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 SAMMENDRAG 

Detaljreguleringen gjelder for idrettsanlegget på Birkeland, fabrikkområdet (Uldal) og 

Grødebekken.  

Hensikten med detaljreguleringen er å undersøke muligheter for å utvide idrettsanlegget med en 

ny idrettshall/fotballhall og legge til rette for en bedre adkomst og parkeringsløsning. Det legges 

vekt på god tilgjengelighet, avvikling og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Planforslaget 

åpner for utfylling i den nord-øst liggende delen av ravinedalen (Grødebekken). Arealet har i dag 

verdi som naturområde og landskap. Ravinedalen er presset fra begge sider med boliger i sør og 

idrettsanlegget i nord. Det foreslås utfylling i en del av ravinedalenfor å sikre stabil grunn for 

idrettshallen og forhindre utglidning av nærliggende boligtomter. Negative og positive 

konsekvenser av dette er belyst i planbeskrivelsen.  

Det legges til rette for at tomten der fabrikken Uldal AS holder til i dag, kan utvide 

bygningsmassen og etablere nye parkeringsplasser. Planforslaget gir også mulighet for 

omlegging av stiene i friområdet. Dette for å tilpasse stiene til den nye situasjonen og sikre god 

tilgjengelighet for gående, skigåere og syklende. 

Detaljreguleringen skal sikre en overordnet grønnstruktur for området samt legge til rette for 

trygge og aktivitetsfremmende idretts- og lekearealer. Dette vil bidra til gode oppvekstvilkår, å 

fremme folkehelse og skape et godt bomiljø.  

Boligområdet i Rørhomvegen syd i planområdet er i dag uregulert. Dette kan være en ulempe for 

boligeiere som ønsker å gjennomføre tiltak på egen eiendom. Byggesaker i dag må som regel 

behandles som dispensasjon fra kommuneplanen. Detaljreguleringsplanen foreslår bestemmelser 

som kan bidra til bedre forutsigbarhet og mindre saksbehandling.  

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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 BAKGRUNN 

3.1 Hensikt 

Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av en idrettshall/fotballhall som en del 

av idrettsanlegget på Birkeland, samt sikre gode aktivitets- og lekeområder. Idretthallen vil være 

av mindre størrelse. Det planlegges en nier-bane på 40 - 50 m x 60 - 64 m (tilsvarende 

elleverbane på tvers). Det skal også legges til rette for en god adkomst til området. Det er lagt 

vekt på tilrettelegging for gående og syklende og å sikre tilstrekkelig parkeringsdekning. 

Planen vil også legge til rette for at fabrikken Uldal AS kan utvide bygningsmassen og etablere 

parkeringsplasser som eventuelt kan benyttes av besøkende til idrettsanlegget ved behov.  

Det skal sikres en overordnet grønnstruktur med fokus på forbindelser og tilgjengelighet for 

gående. Grødebekken er et sentrumsnært grøntområde, men har bydd på utfordringer på grunn 

av utglidning ved boligtomtene i nærheten. Ved etablering av en ny idrettshall kan det være 

utfordringer med grunnforhold i sør mot ravinedalen, og det må gjøres tiltak for å sikre stabil 

byggegrunn.  

Det vil bli foretatt en overordnet vurdering av temaet flom.  

I planarbeidet er det vurdert om det må tas spesielle arkeologiske hensyn. Det er funnet 

gravhauger fra jernalderen i nærheten av planområdet, men det er ikke registrert nye funn av 

kulturminner innenfor planområdet. 

Det er foreslått reguleringsbestemmelser for boligområde i Rørhomvegen, syd for 

idrettsanlegget. Rørhomvegen er i dag avsatt som bolig i kommuneplanen, men det foreligger 

ikke egen reguleringsplan for området. Det skal ikke legges til rette for fortetting eller annen 

utvikling av boligområde, men det er ønskelig å utforme bestemmelser slik at man unngår 

søknader om dispensasjon ved mindre utbygging/påbygg som f.eks garasje/bod.  

3.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagstiller er Birkenes kommune. Kontaktperson er Øyvind Raen, 91346023, 

oyvind.raen@birkenes.kommune.no. Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Stig Ørum, +47 

91886645, stig.erik.orum@ramboll.no.  

Eierforhold 

Tabellen viser fire eiendommer nord i planområdet.  

GNR/BNR EIER Størrelse (daa) 

88/572 Birkeland Eiendom AS 6,341 

88/404 Birkenes kommune 98,914 

88/204 Haugen Arne og Haugen Jens 6,907 

88/618 Matrikkel uten adresse 2,671 

 

 

mailto:oyvind.raen@birkenes.kommune.no
mailto:stig.erik.orum@ramboll.no
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Figur 1 Utklipp fra seeiendom.no med påførte gårds- og bruksnummer. 

 

Større deler av planområdet, som vist på utklippet nedenfor (blått uthevet), har ikke gårds- og 

bruksnummer. Sannsynligvis er det Birkenes kommune som er grunneier på dette arealet. 

Eiendommene i Rørhomvegen består i hovedsak av boligtomter, disse blir ikke listet opp 

enkeltvis. 

 

 

Figur 2 Eiendom uten gårds- og bruksnummer i planområdet.  
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3.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jf. Forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis 

hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning jf. § 6.b og § 

8.a.  
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 PLANPROSESSEN 

4.1 Oppstartsmøte  

Oppstartsmøte mellom Rambøll og Birkenes kommune ble avholdt 25.juni 2018. I andre halvdel 

av oppstartsmøte, deltok også representanter fra Birkenes idrettslag og fabrikken Uldal AS. 

4.2 Varsel om oppstart og medvirkning 

Birkenes kommune meldte varsel om oppstart av reguleringsarbeider for idrettsanlegget på 

Birkeland juli 2018. 

Melding om oppstart ble varslet på kommunens hjemmeside, samt med brev til berørte 

eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra Birkenes kommune. Frist for  

innspill til planarbeidet var 11. juli 2018. 

 

 

Figur 3 Utklipp fra Birkenes kommune. 
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Det kom inn 13 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 9 

«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer.  

Hovedfokus i innspillene var: 

- Det er nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk 

fredete kulturminner (Aust Agder Fylkeskommune) 

- Motstridende meninger blant beboere og grunneiere angående utfylling av Grødebekken. 

Enkelte ønsker bevaring, andre ønsker begrenset tiltak, mens flere grunneiere ønsker 

utfylling. 

- Ny idrettshall bør ikke hindre sol til boliger  

 

Det ble avholdt et informasjonsmøte 7 juni i forbindelse med melding om oppstart.  

 

4.3 Politisk behandling av planforslag og offentlig ettersyn 

Planforslaget er planlagt behandlet i Oktober 2019. Offentlig ettersyn blir eventuelt høsten 2019. 
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 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

I dette kapitlet er relevante utdrag fra andre planer og føringer gjengitt.  

5.1 Statlige planer og føringer 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2008) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

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

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

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

helseeffekter i befolkningen ved dagens konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Retningslinjer 

for behandling av luftkvalitet i planlegging har til hensikt å forebygge slike helseeffekter gjennom 

god arealplanlegging. 

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

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

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

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

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

forventninger til regional og kommunal planlegging.   

- Temaveileder Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven (2009) 

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

gode universelt uformede omgivelser.  

- RPR for vernede vassdrag (1994) 

Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av 

disse og andre deler av nedbørfeltet som har betydning for vassdragets verneverdi. 

Dette innebærer bl.a. å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, 

friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Friluftslivsverdien skal sikres, særlig i områder 

nær befolkningskonsentrasjoner. Det betyr også å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for 

landbruk og reindrift mot nedbygging der disse interesser var en del av grunnlaget for 

vernevedtaket. 

- Temaveilederen om barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (2018)  
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God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge oppvekstkår og god helse. Det 

innebærer blant annet å legge til rette for aktivitetsfremmende omgivelser som gir varierte 

muligheter for sosialt samvær, lek og utfoldelse. For å sikre at gode planer gjennomføres, skal 

kommunene i sin behandling av byggesaker sikre at bygges i tråd med planene. 

5.2 Regionale planer 

Regionplan for Agder 2020 

Hovedmålet er å videreutvikle Agder er å være et robust og godt sted å leve, bo og arbeide 

gjennom å skape et bærekraftig samfunn også for kommende generasjoner, utvikle fylkene på en 

slik måte at det bidrar til en positiv utvikling i alle regioner og utvikle et nyskapende næringsliv.  

Følgende hovedtema er lagt til grunn:  

1. Klima: Høye mål - lave utslipp.  

2. Det gode liv: Agder for alle.  

3. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.  

