert at det kan være behov for leskur i sørgående retning. Det går buss f ra Herefoss til

Birkeland 3 ganger om dagen samt 4 ganger i motsat t retning. Vegutbedringen vil medføre

bedre t raf ikksikkerhet for bussene. Parkeringsplassen gjør det også mulig å parkere for å ta

bussen eller å sit te på med andre.

8.1 .4 Avbøtende t iltak

Siden ny bru vil bl i liggende på nordsiden av eksisterende bru vi l gammel bru og veg bli

f jernet. Gammel veg vi l bli gravd bort og på vestsiden vil jordet bli utvidet sør for vegen.

8.1 .5 Hva som ikke blir løst

Planen har en begrenset utstrekning og løser ikke ønsker om busstopp langs fv.406. Det er

heller ikke planer om å begrense antall avkjørsler på Senumstad da det te ligger utenfor

planavgrensningen.

8.2 Kollektivtraf ikk

8.2.1 Dagens situasjon

Det er ingen t ilret telagte bussholdeplasser i planområdet i dag. Det er likevel busstopp både

på fv. 406 og rv. 41 .

Fv. 406

Agder Energi
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Figur 1 5 Busstopp på fv. 406 og rv. 41 på Senumstad (f inn.no og AKT).

Langs fv. 406 går det skolebuss ti l Birkeland om morgenen med retur om ettermiddagen.

Det er for t iden 7 skoleelever som bor i området.

Langs rv. 41 går linje 1 34 Herefoss- Birkeland med følgende avganger:

Figur 1 6 Rutetabell for linje 1 34. Busstopp på Senumstad er markert med gult i tabellen (AKT).

8.2.2 Løsning i planforslaget

I forslag t il reguleringsplan er det lagt inn kantstopp langs rv. 41 like sør for krysset med fv.

406. Kantstopp kan brukes som løsning for bussholdeplasser der t rafikkmengden er under

1 500 i ÅDT, og der det er oversikt lige forhold. Nye kantstopp vil gi venteareal for de

reisende til på- og avstigning. Hovedgrepet for gange til og f ra kantstoppene er langs

hovedvegene. På den nærmeste st rekningen f ra p- plass til kantstopp kan det etableres egen

gangveg.

Figur 1 7 Prinsippløsning for kantstopp f ra Håndbok V1 23 Kollekt ivhåndboka, s. 1 6.
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På fv. 406 ligger stoppestedet for skolebussen utenfor planområdet, og blir dermed ikke del 
av denne reguleringsplanen. AKT gitt innspill om at disse busstoppene med fordel kan 
erstattes av ett sett holdeplasser med trygg gangadkomst til husstandene. Innspill fra barn 
og unge fremhevet belysning og fortau som viktigste tiltak for bedre tilrettelegging av 
skolebusstoppet.  
 
Dette planforslaget hjemler ikke gang-/sykkelløsning ved skolebusstoppet. Det er mulig å 
etablere belysning ved busstoppet, uten at dette reguleres. Innenfor reguleringsplanen er 
det plass til belysning innenfor areal regulert til annen veggrunn. 
 

8.3 Konstruksjoner 

8.3.1 Dagens bru  

Dagens Senumstad bru (09-0316) er bygd i 1956. Det er en hengebru som er totalt 108 
meter lang fordelt på tre spenn. Største spenn er 93 meter. Totalbredde er 6,8 meter og 
føringsbredden 5,5 meter. Bruas tekniske tilstand er utfordrende, og bæreevnen er definert 
som sårbar. Vedlikeholdsbehovet på brua er økende og dertil økende kostnader. Fra siste 
hovedinspeksjon er flere forhold påpekt og forslag for videre vedlikehold gitt. Kablene er det 
mest utfordrende og må grunnet groptæring (korrosjon) inspiseres spesielt hvert år.  
 

8.3.2 Vurderinger av brualternativer  

Det er gjort studier av flere alternativer for ny bru, både med plassering i eksisterende linje 
og i den valgte linja plassert nord for eksisterende bru. Det er søkt en estetisk tiltalende 
løsning som er kostnadseffektiv. Dagens hengebru har en slank konstruksjon. En betongbru 
som er foreslått har ett tyngre uttrykk, overbygnings høyde økes. Det er ved å benytte flere 
spenn oppnådd en relativt slank konstruksjon som viderefører en slank linje, som faller godt 
inn i landskapsbildet. 
  

8.3.3 Valgt bru  

Foreslåtte nye Senumstad bru (42-0007) er en 7-spenns platebru med spennvidder 10m-
5x20m-10m. Total brulengde blir 120m. Føringsbredden for brua er planlagt til 7,5 meter. 
Totalbredde 8,5m. Overbygningens konstruksjonstykkelse er ca. 1,2m og tenkt utført 
slakkarmert. Peler og overbygning utføres monolittisk.  
 
Det er valgt å legge brua oppstrøms dagens bru, bruas geometri blir rettlinjet i 
horisontalplanet, mens det vertikalt vil legges en svak radie. Brua etableres med to kjørefelt. 
Det etableres ikke separat gang og sykkelbane. 
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I bruendene er det ordinære landkar med grunn fundamentering, mens i de øvrige akser 
benyttes det 2 to stålrørspeler som borres til berg. 
 
Ny bruløsning gir en større fri åpning over elva enn dagens bru og legger til rette for at det 
vil være mulig å kunne bevege seg på tørr grunn langs elvekant utenom flomsituasjoner.  
Ett stykke oppstrøms og nedstrøms langs bredden erosjonssikres det, samt rundt landkar. 
Nødvendigheten av erosjonssikring rundt peler vurderes nærmere. 
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8.4 Landskapsbilde

8.4.1 Eksisterende situasjon

Figur 1 8 Senumstad bru sett f ra sør (Jone St rømsvåg).

Senumstad bru l igger i Birkenes ved Senumstadf jorden. Rundt Senumstadf jorden utvider

dalen seg og gir landskapet et mer åpent preg enn lenger sør og nord i dalen.

Rv. 41 ligger med Rislåknuten naturreservat på østsiden og Senumstadf jorden på vestsiden.

Senumstad bru ligger som et landemerke over f jorden og forbinder rv. 41 og fv. 406. På

vestsiden av brua ligger Senumstad med boliger, gårder og områder med dyrka mark.

Vegetasjonen i området består av bjørk, osp, gran og furu. I lia opp mot Rislåknuten f innes

en sjeldent stor konsentrasjon av rik edelløvskog.

Høyspentmastene- og linjene som krysser f jorden samt brufyllingen på østre bredde ligger

som tydelige menneskeskapte elementer i planområdet.

8.4.2 Beskrivelse av planforslaget

Planforslaget omfatter ny bru på nordsiden av eksisterende bru og tilpasning av terreng i

t ilknytning til den. Dette innebærer en høydejustering av rv. 41 i kryssområdet på ca. 60 cm

og justering av riksveien ca. 1 50 meter nord og sør for krysset . Langs riksveien inn mot

Rislåknuten er planavgrensningen lagt så nærme veien som mulig for å unngå inngrep i

naturreservatet og rasura.

Senumstad bru

Senumstadfjorden

Rislå-

knuten

natur-

reservatBebyggelsen på Senumstad

Dyrka mark

Høyspent

Brufyll ing
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Underkant bru er ca. 6 meter over normal vannstand. Brua er satt på 6 søylepar, hvorav 4 er

plassert i f jorden. Antall søylepar er resultatet av beregninger som er gjort for å ivareta

f lomtversnittet og ønske om å få en relat ivt slank brukasse som ikke dominerer i landskapet.

Figur 1 9 Oversiktsbilde av t iltaket fra visningsmodellen.

Der brua lander på østsiden av f jorden må fyllingen utvides mot nord, mens den delvis kan

graves bort mot sør. En eksisterende parkeringsplass på nordsiden av brua erstattes av en ny

på sørsiden. Det er også lagt opp t il to nye kantstopp langs riksveien.

Ny fylling på østsiden er formet med dynamiske skråninger med varierende helningsgrad.

Langs vannkanten er det lagt inn en steinplastring for å unngå utgraving. Plastringen er lagt

med en hylle med varierende bredde på 1 ,0- 2,5 meter som blant annet kan benyt tes t il

f isking.

Figur 20 Illust rasjon i plan og oppriss av ny fyl ling på østsiden av brua (AFK).