4. Kommunikasjon: De viktige veivalgene.  

5. Kultur: Opplevelser for livet.  

 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2010-2050  

Planen legger opp til en felles, forpliktende arealpolitikk for regionen som skal legge til rette for 

bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet. 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. 

5.3 Kommunale (overordnede) planer 

I kommuneplanen (2010-2021) er arealene innenfor planområdet regulert til næringsbebyggelse, 

boligbebyggelse, idrettsanlegg og grønnstruktur. Området grødebekken har hensynssone H560 

naturmiljø, men den nordlige delen vil reguleres til boligområde i revidert kommuneplan.  

Deler av området mot vest er i faresone for flom (FF) og faresone for brann-/eksplosjonsfare 

(FB). Faresone for brann-/eksplosjonsfare omfatter området rundt industribygget Fibreglas 

Norway AS, som har registrert utslipp av amoniakk (Miljødirektoratet, 2018). Store utslipp av 

kjemikalier, brann eller eksplosjon er eksempler på hendelser som kan føre til storulykke.  

Ny kommuneplan (2018-2030) er under utarbeidelse.   
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Figur 4 Kart fra arealdelen (2010-2021) påført planavgrensningen (kommunekart.com). 

Andre kommunale (overordnede) planer 

Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen – vedtatt 4.11.2014 

Kommunal planstrategi – Vedtatt av kommunestyret 13.12.2012  
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5.4 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

 

Figur 5 Reguleringsplaner i området. 

 

Følgende reguleringsplaner er innenfor planområdet: 

 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-

DATO 

20130001 Birkeland sentrum 01.11.2016 

19780001 Birkeland vest 04.04.1991 

20000001 Rørhomvegen, del av gnr. 88 bnr. 3 13.04.2000 
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PLANID 20130001, 
Birkeland sentrum 

PLANID 19780001 Birkeland vest PLANID 20000001, 
Rørhomvegen, del av 
gnr. 88 bnr. 3 

 

Følgende reguleringsplaner grenser til planområdet:  

PLANID PLANNAVN VEDTAKSDATO 

20060001 Havane 16.03.2006 

20050001 Gang-/sykkelvei Birkeland- Birkenes kirke 08.12.2005 

 

 

5.5 Analyser og utredninger 

Det er kjennskap til følgende analyser og utredninger:  

• Trafikkplan for kommunene Lillesand og Birkenes, forslag til styrket busstilbud 2018-

2024, Akt.  

• Flomberegning for Flaksvatn i Tovdalselva, NVE 2004 
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 EKSISTERENDE FORHOLD 

I dette kapitlet er planområdet beskrevet, uavhengig av det planlagte tiltaket.  

6.1 Beliggenhet 

Birkeland er et tettsted og administrasjonssenter i Birkenes kommune i Aust-Agder. Tettstedet 

Birkeland hadde 2863 registrerte innbyggere i 2018. Planområdet ligger like ved Birkeland 

sentrum og består av idrettsanlegg, næringsbebyggelse, boligområder og grønnstruktur. I øst 

avgrenses området av veien Strøget (Rv 41). Øst for denne veien er Birkenes legesenter og 

Birkenes kommune. Lengre sør er det flere servicetilbud, barnehage, bibliotek og lignende. 

Planområdet er omtrent 177,5 daa. 

 

  

Figur 6 Ortofoto med skissert planavgrensning. Planavgrensningen har blitt endret etter varsel om 
oppstart. 

6.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk 

Området består av boligområder, grønnstruktur, idrettsanlegg og næringsbebyggelse. 

Planområdet avgrenses av riksvei 41 i øst og et natur- og friområde samt næringsbebyggelse på 

vestsiden.  

Birkenesparken med fotballbaner er et populært møtested og aktivitetsområde. Det er også en 

skibakke/skianlegg som kan benyttes på vinterstid. Grødebekken sør i planområdet er i gjeldende 

reguleringsplan regulert med en hensynssone for naturmiljø. 
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Uldal AS som ligger nord i området ble etablert i 1942 og er produsent av vinduer og dører. 

Bedriften ligger i tilknytning til et større næringsområde som grenser til planområdet i nord, vest 

og sør-vest. Vest for planområdet ligger Fibreglas Norway AS, som produserer glassfiber.   

6.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Birkeland er en av de største skogskommunene på Sørlandet. Tre og trevirke er en del av bygdas 

identitet og det har vært naturlig å benytte tre som byggemateriale. Birkeland ligger like ved 

Flakksvann og Tovdalselva som renner ut ved Topdalsfjorden i Kristiansand. Vassdraget er en 

viktig del av et variert landskap som omfatter fjellområder samt en stor og landskapsdannende 

dal (Birkenes kommune, 2018). I tillegg er det flere vann på Birkeland, de største er Berse og 

Haugevannet.   

Bebyggelse i fabrikkområdet 

Fabrikken Uldal AS er lokalisert like ved idrettsanlegget. Bygget er omtrent 5 m høyt og er bygd i 

betong/mur. Området består av tre eiendommer. Gjennomsnittlig BYA er omtrent 50%, ikke 

medregnet parkeringsareal. Det er med andre ord noe resterende areal som kan benyttes til 

utbygging. 

 

   

Figur 7 Utklipp som viser fabrikkområdet, samt et bilde av fasaden (Finn.no). 

 

 

Figur 8 Eksempler på utregning av BYA på industriområdet.  
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Bebyggelse langs Strøget 

  

Figur 9 Utklipp som viser bebyggelsen langs Strøget (finn.no).  

Langs Strøget er det tre bygg som er innenfor planområdet. Den ene bygget er én etasje og er 

en del av fabrikkområdet. Det andre er en bolig ved fabrikken som er 1,5 etasjer, med skrå 

vegger i øverste etasje. Det er også et telekommunikasjonsanlegg ved innkjørselen til 

idrettsanlegget.  

Bebyggelse i Rørhomvegen 

  

Figur 10 Utklipp som viser boligområdet i Rørhomvegen (finn.no) og bilde fra området (Rambøll). 

Boligbebyggelsen i Rørhomvegen består av ene- og tomannsboliger bygd på 60-70-tallet. I 

området er det 42 eiendommer, av disse er det 37 eneboliger, 3 eneboliger med 

hybel/sokkelleilighet, to tomannsboliger og én fritidsbolig (til sammen 47 boenheter). De fleste 

har garasje/parkeringsplass på eiendommen. Gjennomsnittlig BYA ligger på omtrent 25%. 

Utregningene er vist i illustrasjonen.  
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Figur 11 Eksempler på utregning av BYA, for Rørhomvegen 32, 38, 44, 50 og 46 (kommunekart.com).  

Bebyggelsen er i hovedsak 1-2 etasjer, noe som gjør at bygningene ikke konkurrerer med 

hverandre verken visuelt eller med tanke på solforhold. Største høyde på bygningene er omtrent 

6 m mønehøyde.  

Bebyggelsen er ordnet etter veinettet. Ved innkjørselen til Rørhomvegen ligger et lekeområde 

med blant annet huskestativ. Det er også et område som tidligere har vær regulert til lekeplass 

nord i boligområdet. 

6.4 Solforhold og Lokalklima 

Birkeland ligger i et dalføre langs Tovdalselva omkranset av åser. Det blir gode solforhold med 

landskapet som åpnes mot Flakksvann i vest, men dette gjør også området noe utsatt for vind. 

Det lave terrenget og nærheten til elva gjør enkelte områder flomutsatt, men planområdet ligger 

utenfor aktsomhetsområde for flom (se kap. 5.14). Det er også flere vann og elver i områdene 

rundt Birkeland som blir naturlige flomveier.  

6.5 Kulturminner og kulturmiljø 

I forbindelse med reguleringsplanen er det gjennomført en arkeologisk undersøkelse ved 

Idrettsplassen med tilhørende rapport (Aust Agder Fylkeskommune, 2018). Området ble 

undersøkt med maskinell sjakting, og det ble til sammen åpnet opp ni sjakter. Det ble ikke gjort 

funn av automatisk fredete kulturminner, eller indikasjoner på slike. 

I nærhet til planområdet mot sør ligger en haug/groplokalitet (uavklart vernestatus), et 

gravminne/gravhaug (automatisk fredet) og et gravminne/gravhaug (uavklart vernestatus). 

Rundhaugen og gravminnet stammer fra jernalderen (askeladden.ra.no).  
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Figur 12 Det er registrert tre arkeologiske enkeltminner sør for planområdet (askeladden.ra.no).  

6.6 Naturmangfold 

Det ble registrert èn naturtypelokalitet, som er en bekreftelse av lokaliteten som er kartlagt i 

2002 og tilgjengeliggjort i Naturbase. Lokaliteten er en bekke-ravinedal som ligger sør for 

idrettsanlegget og danner skillet til boligbebyggelsen i sør. Verdi er satt til C -lokalt viktig, som er 

en endring fra kartleggingen i 2002, da den ble vurdert til B – viktig. Grøbekken/Grøbekkdalen 

utgjøres av en bekkedal/ravidedal som skjærer seg ned i sand/grus-avsetninger, og de bratte 

skråningene er stedvis preget av erosjon (miljostatus.no). Definisjonen av en ravinedal er en 

liten, skarpt V-formet dal gravd ut av bekk eller elv i finkornet materiale (silt eller leire) 

(artsdatabanken.no). Grødebekken er sannsynligvis artsfattig pga. mye sedimenttransport og 

ustabilt substrat. Den omkringliggende hagemarksskogen er imidlertid relativt frodig, rik og 

variert, med potensiale for noe sjeldnere arter (naturbase.no). 
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Figur 13 Grødebekken er registrert som viktig naturtype (kart.naturbase.no).  

I planområdet er det registrert blant annet spurvehauk, spisslønn, hassel, englodnegras, furu, 

mannasøtgras, broddtelg, rødgul piggsopp, alperips og prikkperium. Det er ikke registrert 

vernede områder eller fredete arter, men utenfor planområdet er det registrert tyrkerdue som er 

av nasjonal forvaltningsinteresse (naturbase.no).  

Det er registrert flere fremmede arter i og i nærheten av planområdet, disse er hagelupin 

(lupiner), parkslirekne (urt) og kanadagullris (kurvplante). Særlig er det flere registreringer av 

parkslirekne i Grødebekken nord for boligområdet (artsdatabanken.no). Bekjempelse av 

parkslirekne er dyrt og krever oppfølging over flere år dersom det skal ha effekt. Derfor er 

forebygging av spredning i form av oppgraving, nedkapping eller sprøyting nødvendige tiltak.   
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Figur 14 Steder med registretre arter (artsdatabanken.no).  

Sjekkliste for Naturmangfoldloven er gitt som vedlegg. 

6.7 Landbruk / naturressurser 

Der er flere arealer med fulldyrka jord og innmarksbeite i Birkenes. Et mindre areal i sør innenfor 

planområdet er fulldyrka jord (geo.ngu.no). Birkenes er også en naturkommune med mye 

skogbruk. Birkenes kommune har flere vann og elver som kalkes og kultiveres, og som egner seg 

svært godt for sportsfiske. Tovdalselva er lakseførende opp til Herefossfjorden (Birkenes 

kommune, 2018). Det er også jaktmuligheter i skogsområdene utenfor planområdet.  
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Figur 15 Utklipp som viser arealressurser i området. Det er fulldyrka jord sør i Rørhomvegen 
(kart.naturbase.no). 

Det er ikke registrert industrimineraler, naturstein eller metaller i planområdet eller i nærliggende 

områder (geo.ngu.no). 

6.8 Trafikkforhold 

Hovedatkomst til idrettsanlegget fra Birkeland sentrum er via Strøget (Rv 41). Det kan også nås 

fra Mosfjellveien som går inn til fabrikken Uldal As og skytebanen nord i planområdet og fra 

boligfeltet via Rørhomvegen i sør, men her må det siste stykket tas som gående/syklist.  
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Figur 16 Hovedadkomster til idrettsanlegget med bil, og sykkel-/gangforbindelser fra stoppested for 
buss/bil. For gående og syklende er det mulig å benytte fortau langs veiene. 

Viktige veiforbindelser i området 

Videre gis en oppsummering av de største veiene i området, samt Rørhomvegen som går til 

boligområdet i planområdet og Tollenesveien som går rundt området i vest. Riksvei 41 har 

fortau, mens tilbudet for gående og syklende er begrenset på resterende veier. Det er ingen rene 

sykkeltrasséer i planområdet. 

 

 

Figur 17 Oversikt over veier. 
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Innkjørsel til idrettsanlegget 

Innkjørselen til idrettsanlegget fra Strøget har en bredde på omtrent 8 m. Det er gode 

parkeringsmuligheter, men det er lite tilrettelagt for syklende og gående. Trafoen som ligger ved 

adkomsten gir utfordringer for sikten.  

 

 

Figur 18 Innkjørsel fra Strøget til idrettsanlegget. 

Strøget (Rv 41) 

I nordlige del av Strøget er det registrert ÅDT mellom 3800 (minste) og 5150 (største). I den 

sørlige delen som møter Birkelandsveien er det registrert ÅDT mellom 3900 (minste) og 5150 

(største) (vegkart.no). Det er etablert fortau for myke trafikanter på begge sider av veien.  

 

  

Figur 19 Strøget (Google streetview). 

Rørhomvegen 

Innkjørselen fra Birkelandsveien/Tollenesveien har en veibredde på omtrent 5 m. Innover i 

Rørhomvegen varierer bredden mellom 4-5 m. Det er ikke fortau langs veien. Rørhomvegen er 

en blindvei og det er sannsynlig lav ÅDT, men dette er ikke registrert. 

 

 

Figur 20 Rørhomvegen (Finn.no). 
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Birkelandsveien (Rv 41) 

I den østlige delen som møter innkjørsel til Strøget er det registrert ÅDT mellom 3900 (minste) 

og 5150 (største). Videre mot nord-vest er det registrert ÅDT mellom 2100 (minste) og 3900 

(største) (vegkart.no). Det er en adskilt gang-/sykkelvei på den ene siden mot nord.  

 

 

Figur 21 Birkelandsveien (Google streetview). 

Mosfjellveien (Fv 257) 

I Mosfjellveien er det registrert ÅDT 300 (vegkart.no). Det er ikke etablert gang-/sykkelvei.  

 

 

Figur 22 Mosfjellveien (Fv 257) (Google Streetview). 

Tollenesveien 

Det er ikke registrert ÅDT i Tollenesveien som går rundt planområdet på vestsiden. Denne veien 

benyttes som adkomstvei til næringsbebyggelse og er koblet til Fv 258 i nord. Det er en egen 

gang- og sykkelvei på den ene siden av veien.  

 

 

Figur 23 Tollenesveien (Google maps).  

Trafikksikkerhet  

Registrerte ulykker i området har skjedd på RV41, langs Strøget og på Birkelandsveien. Disse 

veiene er ikke innenfor planavgrensningen, men ligger like inntil planområdet. Innenfor utklippet 

som vist på neste side er det registrert 26 ulykker mellom 1978 og 2009. Av disse skjedde kun 5 

etter år 2000. En overvekt av ulykkene var bilulykker eller MC-ulykker.  



 

IDRETTSANLEGGET PÅ BIRKELAND OG OMEGN 27 (76) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

Figur 24 Utklipp fra Vegkart viser registrerte trafikkulykker (Vegkart.no). Markert i rødt er 
ulykkesområder som er mest relevant for planområdet. 

Kollektivtilbud 

Det er busstopp like utenfor idrettsanlegget med gangavstand fra boligområdene. Buss 134, 

Birkeland-Herefoss går langs Strøget. Der Strøget og Birkenesveien møtes går Buss 134, buss 

133 (Kroksteinåsen – Lillesand – Birkeland) og buss 36 (Kristiansand – Tveit – Birkeland). 

Busstilbudet er for det meste én avgang per time for hver av rutene (akt.no). I følge Trafikkplan 

for kommune Lillesand og Birkenes (2018-2024) er det satt mål om en utbedring av busstilbudet 

fra Birkeland til Lillesand, til Grimstad – Arendal, Tveit – Kristiansand og til Herefoss- Hynnekleiv 

(akt).   

I vedtatt reguleringsplan for Birkeland vest er det en kollektivholdeplass nord for fabrikkområdet. 

Den er ikke i bruk per idag, men det er planlagt som ny endeholdeplass for busser Birkeland-

Kristiansand og Birkeland-Lillesand i fremtiden (ref. e-post utveksling med AKT, 05.06/19). 
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Figur 25 Busstopp i/ved planområdet (finn.no).  

6.9 Universell tilgjengelighet 

Det er ikke gjort konkrete tiltak for å sikre universell utforming i planområdet. Det er derimot lite 

stigning som gjør området godt egnet for gående med og uten hjelpe- og fremkomstmidler. For å 

oppnå bedre tilgjengelighet bør det stilles krav til universell utforming ved opparbeiding av 

gangareal, felles uteareal/lekeplasser og andre publikumsrettede tiltak. 