Nytt terreng på vestsiden av brua er arrondert mest mulig lik t t il eksisterende terreng så

terrenget og vannbredden «flyter» naturlig under brua. Langs vannkanten er det lagt inn

steinplastring for å unngå utgraving, men her på en kortere strekning enn på den østre

bredden, for å gjøre minst mulig inngrep i den naturlige bredden. Eksisterende t rær bevares

i størst mulig grad.
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Figur 21 Illust rasjon i plan og oppriss av ny fyll ing på vestsiden av brua (AFK).

8.4.3 Virkning av planforslaget

Planforslaget påvirker landskapet mest der ny bru skal krysse f jorden. I t i llegg blir det noen

mindre terrenginngrep for å t ilpasse t ilstøtende veier t il ny bru.

Figur 22 Ny bru set t f ra rv. 41 sørfra (visualiseringsmodell).

Utsnit tet av modellen viser ef fekten av brua i landskapet set t sørf ra. Fyllingen på østsiden er

formet mer naturlik t og vil forankres bedre i terrenget enn dagens fylling. I løpet av noen få

vekstsesonger vil naturlig oppslag av stedegen vegetasjon gi odden et naturlikt preg.

Området rundt landkaret vil med plastr ing/ erosjonssikring ha et mer teknisk bygd preg, og

knytte seg til brua som konstruksjon. Den nye parkeringsplassen og kantstoppene vil

oppfattes som en del av kryssområdet.

På vestsiden vi l eksisterende vannkant ligge t ilnærmet urørt , bortset t f ra nødvendig

steinplastring under brua.

Brua med landkar og fyllinger vil ha ganske lik effekt på landskapet som eksisterende bru.

Den største endringen vil være at brua endres fra hengebru med stag t il kassebru med

pilarer i f jorden.
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Figur 23– Ny bru sett f ra rv. 41 nordfra (visualiseringsmodell).

Terrenget langs riksveien blir lite endret utover at vegetasjonen i fyllingsområdet midlert idig

vil forsvinne. I løpet av noen få vekstsesonger vil naturlig oppslag av stedegen vegetasjon

kunne bøte på inngrepet.

Figur 24 Nye fyll inger langs rv. 41 (visual iseringsmodell).

Ny høyde på fylkesveien på vestsiden av brua medfører en høyere fylling enn i dag. I

reguleringsplanforslaget er det lagt inn slake fyllinger ned mot jordet på sørsiden så arealet

fortsat t kan brukes t il dyrking/ beite.

Figur 25 viser nye fyll inger langs fv. 406 på vestsiden av brua (visualiseringsmodell).
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8.4.4 Avbøtende tiltak

For at landskapsbilde skal påføres minst mulig negat ive effekter og tilføres flest mulig gode

kvaliteter kan det gjennomføres noen avbøtende t iltak.

For å få mest mulig naturlik utforming på t iltaket er det foreslåt t;

• Utarbeide rigg- og marksikringsplan i prosjekteringsfasen og markere

inngrepsgrenser i terrenget før anleggsarbeidet starter opp

• Slake ut fyllinger mest mulig

• Arrondere terrenget mest mulig naturlik t

• Spare toppmasser av jord for å legge t ilbake på nye fyllinger

• Legge t il ret te for oppslag av eksisterende treslag

• Velge stedegen stein t il plast ring langs bredden

8.5 Friluftsliv/ by- og bygdeliv

8.5.1 Friluf tsliv

Det er to f riluftsområder i nærheten av planområdet, Rislåknuten og Tovdalselva.

Rislåknuten er en topp like øst for Senumstad 376 moh. Det går en sommerløype opp til

toppen, og her er det et f lott utsiktspunkt . Grusplassen på østsiden av brua kan fungere som

en parkeringsplass for fri luftslivet , og gir området god t ilgjengelighet. I planforslaget

erstat tes denne grusplassen med en parkeringsplass l ike sørøst for brua.

Figur 26 Utsikt f ra Rislåknuten. (Lil lesand- og-

Omegn- Turistforening- 239521 7820703524/ photos

/ pcb.2532931 073598864/ 2532930806932224/ )

Figur 27 Turløype Rislåknuten (ut .no).

https://www.facebook.com/Lillesand-og-Omegn-Turistforening-2395217820703524/photos/pcb.2532931073598864/2532930806932224/
https://www.facebook.com/Lillesand-og-Omegn-Turistforening-2395217820703524/photos/pcb.2532931073598864/2532930806932224/
https://www.facebook.com/Lillesand-og-Omegn-Turistforening-2395217820703524/photos/pcb.2532931073598864/2532930806932224/
https://ut.no/kart#12.7/58.42192/8.31018
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Tovdalselva er et lakseførende vassdrag. Nedre Tovdal f iskelag selger f iskekort, og område

ved Senumstad er i sone 4 i vassdraget.

Figur 28 Fiske i Tovdalselva, sone 4 (lakseelver.no/ nb/ elver/ tovdalselva/ sone- 4).

8.5.2 Bygdeliv

Langs Tovdalsvassdraget er det delvis spredt

bebyggelse og f rittstående hus eller gårdsbruk,

og delvis klynger eller grender. På Senumstad er

det ei li ta grend på vestsiden av elva. Omtrent 5

km lengre nordvest ligger Væting, og 5 km lengre

nord ligger Søre Herefoss. Birkeland, som er

kommunesenter og nærmeste større tet tsted,

ligger ca. 1 0 km lengre sør.

Barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg,

bibliotek, but ikker m.m. f innes i Birkeland.

Senumstad har sit t eget grendelag.

Figur 29 Senumstad, Væting, Søre Herefoss og Birkeland

(kart/ f inn.no).

https://lakseelver.no/nb/elver/tovdalselva/sone-4
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Figur 30 Dronebilde av bebyggelsen på Senumstad (AFK).

8.6 Naturmangfold

8.6.1 Eksisterende situasjon

Innenfor planområdet har man relativ god kunnskap om arters bestandssituasjon,

naturtypers utbredelse og økologiske t ilstand. Området er vurdert ut if ra befaringer, k jent

kunnskap og søk i Artskart , Naturbase og Miljøstatus. Kunnskapsgrunnlaget om

naturmangfoldet er godt , og virkningene av planen omtales nedenfor. I planområdet er det

gjennomført registreringer med tanke på ovennevnte, og det er registrert arter som risikerer

å ta skade av inngrepet.

Vernet vassdrag

Planområdet krysser det vernede Tovdalsvassdraget. Vernet er i hovedsak et vern mot videre

kraf tutbygging, men forskriftens retningsl injer inst ruerer også planmyndigheten om å ta

hensyn t il vassdraget i andre plansaker. Ifølge lakseregisteret er elva lakseførende og uten

vandringshinder på st rekningen opp til Herefossen. I Fylkesmannens registrering av

sjøørretbekker er Tovdalsvassdraget sjøørret førende, og både nedst røms og oppstrøms for

tiltaket er det sjøørretbekker. Det er forekomst av ål i Tovdalsvassdraget. Ål har status

krit isk t ruet (CR).

Naturtypelokaliteter

Øst for Rv. 41 ligger en naturtypelokalitet (verdi B, regionalt viktig) med avgrensing som vist

på Figur 28.
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Figur 31 Det skraverte området med grønn farge viser utstrekningen av lokalitet med naturtypen "Rik edellauvskog". 

Verneområder 

Øst for Rv. 41 ligger Rislåknuten naturreservat med avgrensing som vist på Figur 29.  
 

 
Figur 32 Det skraverte området med rød farge viser deler av Rislåknuten naturreservat. 
 

Vilt 

Det er registrert ni påkjørsler av rådyr i Hjorteviltregisteret de ti siste årene i området rundt 
Senumstad bru, som vist i Figur 30. 
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Figur 33 Hjorteviltpåkjørsler ved planområdet de ti siste år. 

Vegetasjon 

Det er ikke registrert skog i planområdet. Vegetasjonen består hovedsakelig av spredt 
plasserte, unge bjørketrær og innslag av enkeltrær av furu og selje. Det er ikke registrert 
rødlistede arter av karplanter, moser, lav eller sopp innen eller like ved planområdet. 
 
Det er ikke registrert planteskadegjørerne flôghavre eller potetcystenematode (PCN) på 
eiendommene i planområdet i siste tilgjengelige versjon av Artskart og Mattilsynets PCN-
register. Fremmedarten tråkksiv er registrert på dagens parkeringsplass. 
 