Det er etablert et opphøyd fortau langs Strøget. I reguleringsplan for Birkeland sentrum som 

gjelder for Strøget og Birkenesveien (Rv41) foreligger bestemmelsen «det skal tilrettelegges for 

sammenhengende ledesystem langs viktige gangforbindelser». 

6.10 Rekreasjon og uteområder 

I Birkenes er det gode muligheter for friluftsliv, toppturer og idrett. Tovdalselva og vann i 

nærheten gir gode muligheter for fiske. Det er et større turterreng ved Tovdalselva, idrettsanlegg 

samt mindre leke- og rekreasjonsarealer spredt i området. Idrettsanlegget på Birkeland er innen 

rekkevidde for flere boliger, skoler og barnehager, og brukes ofte som tur- og/eller lekeareal for 

barn og voksne. Området er registrert som svært viktig for friluftsliv/rekreasjon. Området som 

inneholder skiløyper og lignende brukes av allmennheten, samtidig som idrettslaget bruker det i 

forhold til sine aktiviteter.  

Sør for planområdet i nærheten av boligområdet i Rørhomvegen er det et større lekeareal med 

sandkasse. Det er også et mindre areal avsatt til lekeplass nord i Rørhomvegen. Med bakgrunn i 

disse opplysningene har hver bolig tilgang til lekeareal innen 400 meter.  



 

IDRETTSANLEGGET PÅ BIRKELAND OG OMEGN 29 (76) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

Figur 26 Rekreasjonsområder i og i nærheten av planområdet. 

Det er registrert svært viktige friluftsområder i planområdet, dette er idrettsanlegget og 

rekreasjonsområdet vest for anlegget (naturbase.no). Kartlagte friluftsområder er vist i utklippet 

nedenfor.  
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Figur 27 Kartlagte friluftsområder etter type.  

Særegent for området er ravinedalen Grødebekken. Området kan brukes som oppholds- og 

lekeområde, selv om noen deler er mindre egnet på grunn av bratte skrenter, rør og avfall. 

Enkelte områder er mindre stabile og kan utgjøre en risiko for nærliggende bebyggelse. Området 

er ikke registrert som viktig i friluftssammenheng. Dersom Grødebekken skal bli bedre egnet som 

oppholds- og lekeområde samt bli brukt som snarvei mellom idrettsanlegget og boligområdet bør 

det gjøres tiltak for rydding og opparbeiding. 

 

   

Figur 28 Bildet til venstre viser et område i ravinedalen med rør og diverse avfall, mens bildet til høyre 
viser et område bedre egnet for opphold.  

6.11 Barns interesser 

Det er utført en forenklet barnetråkkanalyse i forbindelse med planarbeidet for kommuneplan for 

Birkenes kommune 2018 – 2030. Resultatet viste blant annet at tre områder langs Rv41 ble 

oppfattet som skumle. Disse ble kalt «rart/vanskelig kryss» samt «skummel tomt». Idrettsbanen 

og skibakken er et viktig og sentralt tur- og lekeområde som barna bruker. På motsatt side av 

Strøget ligger Tobias Jorde som kan benyttes som oppholdsområde for barn og unge. Parken 

består av en stor plen og et utendørs amfi (Birkenes kommune).   
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6.12 Offentlig og privat servicetilbud 

Det er et godt tilbud i Birkenes med tanke på barn- og unge, helsetilbud, butikker og dagligvare. 

Det er ikke videregående skole i Birkenes. 

Skolekapasitet og barnehager 

Det er god barnehagedekning i kommunen, og Birkeland barnehage ligger i nærheten av 

planområdet. Det også barne- og ungdomsskole sør i området. Birkeland barneskole har ca. 480 

elever. I nærheten ligger også Folkehøgskolen Sørlandet. For videregående skole må man pendle 

til Møglestu videregående i Lillesand.  

 

 

Figur 29 Barnehager og skoler i området, målt avstand er fra fotballbanene på idrettsanlegget.  

Dagligvare og bibliotek 

I den sørlige delen av Strøget ligger bibliotek, bank, bensinstasjon, frisør, dagligvare og butikker. 

Det er et godt servicetilbud og det mest nødvendige er tilgjengelig i nærheten av boligområdene.  
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Figur 30 Dagligvare, bensinstasjon samt bibliotek, målt avstand er fra fotballbanen. 

Helse 

Birkenes legesenter ligger like ved planområdet, med helsestasjon og to tannklinikker. I Strøget 

er det et sykehjem for eldre. Fra Birkenes er det i overkant omtrent 32 km til Sørlandet sykehus 

Kristiansand. 

 

 

Figur 31 Sykehjem og legesenter ligger i Strøget med kort avstand fra boligområdene på Birkenes.  

6.13 Teknisk infrastruktur  

Ledningsnettet i planområdet er av eldre årgang og med stor variasjon i dimensjoner. Dette gir 

ulik grad av kapasitet. Generelt vil en ledning med dimensjon 160 mm gi 20 liter vann/sek, og en 

ledning med dimensjon 250mm gi 50 liter vann/sek. Dette medfører at det er få steder det vil 

være tilstrekkelig brannvann, også i sentrum. For å få en mer nøyaktig beskrivelse må det gjøres 

beregninger av hver ledning. Kommunen har en saneringsplan under arbeid, og det er foreløpig 

planlagt å legge opp til en kapasitet på 50 l/s nedover Strøget (fra Uldal AS nedover til 
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folkehøyskolen). Det vil da være muligheter for å sikre nødvendig brannvann ved å legge 

tilstrekkelig stor dimensjon på stikkledninger ut fra denne ledningen.  

 

VA-ledninger er vist i utklippet.  

 

 

Figur 32 VA-ledninger i og rundt planområdet (Kommunekart.com).   

I planområdet har Agder Energi distribusjonsnett. Utklippet nedenfor viser høy/lavspennings 
luftnett/kabelnett. Ved adkomsten til idrettsanlegget er det en telestasjon som tilhører telenor.  
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Figur 33 Høy/lavspennings luftnett/kabelnett (AEN, 2018). 

6.14 Grunnforhold og fareområder 

Bergarter i planområdet er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (geo.ngu.no). Løsmasser er 

vist i utklippet nedenfor, og planområdet består for det meste av breelvavsetning og noe bart 

fjell.  

 

Figur 34 Løsmasser (geo.ngu.no). 

 

Marin grense og aktsomhetsområder for flom 

Marin grense går like ved idrettsanlegget som vist nedenfor. Det er potensiale for kvikkleire i 

nærheten av marin grense. I ravinedalen er det noe usikre grunnforhold og det er tidligere 

registrert løsmasseskred (Birkenes kommune). 
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Figur 35 Marin grense (geo.ngu.no). 

 

Birkenes ligger lavt i terrenget og i nærheten av Tovdalselva som gjør at områdene nærmest elva 

er utsatt for flom. Rapporten «Flomberegning for Flaksvatn i Tovdalselva, NVE 2004» tar for seg 

målinger avvannstand og flomberegning i Tovdalselva. Det forekommer store flommer både vår 

og høst, men høstflommer er mest dominerende. Flommene er forårsaket av intens høstnedbør i 

form av regn og/eller snøsmelting. Vassdraget er delvis regulert, men det antas at dette ikke har 

særlig innvirkning på avrenningen i flomsituasjoner (NVE, 2004). 

 

Figur 36 Aktsomhetsområder for flom og maksimal vannavstigning (temakart.nve.no). 
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Skred 

Vest for idrettsanlegget er det en høydeforskjell på omtrent 20 meter som kan utgjøre en viss 

risiko. Det er for øvirg ikke registrert aktsomhetsområder for jord eller flomskred eller 

skredhendelser i planområdet. Nord for planområdet er det registrert aktsomhetsområde for 

snøskred og steinsprang som vist i utklippet.  

 

 

Figur 37 Aktsomhetsområder for snøskred markert i rødt. Dette er utenfor planområdet 
(temakart.nve.no). 

 

6.15 Støyforhold  

Det er registrert støy i rød og gul sone langs Fylkesvei 41 som vist i utklippet. Det er særlig 

denne veien som gir trafikkstøy, mens veiene innad i området er mindre utsatt på grunn av 

lavere trafikkmengder. Fabrikken Uldal AS kan også regnes som en støykilde i planområdet. Det 

er ikke kjent om det er foretatt noen støymåling for Uldal AS. Det er nevnt i planarbeidet at det 

er vifter i tilknytting til fabrikken som støyer noe.  
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Figur 38 Utklipp fra støyvarselkart (Statens Vegvesen). Fylkesvei 41, Birkelandsveien i sør og Strøget 
som går fra sør til nord er i rød sone.  

6.16 Forurensning 

Basert på historiske flyfoto over planområdet, viser flyfoto fra 1961 at store deler av området var 

skoglagt. I 1966-1973 ble det bygget opp ett boligfelt og to idrettsbaner ved sørlig halvdel av 

området og en bygning på nordlig del av planområdet. Bygningen på den nordlige delen av 

planområdet ble påbygget i 2000, i tillegg ble det observert en søppelfylling for hageavfall til vest 

for bygningen. Søppelfyllingen fortsetter å bli brukt til området blir endret til jordbruk i 2014. 

Planområdet har ikke undergått signifikante endringer siden den tid. Søppelfylling for hageavfall 

(Figur 39) er nå stengt og det er svært lav risiko for rester av farlig avfall (ref. dialog med 

Birkenes kommune). Dette er imidlertid ikke bekreftet ved analyser, og det kan derfor ikke 

utelukkes at det kan være forurenset grunn i dette området. Områdets bruk til deponi kan også 

ha ført til oppsamling av deponigass i grunnen. Dersom det skal bygges eller utføres inngrep på 

dette området bør det undersøkes om det er deponigass i grunnen.  

 

 

Figur 39 Stengt søppelfyllingsområde. Omtrentlig område er vist.  

Det ble ved gjennomgang av historiske flyfoto av planområdet og omkringliggende områder 

identifisert to eiendommer med industri i vestlig og nord-vestlig retning for planområdet (utenfor 

planområdet). Industriområdet nord-vest for planområdet ble først observert på flyfoto i 1971 
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(Figur 40) og påbygget i 2000 med flere tanker installert. Den andre ligger vest for planområdet 

og ble først observert i 2000 (Figur 40). I tillegg er det en bedrift, Uldal AS, som er lokalisert helt 

nord på planområdet.  

 

  

Figur 40: Historisk flyfoto fra 1973 (til venstre) og 2000 (til høyre) over planområdet og 
omkringliggende områder. Industri området er synlige til vest for tiltaksområdet. © OpenStreetMap 
contributors 

Industriområdet til vest er en konsesjonsbelagt bedrift (3B Fiberglass Norway AS ) som ligger 

142 m vest, nedstrøms for planområdet (Figur 41). Bedriften er ett aktivt landbasert 

industrianlegg som driver med mineralsk industri (unntatt pukkverk) som produserer glassfiber, 

for mer detaljer angående bedriftens utslipp se Tabell 1. Begge de nevnte industriområdene vest- 

og nordvest ligger nedstrøms for planområdet, og eventuell forurensning fra industriområdene vil 

ikke kunne spres ved avrenning til planområdet, men utslipp til luft fra industriområdet kan ha 

blitt spredd inn på planområdet. Denne mistanken er imidlertid liten da planområdet ligger mye 

høyere enn de aktuelle industriområdene.  

På områdene tilknyttet Uldal AS vil det være en mistanke om forurensning i grunnen, grunnet 

områdets bruk, samt at det vil være antroprogene fyllmasser på området med ukjent opphav 

som kan være forurenset.  
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Figur 41: Kartutsnitt over tiltaksområdet med markering av den konsesjonsbelagte bedriften (svart 
fabrikk ikon). © Miljødirektoratet 

Tabell 1: Utslipp og akutt forurensning data for 3B-Fibreglas Norway AS. 

Utslipp og akutt forurensning Utslipp til luft i 2018 

(i tonn per år) 

Utslipp til vann i 2018 

(i tonn per år) 

Ammoniakk 0,18 (I.R) 

Arsen (I.R) 0,00 

Benzen, toluen, ethylbenzen, 

xylen 

(I.R) (I.R) 

Biologisk oksygenforbruk (I.R) (0,00) 

Bly (I.R) 0,11 

Flussyre 49,42 (I.R) 

Flyktige organiske forbindelser 0,00 (I.R) 

Flyktige forbindelser uten metan (I.R) (I.R) 

Formaldehyd 0,00 (I.R) 

Kadmium  (I.R) 0,00 

Karbondioksid 24,24 (I.R) 

Kjemisk oksygenforbruk (I.R) 0,00 

Klimagasser 24 236,00 (I.R) 

Kobber (I.R) 1,24 

Krom (I.R) 0,00 

Kvikksølv (I.R) 0,00 

Nitrogenoksider 77,08 (I.R) 

Partikulært utslipp ktil luft fra 

industri 

3,52 (I.R) 

Sink (I.R) 10,57 

Svoveldioksid 40,94 (I.R) 
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Utslipp og akutt forurensning Utslipp til luft i 2018 

(i tonn per år) 

Utslipp til vann i 2018 

(i tonn per år) 

Tørrstoff, suspendert (I.R) 0,00 

Vannmengde (I.R) 97 463,00 

Akutt forurensning av kjemisk 

oksygenforbruk 

0,00 (2017) 4,50 (2017) 

Akutt forurensning av suspendert 

stoff 

0,00 2,50 (2017) 

(I.R.)=Ikke rapportert 

 

Selve planområdet er ikke registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase men tre 

eiendommer i nærheten til tiltaksområdet definert som forurenset (Figur 42). Alle disse tre 

eiendommene har forurensning som er klassifisert som «akseptabel forurensning med dagens 

areal- og resipientbruk», for mer detaljer se Tabell 2. De tre lokasjonene er imidlertid også 

lokalisert nedstrøms for planområdet og vil ikke ha hatt innvirkning på grunnen i planområdet.   

 

 

Figur 42: Kartutsnitt over tiltaksområdet fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase hvor 
eiendommer med akseptabel forurensning med dagens areal-og resipientbruk er markert i gult. © 
Miljødirektoratet 

Tabell 2: Forurenset grunn data for forurensede eiendommer i nærheten av tiltaksområdet fra 
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. 

Lokalitetnavn Lokalitet ID Forurensning Estimert distanse 

til tiltaksområdet  

Slamlaguner – 

Norske Glassfiber 

3260 Mistanke om; benzen, toluen, 

ethylbenzen, xylen og 

klororganiske forbindelser 

0m øst 

Bakkemoen 

Avfallsplass 

3257 Påvist; krom (treverdig), DDT, 

kvikksølv, PAH-16 og 

polyklorerte bifenyler 

0m nord 

Agder 

Treimpregnering 

3259 Mistanke om; 

metallforbindelser 

123m øst 
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 PLANFORSLAGET  

7.1 Planens avgrensning og hensikt 

Hensikten med planen er å sikre utbyggingsmuligheter i området og gode aktivitets- og 

lekeområder for barn og unge. Planforslaget gir mulighet for utbygging av en fotballhall som en 

del av idrettsanlegget på Birkeland. Det skal etableres et nytt adkomstområde med trygg 

adkomst for myke trafikanter og gode parkeringsmuligheter for biler og sykler. Planen legger 

også til rette for at fabrikken Uldal AS kan utvide bygningsmassen og etablere nye 

parkeringsplasser i hovedsak for ansatte. 

Reguleringsbestemmelsene for boligområdet i Rørhomvegen skal ivareta området slik det er i 

dag. Utnyttelsesgraden blir 30% BYA, slik at behovet for dispensasjonssøknader kan reduseres. 

Veisystemet videreføres slik det er regulert i tidligere planer. Veiene i Rørhomvegen er tegnet 

opp etter eksisterende situasjon, med mulighet for utvidelse i områder regulert annen veggrunn. 

Et annet formål med planforslaget er å sikre en overordnet grønnstruktur for området. Deler av 

Grødebekken skal beholdes som et naturområde, men deler av den nord-østliggende siden 

foreslås omregulert til formålene bolig og idrettsstadion.  

Planområdet omfatter et areal på omtrent 177,5 daa. 