 

 
Figur 34 Aldersklasser for skog i nærområdet. 
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8.6.2 Virkning av planforslaget 

Det er ikke planlagt tiltak som endrer vannføringen i elva betydelig, men små lokale 
endringer av hydrologien ved overgang fra hengebru til pælebru må forventes. En egen 
rapport for hydrologi er utarbeidet, hvor det konkluderes følgende: «Med dagens planer for 
bru med 6 sett pilarer med diameter 0,8 m, vil hverken vannstand eller vannhastigheter 
påvirkes i nevneverdig grad. Dette skyldes at vannhastighetene forbi Senumstad bru er svært 
lave og vannlinja er veldig slak/flat for hele Senumstadfjorden.»  
 
Erosjonssikringen vil medføre store endringer lokalt i elvelandskapet. Vegetasjon langs 
elvekanten vil måtte fjernes og erosjonssikringen ligger som fyllinger ned mot elva. I 
anleggsfasen, og i relativt lang tid etter vil inngrepet ha endret karakteren i landskapet, ved 
at trærne langs elvebredden er borte. På lang sikt vil ny kantvegetasjon vokse til og skape 
liknende vegetasjonsbelter som dagens. 

8.6.3 Avbøtende tiltak 

Det planlegges revegetering langs elvebredden, og man tar sikte på å anlegge en mer 
passende treslagssammensetning enn hva som er tilfelle i dagens situasjon, hvor trær og 
busker står spredt og ikke skaper ideelle skyggeforhold for vannlevende dyr.  

Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 
Vurderingene av naturverdier og miljøforhold ta utgangspunkt i befaringer og eksisterende 
data fra Miljødirektoratets Naturbase og Miljøstatus, Artsdatabankens Arktskart, kommunale 
plankart, NVEs fagdata, NIBIOs Kilden, Riksantikvarens Askeladden og andre tilgjengelige 
databaser og kartløsninger. 
 
Planområdet er godt undersøkt med tanke på karplanter, fisk og landlevende vertebrater. 
Det foreligger data både i Naturbase og Artskart som inneholder rødlistede arter og 
fremmede organismer. Biologer fra Agder fylkeskommune har på flere tidspunkter undersøkt 
karplantefloraen i og ved planområdet ved befaring. Ut fra den begrensede størrelsen på 
planområdet og dagens intensive arealbruk, har det ikke vært ansett som nødvendig med 
ytterligere undersøkelser.  
 
Det er ønskelig å begrense spredning av fremmede plantearter i prosjektet, og forekomster 
av fremmede arter er identifisert og vil bli tatt hensyn til i anleggsperioden. Masser med 
fremmede arter vil bli forskriftsmessig behandlet og deponert om nødvendig. Behandlingen 
skal beskrives i byggeplanen og plan for ytre miljø. Ivaretakelse av registrerte rødlistearter, 
verdifulle naturtyper, verneområder og vernet vassdrag vil bli beskrevet i YM-plan og eget 
kapittel i planbeskrivelsen. Det er i alle faser i planleggingen tatt hensyn til sårbare 
lokaliteter og artsforekomster for å unngå eller minimere skade på disse. 
 
§ 9 «Føre-var-prinsippet» 
Agder fylkeskommune mener at kunnskapsgrunnlaget gir tilstrekkelig kunnskap og at det 
ikke er grunn til å tillegge føre-var-prinsippet (NML § 9) stor vekt i planbehandlingen.  
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§ 10 Samlet belastning 
Tiltaket forventes ikke å føre til varig, økt belastning på omkringliggende økosystemer og 
leveområder for enkeltarter. Det er ikke forventet økning i trafikkmengde som direkte følge 
av oppgradering av brua. Siden tiltaket i hovedsak dreier seg om en flytting av dagens bro, 
vil det ikke oppstå stor endring i arealbruken lokalt. Tiltaket vil heller ikke danne grunnlag 
for andre tiltak som vil være en belastning på naturmangfoldet i området. Det planlagte 
tiltaket, med erosjonssikring og pæling i elva, er omfangsrikt og komplisert. Det er arter og 
leveområder i elva som potensielt kan ta skade av de tiltakene som planlegges utført. Det 
vurderes allikevel at den samlede belastningen ikke vil medføre uopprettelige negative 
konsekvenser for naturmangfoldet i elva. Dette gitt at de tiltak som vil være førende for 
anlegget blir fulgt. Dette gjelder blant annet tidspunkt for arbeidet i elva og valg av masser 
ved utfylling. 
 
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse 
Tiltakshaver vil dekke merkostnader ved tiltak for å forhindre miljøforringelse, deriblant 
håndtering av masser med fremmede arter og forurensing.  
 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Ved opparbeidelse av planområdet, vil det bli tatt forhåndsregler for å unngå skader på 
naturmangfoldet i henhold til gjeldende lover og forskrifter for fagområdet. Vurdert ut ifra 
nåværende og fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering sett opp mot 
eksisterende arealbruk, er man av den oppfatning at tiltaket samlet sett vil ha stor 
samfunnsøkonomisk nytte. 
Det blir utarbeidet YM-plan for gjennomføring av prosjektet, med beskrivelser av miljøkrav 
for alle aktuelle tema, samt avbøtende tiltak for å unngå skade på naturmangfoldet. Aktuelle 
problemstillinger skal risikovurderes i overgang mellom reguleringsplan- og byggeplanfase. 
Gode løsninger for å minimere skade på miljøet har vært fokus gjennom planleggingen, 
deriblant pælingsmetodikk, periode for gjennomføring og materialvalg. 
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8.7 Kulturarv

I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble det gjennomført en arkeologisk registrer ing.

Regist reringen ble gjort ved sjakting og det ble oppdaget en jernalder gård på vestsiden av

Senumstadf jorden (Askeladden id #271 833). Gårdsanlegget omfat ter kokegroper, ildsteder,

dyrkingslag, stolpehull og veggrøfter. Funnene er automat isk f redet et ter kulturminneloven

§4.

Figur 35 Kartet viser de ulike funnstedene ved Senumstad. Den gule sonen er en 5m sikringssone rundt funnene

som er automatisk fredet (kulturm innesok.no).

Regist reringen fant også rester et ter den gamle fylkesveien og fergeleiet med

brofundamentet t il t rekkfergen over f jorden (id 2721 54 1 - 4). Disse minnene er regist rert

som teknisk/ industrielt minne og er ikke automatisk fredet, men er av lokal verdi. Norsk

marit ime museum i Oslo gjennomførte en registrering i f jorden. Det ble ikke funnet

automatisk freda kulturminner i f jorden.



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 406 Senumstad bru

43

Figur 36 Kartet viser kulturminner knyttet t il den gamle fylkesveien og fergeleiet (kulturm innesok.no).

Plasser ingen av ny bru på Senumstad med tilhørende adkomstveier vil berøre deler av

jernalder gården (id 271 833). Det søkes om dispensasjon fra Kulturminneloven § 8 fjerde

ledd for å f rigi disse. Dette gjelder de to lokali tetene ret t nord for fv. 406 lokalitet id

271 833- 30, deler av id 271 833- 3 som ligger innenfor plangrensen.

Frigivelsen av kulturminnene må gjøres gjennom of fent lig ettersyn av planen, og før planen

vedtas. Ved vilkår om arkeologisk undersøkelse/ utgravingen bekostes dette av tiltakshaver.

Arkeologisk granskning gjennomføres før t iltaket iverksettes.

På østsiden av Senumstadf jorden er det planlagt å ta bort deler av dagens fylling mot

hengebrua og etablere en naturlig terrengform. Dette medfører at rester etter den gamle

fylkesvegen f ra fer jeleiet opp mot dagens vei vil forsvinne (Veifundament 2721 54- 4).