 

  

Figur 43 Utsnitt fra plankartet (Rambøll). 
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7.2 Reguleringsformål 

REGULERINGSFORMÅL (PBL §12-5) BETEGNELSE (jf. Kart) STØRRELSE 
(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

1110 - Boligbebyggelse B 47,0 

1340 - Industri BI 0,8 

1400 - Idrettsanlegg BIA 40,4 

1430 - Idrettstadion  BSS 10,4 

1570 – Telekommunikasjonsanlegg BTK 0,6 

1610 - Lekeplass O_BLK 0,4 

1830 – Kontor/industri BKB 15,4 

Sum areal denne kategori:  115,0 

   

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

   

2011 - Kjørevei O_SKV 6,6 

2012- Fortau O_SF 0,6 

2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg O_SVT 1,7 

2019 - Annen veggrunn - grøntareal O_SVG 3,3 

2073 - Kollektivholdeplass O_SKH 0,3 

2080 - Parkering O_SPA 4,7 

Sum areal denne kategori:  17,2 

   

Nr. 3 Grønnstruktur   

3001 - Grønnstruktur O_G 8,3 

3040 - Friområde O_GF 37,1 

Sum areal denne kategori:  45,4 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Flomfare (3) H320 10,9 

Brann-/eksplosjonsfare (2) H350 9,7 

Bevaring naturmiljø H560 8,3 

Sum areal denne kategori:  26,5 

Planområdet totalt  177,6 
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7.3 Idrettsområdet (BSS og BIA) 

Idrettsområdet inneholder formålene BSS (idrettsstadion) og BIA (idrettsanlegg). I formålet BSS 

planlegges det en ny fotballhall, samt adkomstvei og parkeringsplasser. I formålet BIA inngår 

eksisterende idrettsanlegg med kunsgressbane, fotballbane, klubbhus, adkomstsone til 

idrettsanlegget og grønnstruktur. Innenfor BIA kan adkomstløsning, gang- og sykkelforbindelser 

og parkering forbedres i forbindelse med etablering av den nye fotballhallen, men utover dette er 

det ikke planlagt ny tiltak i BIA. 

Det legges opp til etablering av en idrettshall/fotballhall innenfor byggegrensen i området BSS på 

plankartet. Byggegrensen er noe større enn planlagt størrelse på hallen for å ha fleksibilitet i 

forhold til plassering. Maks BYA for BSS er 45% ikke medregnet parkeringsareal, og maks 

mønehøyde er 14 m. Det blir da mulighet for å etablere enn hall på 50 * 80 meter, eksempelvis 

med et buet møne med 20-30 graders takvinkel. Arealet vil gi mulighet for en nier-bane på 40 - 

50 m x 60 - 64 m (tilsvarende elleverbane på tvers). En full ellever-bane ville krevd et areal med 

bredde 60-68 m og lengde: 100-105 m (fotball.no). Det er nok areal til ca. 80 parkeringsplasser 

nord og øst for planlagt fotballhall innenfor BSS. 

Det forutsettes at deler av Grødebekken kan fylles igjen, samt at planområdet kan utvides med 

en liten del rett sør for telehuset (BTK). En liten del av boligeiendom GB 88/166 vil gå med i 

utvidelsen. Hallens plassering fordrer at det gjøres grunnundersøkelse og vurdering av stabilitet, 

særlig i sør mot Grødebekken. Rekkefølgekrav sikrer at det gjennomføres grunnundersøkelse før 

utbygging. Grunnforholdene skal dokumenteres og det må eventuelt settes i verk tiltak for å 

sikre stabil grunn. 

Sol-/skyggeanalysen i kap. 7 viser hvordan idrettshallen vil påvirke solforhold for nærliggende 

boliger. Særlig på ettermiddagen vil solfoholdene reduseres for en bolig i nærheten. 

 

Figur 44 Arealet for planlagt fotballhall er i dag en stor grusplass. Grødebekken sees midt i bildet. 

Oppgragsgiver har oversendt en illustrasjonsplan som viser mulige løsninger for utforming av 

idrettsområdet, plassering av en ny fotball, parkering og adkomst. Skissen er brukt som et 

utgangspunkt i planarbeidet, men er ikke førende. I illustrasjonsplanen er det lagt vekt på 

bevaring av grøntområder og vegetasjon, i tillegg til at det sikres god parkeringsdekning for bil 

og sykkel. Supplerende anbefalninger for trafikale løsninger er beskrevet i kapittel 7.8. 
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En endelig utforming av området vil først foreligge ved prosjektering og utarbeidelse av en 

situasjonsplan for fotballhallen. Illustrasjonsplanen må tolkes som et forslag, og ikke en endelig 

bestemt løsning.  

 

Figur 45 Illustrasjonsplanen viser et forslag til utforming (oversendt fra oppdragsgiver/idrettslaget). 

 

Figur 46 Eksempel som viser et inngangsparti rundt en idrettshall (hentet fra illustrasjonsplan oversendt 
fra oppdragsgiver/idrettslaget, 2017). 

7.4 Kontor og industri (BKB og BI) 

I området BKB, der Uldal AS holder til i dag, legges til rette for å utvide bygningsmassen mot 

vest og øst. En utvidelse av bygget og parkeringsplasser mot vest resulterer i at deler av 

løypetraseen for ski/lysløype må endres noe. Mot øst foreslås en bolig (GB 88/204) endret fra 

bolig til industri. Maks BYA er satt til 95 % som gir mulighet for utbygging innenfor 
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byggegrensene. Eiendommen er fra før av godt utnyttet med bebyggelse og parkeringsareal. 

Bestemmelser for høyde videreføres fra reguleringsplan for Birkeland vest, med maks 

gesimshøyde 12 m og maks mønehøyde 15 m. Dette muliggjør 4-5 etasjer. 

 

Figur 47Utklipp fra reguleringsplanen viser fabrikkområdet. 

 

I området BI er det et mindre område som tilhører industriområdet i Tollenesveien. Området som 

er foreslått som industriområde er i gjeldende regulerings for Birkeland Vest (1991) regulert som 

friområde. Bruken innenfor området er i dag industri (ref. dialog med Birkeland kommune), og 

det er derfor hensiktsmessig å endre formålet til dette. I plankartet er det lagt inn et 

bestemmelsesområde #1 med bestemmelse om at gjeldende reguleringsbestemmelser for 

Birkeland Vest skal gjelde for BI.   

7.5 Boligbebyggelse (B) 

Områdene B1-B10 gjelder for boligområdet i Rørhomvegen og B11 gjelder for deler av 

boligtomter i tilknytning til veien Strøget med adkomst fra fv. 41.    

Det tillates nye tilbygg som boder og garasje i boligområdet Rørhomvegen B1-10. Maks 

utnyttelsesgrad for boligbebyggelsen settes til 30 % BYA. Gjennomsnittlig BYA ligger i dag på 

omtrent 25 % BYA, og det blir da mulighet for tilbygg for de fleste eiendommene. Det tillates 

ikke nye boenheter. 

Maks gesimshøyde er 6,5 meter og maks mønehøyde er 9 m over planert terreng, som muliggjør 

3 etasjer, da med skråtak i øverste etasje. 

 

Det er ikke planlagt fortetting i boligområdet Rørhomvegen B1-10. Boligområdet fungerer godt 

slik det er i dag, og det er ikke et stort behov for sentrumsnære boligtomter slik forholdene er i 

dag. Dersom området vurderes som aktuelt for fortetting i fremtiden, bør det sikres tilstrekkelig 

oppgradering av veisystem og uteoppholdsarealer/lekeplasser i tilknytning til boligene. 
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For boligtomtene i området B11 blir deler av tomtene regulert til boligformål. Det pågår en 

jordskiftesak som vil avklare grensene mellom boligtomter i sør og kommunens eiendom i nord. 

Plankart med formålsgrenser vil forhåpentligvis bli oppdatert i forhold til en avklaring fra 

Jordskifte før endelig vedtak av detaljreguleringsplanen.  

Byggegrenser  

Ved ny utbygging skal bebyggelsen plasseres innenfor inntegnede byggegrenser slik at det sikres 

5 m avstand til veikanten.  

For boligene som inngår i planen Birkeland vest, fjernes regulerte byggelinjer mellom tomtene. 

For planen Rørhomvegen del av gnr 88, bnr 3, fjernes regulerte tomtegrenser (se utklippet). Det 

er vurdert at de fjernede byggelinjene og tomtegrensene ikke har en vesentlig funksjon for 

området i dag.  

 

 

Figur 48 I reguleringsplanen Rørhomvegen del av gnr 88, bnr 3, er tomter adskilt med regulert 
tomtegrense. I reguleringsplan for Birkeland vest er det byggelinje mellom tomtene. Disse linjene tas ut 
av plankartet. 

7.6 Telekommunikasjonsanlegget 

Innenfor formålet BTK, ved adkomsten til idrettsområdet er det i dag et 

telkommunikasjonsanlegg (telehus) som tilhører telenor. Maks BYA er 40% og maks mønehøyde 

9 m. Bygget gir noe firhindret sikt for kjørende inn til idrettsområdet. I fremtiden kan det bli 

aktuelt å flytte telehuset, men Telenor har foreløpig ingen planer for dette. 

7.7 Parkering 

Boligområdet 

For boliger i Rørhomvegen (B1-11) er kravet 2 parkeringsplasser per boenhet. Dette er i samsvar 

med kommuneplanens bestemmelser (2010-2021).  

Idrettsanlegget 

Parkeringsplasser i tilknytting til fotballhallen, kan plasseres rundt den nye idretts-/fotbalhallen i 

området BSS og eventuelt i BIA. 

I følge veileder for idrettshaller (Kulturdepartementet, 2016) er en tommelfingerregel at antallet 

parkeringsplasser for bil, innenfor en avstand på 500 m, skal være 20 % av antallet personer i 

anlegget. Det vil si at med hele 300 besøkende vil det anbefalte antallet være 60 



 

IDRETTSANLEGGET PÅ BIRKELAND OG OMEGN 47 (76) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

parkeringsplasser. I planen settes minimumskravet til 60 plasser og 2 HC plasser for å sikre god 

dekning. Innenfor idrettsanlegget BIA er det plass til omtrent 80 plasser (se illustrasjonsplan, 

2017).  

Dersom det kommer 600 besøkende vil behovet være 120 plasser. Ved turneringer og større 

arrangementer kan behovet dekkes av parkeringsplasser på området, bruk av parkeringsplasser 

ved fabrikkområdet (SPA1) og andre offentlige parkeringsplasser i sentrum, for eksempel ved 

rådhuset på motsatt side av Strøget. På grunn av idrettsanleggets sentrale beliggenhet legges 

det vekt på at besøkende velger sykkel/gange, og 60-80 parkeringsplasser regnes som 

tilstrekkelig for både det eksisterende tilbudet og den nye hallen. Inntill hallen bygges, vil dagens 

parkeringssituasjon videreføres. 

 

Fabrikkområdet 

Arealet SPA1 kan disponeres til parkeringsplasser forbeholdt ansatte ved bedriften. En enkel 

utregning på området viser at det er plass til omtrent 110 plasser med dimensjon 2,5 * 5 m. 

Parkeringen kan benyttes av ansatte og av besøkende til idrettsparken ved behov. Arealet SPA2 

kan disponeres til parkeringsplasser, oppstillingsplasser, snuplass og/eller varelevering etter 

behov. 

Etter parkeringskrav som benyttes i flere kommuner, for eksempel i Kristiansand kommune, skal 

det være 1 parkeringsplass per 100m2 bruksareal for kontor/industri. Dersom fabrikken utvides 

til 1461 m2 bruksareal (1 etasje), blir kravet 14 parkeringsplasser. Med 2 etasjer og 2922 m2  

bruksareal ville kravet vært 29 parkeringsplasser.  

 

Utforming av parkeringsplasser (SPA1 og SPA2) 

På idrettsområdet anbefales det å skille mellom kortids- og langtidsparkering. Dette vil bidra til 

bedre logistikk ved av- og påstigning.   

Parkeringsarealet SPA2 er utformet med hensyn til navigeringsmuligheter for lastebil og vogntog 

(se illustrasjonen). Det er sikret svingradius for personbil til parkeringsplassen SPA1.  

 

Figur 49 Svingradius og navigeringsmulighet for vogntog på SPA2. 
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Figur 50 Navigeringsareal og svingradius for lastebil og vogntog til SPA2, personbil til SPA1 og for buss 
til kollektivholdeplass. 

7.8 Trafikk, Samferdsel og infrastruktur 

 

Kjøreveier (O_SKV og O_SVG/O_SVT) 

Eksisterende kjøreveier videreføres i planforslaget. Veier som ligger i planforslaget er internveier 

for boligområdet Rørhomveien, adkomst til idrettsområdet (o_SKV4) og adkomst til varelevering 

og parkering for bedriften Uldal AS helt nord i planen (o_SKV3). Kapasiteten på eksisterende 

veier og kryss anses som tilstrekkelig.Det forventes ingen økning i trafikk for boligområdet. For 

adkomsten inn til idrettsområdet og til bedriften Uldal AS kan det forventes noe økning i trafikk 

som følge av utbyggingen. Arealer innenfor formålet «annen veggrunn» i boligområdet beholdes 

som en buffer mellom eiendomsgrenser og vei, og kan benyttes til utvidelse av veibredden ved 

behov.  

Kjøreveien O_SKV4 med fortau o_SF2 er en videreføring av vei og adkomst (o_V17) fra 

reguleringsplan for Birkenes sentrum vedtatt i 2016.   

 

Fortau (O_SF) 

I O_SF1 og O_SF2 kan det etableres fortau. På plankartet er fortauene regulert med 3 meters 

bredde.    

 

Kollektivholdeplass (O_SKH) 

I vedtatt reguleringsplan for Birkeland vest er det en kollektivholdeplass nord for fabrikkområdet, 

som vil videreføres i foreliggende reguleringsplan. Den er ikke i bruk per idag, men det er 

planlagt som ny endeholdeplass for busser Birkeland-Kristiansand og Birkeland-Lillesand i 

fremtiden (ref. e-post utveksling med AKT, 05.06/19). 

Idrettsområdet 

Hovedadkomst til idrettsområdet for biltrafikk, gående og syklende vil fortsatt være fra fv.41 

(området o_SKV4). I tillegg er det stier for gående og syklende fra Mosfjellveien i nord og 

boligområdet i sør og sør-vest. Situasjonsplan i forbindelse med søknad skal vise en utforming av 

området som ivaretar prinspipper for trafikksikkerhet. Det bør legges til rette for varelevering til 

klubbhuset. 



 

IDRETTSANLEGGET PÅ BIRKELAND OG OMEGN 49 (76) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

Illustrasjonsplanen (vist i kap. 7.3) viser mulig løsning for området med adkomst, 

parkeringsplasser og grøntområder. Telehuset (vist på bildet nedenfor) gir noen utfodringer i 

forhold til sikt. For å sikre god sikt for kjørende til idrettsområdet, anbefales det å legge adkomst 

til fotballhall lenger vestover enn det som er vist på illustrasjonsplanen. I planforslaget foreslås 

det også en mindre utvidelse av planområdet rett sør for telehuset og vest for boligtomt GB 

88/166. En liten del av nevnte boligtomt foreslås innlemmet i planen. Dette vil noe mer plass for 

adkomstvei til mulig parkeringsområdet øst for planlagt fotballhall. Et forslag til plassering av 

parkeringsplasser er vist nedenfor. 

 

Figur 51 Skissen viser en mulig løsning for parkering og sikt ved innkjøringen (Rambøll). 

 

Figur 52 Telehuset ved adkomsten til idrettsanlegget. 
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Fortau og sykkelparkering bør plasseres i nærheten av inngangen til klubbhuset og ny idrettshall 

for å sikre god tilgjengelighet for myke trafikanter. Eksisterende gangforbindelser bør ivaretas 

inne på området og som forbindelser til/fra fylkesveien og boligområdene i nærheten (se skisse 

nedenfor). Det blir også mulighet for å etablere nye snarveier. I forbindelse med cuper vil det 

sannsynligvis være mye intern gangtrafikk mellom fotballhallen og den store fotballbanen i nord 

(opp mot Uldal). Denne sonen bør derfor være bilfri. På området bør det tydeliggjøres hva som er 

gangareal og hva som er kjøreareal.  

 

 

Figur 53 Viktige gangforbindelser som bør ivaretas/etableres på idrettsområdet (illustrasjonsplan 
oversendt fra oppdragsgiver/idrettslaget med påtegnede forslag fra Rambøll). 

 



 

IDRETTSANLEGGET PÅ BIRKELAND OG OMEGN 51 (76) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

Figur 54 Kommentarer til illustrasjonsplanen og forslag til gangforbindelser (illustrasjonsplan oversendt 
fra oppdragsgiver/idrettslaget med påtegnede forslag fra Rambøll). 

 

 

Figur 55 Den svarte pilen viser strekningen der det er aktuelt å etablere en snarvei fra idrettsanlegget til 
alternativ parkeringsplass ved fabrikken (Rambøll). 

7.9 Universell utforming 

Adkomster til idrettsanlegget skal være universelt utformet med trinnri adkomst. Nye turstier 

skal ha tilstrekkelig bredde og stigning for bruk av rullestol.  