8.8 Naturressurser
Det er i planforslaget tat t hensyn til naturressursene så langt som praktisk mulig. Ny

vegtrasé for fv. 406 vest for brua vil gå gjennom områder med fulldyrka jord. Ved etablering

av ny vegtrasé vi l dagens fylkesveg f rem t il eksisterende bru bli sanert . Området vil dermed

kunne brukes som jordbruksområde, og gi et mer sammenhengende jordbruksområde på

sørsiden for eiendom gnr/ bnr 61 / 4. Arronderingen av landbruksområdene vil være noe

endret etter bygging av ny bro og riving av gammel bro, men det er lagt opp til en

t ilbakeføring av matjorden t il plasseringen for gammel hengebro med tilhørende veg. Det er

beregnet at nyt t veganlegg beslaglegger 1 263 m2 av jordbruksjorda på østsiden. Fjerning av

eksisterende fylkesveg tilbakefører 570 m2. Totalt set t vil det bli en reduksjon av

jordbruksareal på 893 m2.

Under anleggsperioden vil jorden bli lagt i ranker for å muliggjøre skånsom oppbevaring på

stedet. Jorda vil t ilbakeføres til jordene, samt i området hvor den gamle broa har stått . Det

vil bli lagt t il rette for ny landbruksavkjørsel f ra fv. 406 til jordbruksarealene i området ved
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dagens avkjørsel. Beitedyr bruker en passasje under dagens bru t il å gå mellom de to

jordene. Det er lagt opp til gode passeringsmuligheter for bufe og vilt under broa ved

landkarene på begge sider av elva.

8.8.1 Skogbruk

Ny broløsning vil forenkle og ef fektivisere transport av tømmer fra områdene i vest mot

fylkesveien i øst . Ny bru gjør at tømmertransporten kan kjøre med full last .

8.9 Geologi og grunnforhold

8.9.1 Geologi

Berggrunnen i planområdet t ilhører i sin helhet grunnf jellet . Bergarten i området er granit t

(Herefossgranit ten) som ligger i det som kalles Bamblefeltet . Løsmassene i området består

av hovedsakelig morenemateriale.

Det er registrert et mindre steinsprang i skråningen like øst for krysset fv. 406/ rv. 41 .

Skredmassene har ikke nådd vegbanen. Skogen gir en viss beskyt telse, spesielt siden

potensielle løsneområder ligger i skogen. Planlagte t iltak gir ingen endring i skredfaren, git t

at terrengforholdene forblir som i dag. Anlegget kan derfor bygges uten t iltak mot skred og

samtidig t ilf redsstille skal- kravet for skredsannsynlighet på veg.

Figur 37 Løsneområde for et mindre steinsprang like ved kryss fv.406/ rv.41 .

Reguleringsplanarbeidet medfører en bergskjæring som vist på f igur under. Bergskjæringen

har lengde ca. 50 m og en maks høyde på ca. 4,5 m. Terrenget er ikke sidebratt og

inngrepet gjøres i eksisterende bergskjæring med oversikt lige forhold (kun bart berg).

Tiltaket plasseres i geoteknisk kategori 1 . Se geologisk rapport for ut fyllende beskrivelse.
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Figur 38 Topograf isk kart med sk jæringsinngrepet markert.

8.9.2 Grunnforhold

Planområdet ligger noe over marin grense og det forventes derfor ikke å finne

havavsetninger av silt, leire el ler kvikkleire over vannivå. Havavsetninger i dypereliggende

lag kan imidlertid ikke utelukkes. Kvartærgeologisk kart fra NGU som er et overflatekart (se

nedenfor) angir i hovedsak tynn morene i hele planområdet.

Figur 39 Kartet viser grunnforholdene på Senumstad (NGU).

For å kart legge grunnforholdene er det utført grunnundersøkelser med grunnboringsrigg på

land og f ra f låte. Undersøkelsene viser i hovedsak gode grunnforhold med løsmasser av

sand, grus og morene. Det er varierende tykkelse på lagene. Berg er registrert i dybde f ra ca

3m i vest t il ca 40 m i øst. Det er utarbeidet en egen geoteknisk datarapport som er vedlagt .
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8.10 Naboskap 
Tiltaket vil berøre 1 landbrukseiendom, gnr/bnr. 61/4. Eiendommen ligger på vestsiden av 
brua med dyrka mark. Dette er mer beskrevet i kap 8.10 Naturressurser. To 
landbruksavkjørsler gjenetableres i forbindelse med justering av fv. 406.  
 
Nytt kryss mellom fv. 406 og rv. 41 vil bli etablert på privat grunn til gnr/bnr. 64/4. Det er i 
dag en grusplass på dette området som brukes noe til parkering. Når krysset flyttes mot 
nord, vil det etableres ny offentlig parkeringsplass sør for krysset.  
 
Avkjørselen til Vegusdalveien 26, 28, 30, 32, gnr./bnr. 61/14, 61/24, 61/22 er i dag en 
bratt grusvei opp fra fv. 406 på eiendom gnr./bnr. 61/4. De to bolighusene og Agder energi 
sin trafostasjon får en avkjørsel som er lagt noe om i tilkoblingen til fv. 406.  
 

8.11 Barn og unge  

8.11.1 Medvirkning 

Barn og unges interesser skal ivaretas i planarbeid, og de skal ha mulighet til medvirkning. 
 

«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/n
o/pdfs/bokmal---veileder-om-barn-og-unges-okt.pdf) 

 
I dette planarbeidet er det gjennomført et medvirkningsmøte med elever på Birkeland skole 
10/11/20. Elevgruppen besto av 6 elever som bor i nærheten av Senumstad bru. 
 
I møte fikk barna informasjon om reguleringsplanarbeid og -prosess, om innholdet i 
planforslaget og om viktige hensyn som må ivaretas. Barna ble spurt om kvaliteter i 
området, om deres bruk av området, om utfordringer, og om hvilke ønsker de har knyttet til 
løsning for ny bru og tilstøtende veger. 
 

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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Figur 40 Kart med planområdet ble brukt for at barna skulle kunne peke og forklare hvordan de bruker området i

dag. Ønsker for planløsning ble blant annet notert på gule lapper. (Agder fylkeskommune).

8.1 1 .2 Oppsummering

Barna har gitt verdifull informasjon om kvaliteter i nærområdet, og om bruk av nærområdet i

dag. Fiske- , badeplasser og områder for lek bl ir ikke berørt av ny bru eller vegtiltaket .

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 tet t knyttet opp mot en

utbedring av det som ikke fungerer. Alle barna ønsket seg belysning og fortau/ gang-

/ sykkelveg. Dette behovet ble også knyt tet spesif ik t t il 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 imidlert id

mulig å etablere belysning uten reguleringsplan. Vegen blir utvidet t il 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 f ra ny p- plass og ti l kantstopp.
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8.1 2 Støy

8.1 2.1 Eksisterende støysituasjon

Støysonekart for nåværende situasjon 2020, med beregningshøyde 4 m er vist i Figur 1 .

Figuren viser utstrekning av gul og rød støysone for utendørs støy f ra veitrafikk.

Figur 41 : Støysonekart nåværende situasjon 2020, beregningshøyde 4 m.

8.1 2.2 Konsekvensen av til taket

For regelverk, bestemmelser og metode knyt tet t il støy vises det t il fagrapport Støyutredning

for fv. 406 Senumstad bru. For å vurdere konsekvensene av t iltaket på boliger i nærheten er

det ut ført beregninger med veglinja innenfor planområdet. Støysonekart for ny bru 2040,

med beregningshøyde 4 m er vist i Figur 42. Figuren viser utst rekning av gul og rød

støysone for utendørs støy fra veit rafikk utover planområdet.
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Figur 42 Støysonekart ny bru 2040, beregningshøyde 4 m.

For utbedring av eksisterende vei, som ikke endrer støyforholdene merkbart (> 3,0 dB),

anbefales følgende prakt isering for boliger og annen støyfølsom bebyggelse med utendørs

støynivå over Lden 55 dB i henhold t il M- 1 28, T- 1 442s veileder:

- For støyfølsom bebyggelse oppført på grunnlag av byggetillatelse git t etter forskrift

om byggesaksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK 1 997), t ilbys det ikke

støytiltak med mindre byggene er i gul eller rød støysone og samtidig får en økning

på 3 dB eller mer.

- For støyfølsom bebyggelse som er oppført på grunnlag av bygget illatelse gitt

t idligere enn 1 997, forutsettes det at T- 1 442 blir lagt t il grunn ved vurdering av

støytiltak. Dette inkluderer å sk jerme bebyggelse ut av gul og rød støysone, samt

forsikre om at innendørs lydnivå fra utendørs støykilder overholdes.

Beregning av støysonekart viser at støysonene vil endre seg lite med økt trafikkmengde f ra

2020 til 2040. Støysonekartene for planområdet viser også at støysonene med ny bru flyt tes

noe nordover, men forblir veldig likt som for 0- alternativet .
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Fasadeberegninger viser at støyutsat te bygg nært planområdet vil få en økning på 0 eller 1

dB fra dagens situasjon for både 0- alternativet og med ny bru. Alle bygg nær planområdet

vil være utenfor gul og rød støysone fra veilinja innenfor planområdet ved by bru. Det vil

dermed ikke gjennomføres støyskjermingstiltak i forbindelse med bygging av ny bru.

8.1 3 Luft
Luft forurensing er et problem og registreres i byområder der ÅDT (Årsdøgntrafikk,

gjennomsnitt lig antall bilder per døgn) er over 8000 og/ eller der hvor det er større

punktutslipp. Ingen av disse forholdene er t il st ede innenfor planområdet. Miljødirektoratets

fagbrukertjeneste for luf tkvalitet definerer hele Birkenes kommune i grønn sone for

luf tkvalitet , eksempel for parameteren PM1 0 vist i Figur 41 . Vi legger derfor t il grunn at

luftkvaliteten derfor er god for relevante faktorer i hele planområdet.

Figur 43 Illust rasjon av luf tforurensningssituasjonen i Birkenes kommune.

8.1 4 Byggegrenser
Området er ikke regulert fra før. Det er ikke regulert inn byggegrenser i planforslaget. Det er

veglovens generelle byggegrenser som gjelder. Veglovens byggegrenser måles f ra midten av

veien:

Birkeland

Senumstad
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• 50 meter til riksvei 
• 50 meter fra fylkesvei 

 

8.15 Massehåndtering 
Det er masseunderskudd i prosjektet. Mellomlagring av masser under anleggsgjennomføring 
vil bli gjort i midlertidig anleggsbelte. Ren matjord skal i anleggsfasen sikres til forsvarlig 
gjenbruk i nærområdet, primært til jordbruksformål. Jordbruksjord på vestsiden skal legges i 
ranker og tilbakeføres ved anleggsslutt. 
 

8.15.1 Forurenset grunn 

Massene som skal omdisponeres på østre side mellom Rv. 41 og landkaret er antatt rene, 
men vil bli analysert for forurensning og skadelige fremmede plantearter før utgraving og 
eventuell utkjøring til annet massedeponi. Det er dumpet 10-15 gamle telefonstolper på 
eksisterende parkeringsplass, disse kan ha høyt innhold av tjærestoffer med PAH 
(polysykliske aromatiske hydrokarboner) og må behandles som farlig avfall. 
 
Det vil bli utført miljøtekniske grunnundersøkelser i disse områdene. Disse undersøkelsene 
legges til grunn for utarbeidelse av tiltaksplan for forurensede masser. Kravene til innholdet 
i en slik plan er beskrevet i forurensningsforskriften kapittel 2 §2-6, punkt 1-7. 
 
Avfall som blir funnet under utgravningene skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak. 
 
Bæremasser (partikkelstørrelse over 20mm) som er visuelt rene betraktes som rene masser. 
 
Det er registrert en forekomst av ballastsiv (Juncus tenuis) på dagens parkeringsplass. Dette 
er en antatt enkeltforekomst (påvist ved befaring) som kan graves ut før anleggsarbeidene 
skal starte for å unngå spredning. 

8.16 Fravik fra vegnormalene  
For planforslaget er det søkt om, og fått godkjent ett fravik. Fraviket gjelder avkjørselen til 
parkeringsplassen sørøst for brua. I denne avkjørselen vil brurekkverk og overgangsrekkverk 
ligge innenfor siktsonen.  
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Figur 44 Siktsonen er markert med grå skravur. Bru- og overgangsrekkverk vil stå innenfor siktsonen.

Fraviket er godkjent . Begrunnelsen er at fartsnivået erfaringsbasert er lavere inn mot kryss,

og at det er et beskjedent antall p- plasser. En forutsetning for godkjenningen er at det

benyt tes rekkverk som i minst mulig grad er sikthindrende.

8.1 7 Teknisk infrastruktur

8.1 7.1 Kabler og ledninger

Figur 45 Oversikt over ledningsnet tet t i l Agder Energi på Senumstad (Agder energi).

Agder energi har sjekket høydene på ledningene 26.08.2020.
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Høyspentlinjen som krysser Senumstadfjorden har i punkt B målt høyden til å være 30 m 
over bakken. Den er målt med drone. Dette er 132kv linje med bredde 20 m og har 
ryddetrase på 40m. Punkt A på kartet over har en målt høyde på 10m, målt med laser. Dette 
er 22kv linje som er 2,4 m bred og har ryddebelte på 7m. 
 
Ved ny situasjon er det en 22kv linje som har en stolpe som står ved siden av vegen til 
Vegusdalveien 32, denne er forutsatt at skal bli stående. Telenor har kabler i vannet som 
stort sett ligger sør for eksisterende bru, men det er en kabel som går nordover. Utfra kart 
ligger den nær søylepar til ny bru. Denne må lokaliseres og sikres. Langs rv.41 har Telenor 
luftlinje i stolper på vestsiden av vegen. Her vil det bli ny vegfylling som gjør at stolpene må 
flyttes. På østsiden av fjorden er det jordkabel fra vannkant frem til stolpe ved gård, på 
sørsiden av vegen. Denne ser ut til å kunne bli liggende uberørt. Videre er det luflinjer i flere 
retninger som blir uberørt. 
 

8.17.2 Overvann, vann og avløp  

I dag håndteres overvann ved Senumstad bru med stikkrenner. Vann og avløp håndteres 
privat på de nærliggende eiendommene. En stikkrenne langs strekket lager problemer med 
overvann i kjeller på nærliggende eiendom gnr./bnr. 61/4. 
 
Ved ny situasjon vil overvannet håndteres i hovedsak med stikkrenner. I tillegg skal det 
benyttes drensrør langs fjellskjæringer for å sikre drenering av vegen. Det skal også legges 
sluk langs kant bru. Eksisterende stikkrenner saneres og det legges nye. Nytt 
overvannssystem vil ha bedre kapasitet enn det eksisterende. Stikkrennen som skaper 
problemer på nærliggende eiendom gnr/bnr 61/4, legges om med utslipp mot elv på 
nordsiden av fylkesvegen. 
 

8.18 Hydrologi 
 
Dagens Senumstad bru er ikke dimensjonert for en 200-årsflom inkl. klimapåslag ihht. 
Statens vegvesen sine krav. Dette ble bekreftet fra flommen i 2017, som ble beregnet til å 
være en 200-årsflom. Vannmassene sto da på underkant brubjelke.  

 
Planforslaget for ny Senumstad bru inneholder 6 pilarpar, hvorav 4 av disse står i hovedløpet 
av Senumstadfjorden og de to siste kun blir utsatt for vann ved en flomsituasjon. Den nye 
brua vil være plassert umiddelbart oppstrøms eksiterende bru, og det må i den forbindelse 
etableres en ny fylling i Senumstadfjorden tilsvarende den eksiterende fyllingen på østsiden. 
Hydraulisk modellering viser at vannstanden under og oppstrøms brua ikke vil påvirkes i 
nevneverdig grad av det nye planforslaget (< 1 cm). Dette kommer av den lave 
vannhastigheten i fjorden forbi brua og at bestemmende snitt er ved utløpet av fjorden. Når 
fyllingen flyttes på, vil det oppstå en ny strømningssituasjon og erosjon kan da forekomme.  
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For å unngå erosjon rundt landkar, pilarer og fylling må disse elementene erosjonssikres. 
Det er beregnet dimensjonerende erosjonssikring for de ulike komponentene samt dens 
utstrekning i rapport for hydraulisk modellering. Et annet avbøtende tiltak er fjerning av 
eksisterende fylling etter at ny fylling og bru er etablert. Dette er for å hindre at 
innsnevringen av Senumstadfjorden blir lengere enn dagens situasjon. 
 
Reguleringsplanen, med hydrologisk rapport som vedlegg, utgjør søknad til 
vassdragsmyndighet om konsesjonsvurdering.  
 

8.19 Klimagassutslipp 
Det er nasjonale forventinger om at fylkeskommunene og kommunene vektlegger reduksjon 
av klimagassutslipp i arbeidet med planer og utbygginger innen infrastruktur og transport. 
Planens betydning for utslipp av klimagasser skal utredes når det er relevant for 
beslutningen. Omfanget og metoden må konkretiseres så godt som mulig.  
 
Det er anslått at broprosjektet ikke har noen aktuelle alternativer som vil gi lavere fremtidige 
klimagassutslipp. I prosjektet er føringen fra fylkeskommunen at det skal velges klimasmarte 
løsninger der det er forsvarlig, og det er kontinuerlig fokus på å unngå løsninger med 
negativ klimaeffekt, som for eksempel nedbygging av myr eller løsninger som har negativ 
effekt for kollektivtrafikk. I arbeidet fremover mot ferdigstilling vil det være aktuelt å 
utarbeide klimabudsjett og et avsluttende klimaregnskap i samarbeid med utførende 
entreprenør. 
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9 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse  

9.1 ROS analyse 
I forbindelse med detaljregulering av ny bru på Senumstad er det utført vurdering av risiko 
og sårbarhet i forbindelse med ønsket tiltak (se eget vedlegg). Hensikten med en ROS 
analyse er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø og viktig 
infrastruktur. 
 
Det er pekt på 8 hendelser med høy risiko:  

• 28 Akutt forurensning 
• 30 Støv 
• 34 Ulykker ved transportmidler(trafikkulykker) 
• 41 Biologisk mangfold 
• 43 Farefullt terreng, stup, o.l 
• 51 Fylling: Sikkerhet HMS arbeidspersonell 
• 53 Arbeid i vann (flåte)  
• 54 Båttrafikk i anleggsfasen 

Alle de identifiserte aktivitetene med høy risiko er hendelser i anleggsfasen. Flere av dem 
knytter seg til arbeid i og i nærheten av vann. Risikoen for hendelsene reduseres ved 
utarbeidelse og gjennomføring av SHA plan i anleggsfasen.  
 
For hver aktivitet er det sett på risikoreduserende tiltak og i hvilke fase av prosjektet disse 
kan gjennomføres.  
 
Tabell 2 Forhold avdekket i ROS analysen med tiltak. 

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med forslag til 
oppfølging av tiltak 

Når tiltakene 
foreslås 

gjennomført 

 

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Tiltak: 

Re
gu

le
rin

gs
pl
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gg
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gg
sf

as
e 

D
rif

ts
fa

se
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at
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 /
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in
g/

 
m

er
kn
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7 Flom 

Tiltak som er fulgt opp i planforslaget: 
Avsatt areal til erosjonssikring i arealplankartet. Ny løsning gir 
noe større lysåpning en dagens hengebru. Lysåpningen er 
ihht gjeldende regler og føringer for 200-årsflom.  

X     

13 Veg  Forslag til regulert løsning har minst ett kjørefelt åpent under 
anleggsgjennomføringen  

X     

25 Høyspent i luft Avklart høyde på høyspent. Gjennomført dialog med AEN X     

27 Forurensning i 
grunnen 

Grunnboringer og prøver av sedimentene er gjennomført. 
Beskrevet i YM planen  

X     
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28 Akutt forurensning Beskrives i YM planen  X     

30 Støv  Beskrevet i YM planen X     

31 Støy Beskrevet i planbeskrivelsen og i egen støyrapport. Grensene 
gis i T- 1442 

X     

34 Ulykker ved 
transportmidler(trafikkuly
kker) 

Satt av arealer til anleggsbelte i arealplankartet.       

36 Kulturminner Funnet automatisk fredet kulturminner.  
Sikre med hensynssoner og bestemmelser. Søke om 
frigivelse.  
 

X     

37 Verneområdet Tovdalvassdraget: Dialog med NVE 
 

X     

40 Spredning av 
fremmede skadelige 
arter 

Beskrives i YM plan. Håndteres i konk.gr.  X X    

41 Biologisk mangfold Beskrevet i YM planen.  X X    

 
7 Flom 

Tiltak som følges opp i senere faser: 
Søyler til ny bru må erosjonssikres. Beholde lysåpning som er 
regulert. 

 X X   

25 Høyspent i luft Må ha med leder for sikkerhet   X   

28 Akutt forurensning Forbud mot lagring og fylling av drivstoff nær vassdraget.  X X   

30 Støv Vurdere å dekke til for å samle opp støv  X X   

34 Ulykker ved 
transportmidler(trafikkuly
kker) 

Oppfølging SHA plan   X X   

36 Kulturminner Kulturminnene vil bli frigitt med krav om utgraving. Må gjøres 
før anleggsarbeidet kan startes opp.  

 X    

43 Farefullt terreng, stup 
ol 

Bruke sikringsutstyr. SHA plan. Sette opp rekkverk langs fv. 
41.  

 X X   

48 Fremkommelighet 
ved utrykning 

SHA plan. Informere om omkjøringsveg til entreprenør.    X   

51 Etablere og grave 
bort fylling. HMS 
arbeidspersonell  

SHA plan   X   

52 Sikkerhet ifht bygging 
av bru  

SHA plan   X   

53 Arbeider i vann  SHA plan   X   

54 Båttrafikk, fritidsbåter  Lenser på tvers av elva  X X   

55 Konstruksjonssvikt Brua skal konsept godkjennes i Vegdirektoratet   X    

 Tiltak som ikke blir fulgt opp: 
 

     

 
ROS-analysen har ikke vist at området er uegnet for bygging av ny bru på Senumstad med 
tilhørende vegnett. Det må likevel utvises aktsomhet, særlig i anleggsfasen. 
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9.2 Plan for ytre miljø 
Det vil bli utarbeidet en YM-plan som beskriver prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø 
og hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 
ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er et grovt grunnlag for prosjektering og 
konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 
R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 
utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt.  
 
Særskilte miljøutfordringer i byggefasen er: 
 

• Massehåndtering i planområdet i forbindelse med skadelige fremmede karplanter, 
deponert avfall samt mulig forurenset jord og sedimenter.  

 
• Mye arbeid skal foregå i og nær Senumstadfjorden, med stor risiko for tilførsler av 

partikler og forurensning. Det er laks, sjøørret og muligens ål i elva som kan bli 
skadelidende hvis det ikke gjennomføres avbøtende tiltak.  

 

11 Gjennomføring av forslag til plan 

11.1 Framdrift og finansiering 
Fremdrift 
Planarbeidet er startet opp for å sikre veg til transport av deler for bygging av vindkraftverk. 
Dersom vindkraftverket skal bygges, vil fremdriften for realisering av ny bru knyttes opp mot 
igangsetting av bygging av vindkraftanlegget. 
Dersom det av ulike grunner ikke bygges vindkraftverk, er fremdriften for bygging av ny 
Senumstad bru foreløpig uavklart. Finansiering er en nøkkelfaktor i forhold til fremdrift. 
 
Finansiering 
Det har for samarbeidet mellom Agder fylkeskommune, Birkenes kommune og RWE blitt 
gjort vedtak ved igangsetting av planarbeidet om en kostnadsfordeling mellom partene. 
Tidlig kostnadsoverslag på 50-55 mill. kr lå til grunn for denne kostnadsfordelingen. 
Planarbeidet har vist at bru på flomsikker høyde medfører tiltak på fv. 406 og rv. 41, og 
kostnadsoverslag fra november 2020 anslår totalkostnad for prosjektet på ca. 93 mill. kr. 
Forutsetningene for kostnadsfordelingen er dermed endret, og Fylkestinget må gjøre nytt 
vedtak på finansiering 

11.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Fv. 406 vil være åpen igjennom anleggsperioden. Ved tilkobling til ny veg kan fylkesveien bli 
stengt i korte perioder.  
På rv. 41 vil minst et kjørefelt være åpent i anleggsperioden. Vegen kan bli stengt i kortere 
perioder ved behov.  
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12 Sammendrag av innspill og merknader 
 
Oppsummering av alle innspillene som er kommet inn i forbindelse med varsel om oppstart 
datert 15.09.2020. Det har kommet innspill fra offentlige organer og privatpersoner. I tillegg 
et innspill som har kommet inn i forbindelse med varsel om en liten utvidelse av 
planområdet 21. november 2020. 

• Audun Heia og Ellen Karin Sandkleiv 
• Fylkesmannen i Agder 
• Kurt Pittman / Anita Nersten 
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
• Agder Fylkeskommune  
• Statens vegvesen  
• Dagfinn Topland 
• Agder Energi (AEN) 
• Oddny Synnøve Senumstad 

 

Dato Fra Merknad Kommentar 
28.10 Audun Heia og 

Ellen Karin 
Sandkleiv 
 

Påpeker at de er største grunneier 
på østsiden av Tovdalselva og kan 
ikke se å ha gitt samtykke til å 
planlegg/avstå grunn til ny bru. 
 
 
 
 
Viser til et regulert området for 
boliger sørøst for dagens 
vegkryss. Ber om at planen 
implementerer arealet avsatt til 
bolig slik at rv. 41  

Innspillet tas til orientering. 
Agder fylkeskommune har 
søkt å finne den beste 
plasseringen for ny bru. 
Dersom reguleringsplanen 
blir vedtatt av Birkenes 
kommune vil prosessen 
rundt grunnerverv starte.  
 
I Kommuneplanen for 
Birkenes kommune er det 
avsatt areal til boligformål. 
Detaljreguleringsplanen for 
Senumstad bru vil ikke 
berøre dette området. Rv. 41 
vil ligge noen få cm høyere i 
starten av det avsatt arealet 
til bolig.  

 Fylkesmannen 
i Agder (FM) 
 

Fylkesmannen minner om at det 
er forbud mot tiltak i vassdrag, jf. 
forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag. Tiltak i vassdrag kan 
ikke gjennomføres før det 
foreligger tillatelse fra ansvarlig 
myndighet. Videre  
 oppfordrer de til tidlig dialog 
med fylkesmannen for å sikre 
gode løsninger. 

 
Søknad om tillatelse til 
tiltakene er under 
utarbeidelse, og vil beskrive 
alle relevante aspekter ved 
tiltakets påvirkning på 
vassdraget. 
Det er gjennomført møte 
med FM og NVE.  
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Fylkesmannen minner videre om 
at kantvegetasjonen langs 
vassdrag med årssikker 
vannføring er lovbeskyttet, jf. 
vannressursloven § 11. 
Vannressursene med 
kantvegetasjon og arealer som 
grenser til, må forvaltes slik at de 
er til mest mulig glede og nytte 
for alle, og slik at ressursene og 
det biologiske mangfoldet blir 
tatt vare på. 
 
Nord-øst i planområdet ligger 
Rislåknuten naturreservat med rik 
edellauvskog, som er vurdert som 
viktig. Fylkesmannen forutsetter 
at det ikke gjøres fysiske inngrep 
innenfor naturreservatet.  
 
 
Videre forutsetter FM at dyrka 
mark ikke omdisponeres. Det 
forventes at planforslagets 
konsekvenser for landbruksdrifta 
belyses, og at det planlegges 
avbøtende tiltak 
 
Utover dette ber FM om at 
følgende vurderes og gjøres rede 
for i det videre planarbeidet:  
 
1. Klima- og energiplanlegging  
2. Folkehelse  
3. Støy  
4. Luftkvalitet  
5. Estetisk 

utforming/landskapsestetikk  
6. Universell utforming  
7. Barn og unges oppvekstvilkår 
8. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Resultatet fra analysen skal 

 
Det legges opp til en ny 
naturlig vannkant på 
østsiden der hvor gammel 
fylling fjernes.  
 
 
 
 
 
 
 
Veganlegget og 
anleggsarbeidet er ikke 
vurdert til å komme i konflikt 
med Rislåknuten 
naturreservat eller 
naturtypen som nevnes, da 
det ikke er planlagt arbeid i 
dette området. 
 
 
Ny fv. 406 vil bli lagt over 
landbruksjord nord for 
eksisterende veg. Dagens 
veg skal tas bort og arealet 
skal tilbakeføres til landbruk.  
 
Innspillet tas til følge, og 
punktene er besvart i 
planbeskrivelsen. 
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innarbeides i plan og 
bestemmelser  

9. Prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12, 
jf. § 7.  

10. Vannforskriften § 12.  
 

 
26.10 Kurt Pittman 

/ Anita 
Nersten 
 

1. Bekymret for at rekved og 
gjenstander som kommer 
flytende nedover skal 
stoppes av brupilarene. 
Mener den hydrologiske 
rapporten ikke har tatt 
høyde for dette.  

 
2. Påpeker at 

strømledningen til boligen 
vil bli berørt av ny bru. 
Ønsker å vite hvordan 
dette blir håndtert på en 
god måte.  
 

3. Ønsker bekreftelse på at 
byggeperioden ikke vil 
omfatte 24 timers skift. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Viser til at det er flere 
rødlistede arter innenfor 
planområdet og at elva er 
vernet. Lurer på hvordan 
dette blir ivaretatt i 
planarbeidet. 
 
 
 
 

1. Brusøylene er utformet 
som runde søyler med en 
diameter på 71 cm. Det er 
20 m mellom hvert søylepar. 
Det vurderes til at dette ikke 
vil bli noe problem. De 
hydrologiske beregningene 
har lagt inn 0,5m klarning til 
brua ved en 200 årsflom.  
2. Det er ikke planlagt å 
flytte eller berøre noen 
strømledninger i 
anleggsperioden. Skulle 
dette bli nødvendig vil 
grunneier bli varslet.  
  
3. Arbeidstidsregulering for 
gjennomføring av 
bruprosjektet er ikke er del 
av reguleringsplanen. Det vil 
settes krav til gjennomføring 
i kontraktsinngåelse med 
entreprenør. Vi noterer oss 
innspillet.  
 
 
 
4. Det foreligger nyere 
registreringer av rødlistede 
fuglearter (bl.a. taksvale, 
sandsvale og gulspurv) med 
dårlig nøyaktighet i området. 
Disse vil bli tema i 
vurderingene som gjøres for 
å svare ut 
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5. Lurer på om det er 
gjennomført noen 
vurderinger og tiltak for å 
forhindre at 
anleggsmaskiner 
forurenser Tovdalselva 
med drivstoff o.l.  

 

naturmangfoldlovens §8-12 
i planbeskrivelsen og som 
tema i Ytre miljø-plan. 
Tiltaket er lagt i område som 
allerede er sterkt påvirket av 
menneskelig aktivitet. 
 
 
 
5. Det er gjennomført en 
Risiko og sårbarhetsanalyse 
for å vurdere alle aspekter 
for blant annet 
anleggsgjennomføringen 
med hensyn på liv, miljø og 
samfunnødeleggelser. Det er 
satt opp tiltak som skal 
gjennomføres dersom 
konsekvensene er store (se 
vedlegg)  
 

23.10 Norges 
vassdrags- 
og 
energidirekto
rat (NVE)  
 

NVE stadfester at det har vært 
dialog med AFK i forbindelse med 
prosjektet. Da ifht informasjon 
om flomvannføring og ellers gitt 
tilbakemeldinger om erosjon, 
vassdragsmiljø og kantsoner. 
 
NVE påpeker at forslagstiller har 
ansvar for at flom-, erosjons- og 
skredfare, allmenne interesser 
blir vurdert i planarbeidet. 
 
Videre viser NVE til at god 
arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge 
skader fra flom, overvann, 
erosjon og skred. På 
reguleringsplannivå vil det ofte 
være behov for en detaljert 
fagkyndig utredning av faren.  
 
Tiltak som kan medføre skader 
eller ulemper for allmenne 

 
 
 
 
 
 
Innspillet er tatt til 
etterretning. Det er blant 
annet gjennomført 
hydrologiske beregninger. 
 
 
 
 
 
 
 
Ny bru over 
Senumstadfjorden er 
foreslått bygget på nivå slik 
at en 200-års flom ikke skal 
komme i berøring med brua. 
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interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. Hvis det er 
behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av 
vassdragstiltak i planen, så ber vi 
om at dette kommer klart frem av 
oversendelsesbrev. NVE kan 
avgjøre at reguleringsplan kan 
erstatte konsesjonssøknad, 
dersom vassdragsinteressene er 
godt nok ivaretatt i planen. 
 
I plandokumentene må det gå 
tydelig fram hvordan de ulike 
interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle 
relevante fagutredninger innen 
NVEs saksområder må være 
vedlagt. 
 

 
Bruløsningen har 4 søylepar i 
Senumstadfjorden. Det 
ønskes at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av 
vassdragstiltak i planen 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning.  

23.10 Agder 
Fylkeskommu
ne  
 

Fylkeskommunen har flere roller i 
saken. I tillegg til å utarbeide 
planforslag skal fylkeskommunen 
i kommunale planprosesser følge 
opp oppgaver nedfelt i lover og 
rundskriv:  
- Ivareta lovpålagte 
sektorinteresser i alle plansaker 
innen feltene kulturminner, 
kulturlandskap, vannkvalitet, 
friluftsliv, og universell utforming  
- Sørge for en helhetlig og 
bærekraftig regional utvikling i 
henhold til regionale planer og 
føringer, deriblant hensyn til 
næringsutvikling, samordnet 
areal- og transport planlegging 
og stedsutvikling.  
 
 
Fylkeskommunen vil i den videre 
planprosessen følge opp 
overnevnt punkter, både i 

Prosjektet har en egen 
saksbehandler fra AFK som 
ivaretar det overordnede 
sektoransvaret.  
 
Vi har i tillegg direkte 
samarbeid med 
fagansvarlige for bla. 
kulturmiljø og miljøfag.  
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arbeidsgrupper og i 
høringsrunder. 
 
 
Det er gjennomført en 
arkeologisk registrering innenfor 
planområdet. Det er avdekket 
kulturminner som er fredet etter 
kulturminneloven og som 
kommer i konflikt med tiltaket.  
Fredete kulturminner må enten 
reguleres til bevaring eller det må 
søkes om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene. 
Kontaktperson er arkeolog Snorre 
Haukalid 
 

 
 
 
Det er gjennomført møter 
med arkeolog. Det vil bli 
søkt om frigivelse av 
kulturminner på vestsiden av 
brua.  

21.10 Statens 
vegvesen  
 

Planområdet omfatter del av 
riksveg 41, som er vegvesenets 
ansvarsområde.  
SVV har ikke merknader til 
oppstartmeldingen, men ønsker å 
holdes løpende informert og 
involvert i planleggingen.  
SVV har hatt møte med Agder 
fylkeskommune om planen, og 
kommet med innspill til videre 
tiltak.  
Før endelig planforslag sendes på 
høring, skal det på gjennomsyn. 
 

Opprettholder 
møtevirksomhet dersom det 
oppstår behov.  
Planen sendes til 
gjennomsyn før høring.   

27.09 Dagfinn 
Topland 
 

1. Poengterer viktigheten av en 
åpen og offentlig 
planleggingsprosess. Hvor det er 
enkelt å følge milepæler og 
komme med innspill. Ønsker 
oversikt over hvilke dokumenter 
som skal utarbeides og at disse 
legges ut på kommunens 
hjemmeside.  
 
 
 
 

1. Forslag til reguleringsplan 
skal oversendes til Birkenes 
kommune som vurderer om 
de ønsker å legge planen ut 
på høring eller ikke. Dersom 
planen legges ut på høring 
vil alle berørte grunneiere og 
offentlige instanser få brev 
om dette. Høringsperioden 
vil i tillegg bli annonsert på 
kommunens hjemmeside, 
AFK sin hjemmeside og i 
Birkenesavisa og 
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2. Viser til hensyn som må tas i 
planarbeidet. Tovdalsvassdraget 
er varig vernet og all aktivitet 
innenfor 100 metersbeltet er 
sterkt regulert. Det forventes at 
RWE må forholde seg til de 
samme …. regler og 
begrensninger som andre borgere 
ellers. 
 
 
 
 
 
3. Topland viser til varsel om 
oppstart: «Det vil være av liten 
praktisk betydning om det blir 
gjort en utredning av 
konsekvenser i form av en 
konsekvensutredning eller om 
utredningen gjøres som en del av 
planbeskrivelsen». Han påpeker 
at det er viktig å gjøre en 
konsekvensutredning på et tidlig 
konsept, for å kunne gjøre en ny 
utredning på nytt forslag.  
 
 
 

Fædrelandsvennen. 
Høringsperioden er på 6 
uker. Det vil i 
planbeskrivelsen fremgå 
hvilke dokumenter som er 
utarbeidet. Etter 
høringsperioden vil 
innkomne merknader 
vurderes. Endelig forslag til 
reguleringsplan vil deretter 
oversendes kommunestyret i 
Birkenes for behandling 
våren 2021. 
 
 
2.  Verna vassdrag innebærer 
i utgangspunktet at hele 
nedbørfeltet er vernet mot 
vannkraftutbygging, men 
verneverdiene skal også tas 
hensyn til ved andre inngrep.  
Det er Agder fylkeskommune 
som utarbeide forslag til 
reguleringsplan. Vi, som et 
offentlig organ, forholder 
oss til de lover og regler som 
gjelder for oss alle. 
 
3. Planarbeidet utløser ikke 
et formelt krav om 
konsekvensutredning ihht 
pbl 4-1. Det vil i 
planarbeidet gjøres 
utredninger på alle områder 
som er relevante for 
prosjektet. Dette omfatter en 
rekke fagtema som blant 
annet flom, naturmiljø, 
kulturmiljø, landskap, 
kollektiv, barn og unge. Osv. 
 
 
4. Det må være en 
misforståelse her, fordi 
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4. Tilslutt påpeker Topland  «..at 
en gjennomføring kan skje uten 
en grundig prosess med høringer 
der offentligheten får si sin 
mening.  Det må også forventes 
at en ny bru bygges uten pilarer i 
vannløpet og at utfylling på 
østsiden fjernes så den nye brua 
gir elva tilbake naturlig elveløp». 
 
 

planarbeidet med underlag 
skal på høring før 
kommunen skal behandle 
saken. Ønske om å bygge ny 
bru uten pilarer i vannløpet 
er vanskelig å etterkomme. 
Dagens hengebru er en 
svært slank bru på ca ½ m 
konstruksjonstykkelse. 
Forslaget med en ny 
betongbru med 8 søylepar 
har en konstruksjonstykkelse 
på 1,4 m. Dersom vi skulle 
redusert antall pilarer ville 
brukonstruksjonen blitt 
tykkere. Dette ville vært 
svært uheldig for 
opplevelsen av brua på 
Senumstad, som ligger i et 
åpent landskapsrom. 
Fyllingen fra dagens 
hengebru på østsiden skal 
fjernes og det skal etableres 
en ny naturlig kantsone mot 
Senumstadfjorden. 
Plasseringen av ny bru vil 
medføre en ny fylling på 
østsiden, denne er mindre i 
utstrekning. Det er tatt 
høyde for at en 200 årsflom 
ikke skal gå opp til 
underkant bru.  
 

24.09 
 

Agder Energi 
(AEN) 
 

AEN gjør oppmerksom på etablert 
høyspentanlegg og lavspent 
anlegg i området. Skal det 
arbeides nærmere høyspentlinjer 
enn 30 meter må AEN kontaktes. 
AENs ledninger er ikke innmålt og 
nøyaktigheten til traseer på 
oversendte kart vil være 
varierende.  
AEN påpeker at den eller de som utløser 
tiltak i strømforsyningsnettet, både 
flytting, nyanlegg og forsterkning, må 

Innspillene tas med i 
planarbeidet. Det har i 
planfasen vært kontakt 
mellom AFK og AEN. 
Høyspentlinjen vil reguleres 
med hensynssone i 
plankartet.  
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som hovedregel dekke kostnadene med 
tiltaket 
 

Innspill til liten utvidelse av planområdet  
 Oddny 

Synnøve 
Senumstad  

Opplyser at det ligger en 
septiktank på jordet som huset er 
koblet til.  

Dette vil bli ivaretatt under 
utarbeidelse av byggeplanen.  
 

 

Vedlegg 
• 01 Innkomne merknader 
• 02 Barn og unges interesser 
• 03 Arkeologisk rapport  
• 04 Hydrologisk rapport 
• 05 Overvannsnotat  
• 06 Ingeniørgeologisk rapport  
• 07 Geoteknisk rapport  
• 08 Støyrapport 
• 09 ROS analyse 
• 10 Tegningshefte 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
Agder fylkeskommune   
Postboks 788, Stoa Besøksadresse Kristiansand:  
NO-4809 Arendal Tordenskjolds gate 65  
   
Org.nr.: 921 707 134 Besøksadresse Arendal:  
Bank: 3207.28.74993 Ragnvald Blakstads vei 1 www.agderfk.no 
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