7.10 Grønnstruktur, turstier og uteoppholdsareal 

Eksisterende lekeplasser, parker, friområder samt idrettsområdet som er tilgjengelig for beboere 

i planområdet beholdes. Dette gjelder for områdene O_G, O_GF og O_BLK. Grønnstruktur, stier 

og oppholdsområder skal ses i sammenheng. 
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Friområder 

Området o_GF1-3 forbeholdes bruk som aktivitetsområde i tilknytning til idrettsanlegget. Her 

inngår løypetraseer for en eksisterende skiløype/lysløype. Det tillates tiltak for å fremme 

friluftsliv og allmenn bruk av friområdene.  

 

I forbindelse med at Uldal AS ønsker å utvide bedriften, samt opparbeide parkeringsplass for 

ansatte, blir det noen endringer på det eksisterende løypenettet i området. Bedriften har laget en 

skisse som viser forslag til utforming både i forhold til parkeringsområde og løyper. Prosjektering 

av parkeringsområde og nye løypetraseer må sees samlet slik at man får en best mulig løsning. 

Det er valgt å ikke ta inn traseer i plankartet siden dette vil redusere fleksibiliteten i forbindelse 

med prosjektering.   

 

Figur 56 Skisse oversendt fra Uldal AS viser en mulig løsning for utbygging, parkering og omlegging av 
stier. 

 

Illustrasjonene på neste side viser hvordan stisystemet kan løses. Stiene skal følge anbefalt 

bredde for turvei/turløype med toppdekke på minimum 3 m og helst 4 m (Kultur- og 

kirkedepartementet 2008). I arealet med navn O_GT2 kan det etableres en gangbru. Det er 

vurdert at stisystemet vil fungere godt også dersom brua ikke etableres, men brua kan bidra til 

noe kortere avstand på strekket mellom O_GT1 til idrettsanlegget.  



 

IDRETTSANLEGGET PÅ BIRKELAND OG OMEGN 53 (76) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

  

Figur 57 Forslag til løsning av turløyper i friområdet tilknyttet idrettsanlegget. Oversikt til venstre og 
nærbilde til høyre. Stiene på skissen er vist med 3 m bredde (Rambøll). 

 

Figur 58 Området hvor det foreslås endringer på løypetraseen. Idrettsanlegget sees oppe til venstre i 
bildet. 
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Grødebekken 

Området O_G er avsatt som grønnstruktur i gjeldende kommuneplan. I forslag til ny 

kommuneplan foreslår kommunen å avsette deler av Grødebekken til bolig. Det vil si at 

kommunen vurderer utfylling i den øverste delen av bekken. Foreslåtte detaljregulering følger 

opp forslag til kommuneplan og utfylling i den øvre delen av bekken. Arealet er avsatt til 

grønnstruktur i kommuneplan og blir redusert fra 11,5 i tidligere kommuneplan (2010-2021) til 

8,3 dekar i planforslaget.  

Den nord-østlige delen av Grødebekken, som tidligere var regulert som grønnstruktur, blir i 

planforslaget regulert til formålene bolig og idrettsstadion. Dette gir mulighet for utfylling og 

stabilisering med hensyn til boligene og den nye idrettshallen. Et slikt inngrep vil medføre at 

deler av bekken må legges i rør, frem til bekken igjen åpnes i den sørliggende delen i området 

O_G. Det er beregnet at røret vil bli opp til 40 m langt. Det tillates å etablere en snarvei gjennom 

området for å gjøre området mer tilgjengelig og opprette en gangforbindelse mellom 

Rørhomvegen og idrettsanlegget. 

Området O_G i plankartet skal ivaretas som grønnstruktur og området bør ryddes for 

hageavfall/annet avfall for å gjøre området mer tilgjengelig. Vegetasjon og terreng innenfor 

hensynssone H560 skal bevares. Planbestemmelsene sikrer at bekken ikke legges i rør, slik at 

vannspeilet beholdes i den sør-vestlige delen. 

 

Figur 59 Grødebekken. Omtrent der hvor det planlegges utfylling 

 

Lekeplass 

For boligområder skal det fortrinnsvis være tilgjengelige arealer for sandlek innen 150 m. Dette 

kan innfris ved utbygging av området O_BLK i Rørhomveien. Området kan benyttes til å etablere 

en lekeplass for beboere i nærområdet.  
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7.11 Overvannshåndtering 

Planområdet består i dag av mye grønne overflater som kan infiltrere overvann. I Grødebekken 

er det et åpent vannspeil. Ved utbygging av ny idrettshall bør overvann håndteres slik at det 

vannet føres ned fra hallens tak, og ledes nedover mot Grødebekken. Ved opparbeiding av 

parkeringsplasser i BIA/BSS og på SPA1 og SPA2 bør mest mulig naturlig infiltrasjon/fordrøying 

opprettholdes. Dette kan gjøres ved å etablere/bevare grønne flater og vegetasjon.  

7.12 Teknisk infrastruktur 

Det forutsettes tilstrekkelig kapasitet for vann og avløp i forhold til utbygging av fotballhall og 

utvidelse av Uldal AS. Det er utfordringer med tilstrekkelig slokkevann i Birkeland sentrum. Dette 

må hensyntas i forbindelse med nye tiltak.  

 

7.13 Rekkefølgebestemmelser 

Situasjonsplan for området skal følge med søknad om tiltak.  

Det skal gjennomføres grunnundersøkelser før utbygging i BSS. Grunnforholdene skal 

dokumenteres og det skal settes i verk tiltak for å sikre stabil grunn. 

Før det gis rammetillatelse til idrettshallen, skal det dokumenteres løsninger som sikrer 

tilfredsstillende forhold for bygninger og utearealer når det gjelder støy. 

Før det gis brukstillatelse for utvidelse i fabrikkområdet BKB skal ny parkeringsplass og ny 

snuplass for varelevering etableres i SPA1 og 2. 

Rekkefølgekrav i planen sikrer også at det gjennomføres undersøkelser for forurensning fra 

fabrikken (BKB) og i parkeringsområdet (SPA1 og 2). 
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 VIRKNINGER  

Positive virkninger av planen er et utvidet aktivitetstilbud med ny idrettshall/fotballhall som en 

del av idrettsanlegget. Det vil også opparbeides grøntområder og tilrettelegges for bedre 

tilgjengelighet og bruk av grøntområder og friområder i nærhet til boligbebyggelsen. I tillegg vil 

en utvidelse av fabrikken Uldal AS styrke næring og arbeidsplasser i Birkenes. 

Planforslaget åpner for utfylling i en del av ravinedalen Grødebekken, som vil medføre både 

positive og negative konsekvenser for området. 

Nye reguleringsbestemmelser vil gi mulighet for mindre påbygg/tilbygg for eiendommene i 

Rørhomvegen. Dette vil gi bedre forutsigbarhet med tanke på byggesaker.  

Parkeringsdekning samsvarer med kommuneplanens føringer samt tidligere 

reguleringsbestemmelser innenfor planområdet. Ny parkeringsplass nord i planområdet vil bidra 

til å øke kapasiteten for ansatte ved fabrikken og for besøkende til idrettsanlegget. 

8.1 Overordnede planer – avvik og endringer 

Det legges også til rette for utbygging av en idrettshall på idrettsområdet og utvidelse av 

bygningsmassen til fabrikken nord i planområdet. Arealer vest for fabrikkområdet avsettes til 

parkeringsplasser. 

O_GF1-3 reguleres som friområde. Deler av arealene O_GF1-3 er regulert til offentlig friområde 

(Birkeland vest, PLANID 19780001). I kommuneplanen er deler av arealet O_GF3 avsatt til 

grønnstruktur, og arealene O_GF2 og O_GF3 avsatt til idrettsanlegg. O_GF1-3 reguleres til 

friområde, for å se området i sammenheng. Aktivitetsrettede tiltak kan tillates dersom dette blir 

aktuelt.  

Den nord-østlige delen av Grødebekken, som tidligere var regulert som grønnstruktur med 

hensynssone naturmiljø, blir i planforslaget regulert til formålene bolig og idrettsstadion for å 

sikre mulighet for utfylling. I kommuneplanen som kan bli vedtatt for neste periode, er dette 

området regulert til boligformål.  

Utover dette er det ikke større endringer i henhold til overordnete planer som angitt i innledende 

kapittel. 

8.2 Ny utbygging 

Planforslaget åpner for utbygging i området regulert til industri. Utvidelse av fabrikken vil bidra til 

å øke kapasiteten for virksomheten som er der i dag.   

En idrettshall vil gi idrettsområdet et løft og bidra til å styke fritidstilbudet for barn og unge. 

Tiltaket er vurdert til å være et positivt tilskudd til området. Universell utforming for adkomster 

til idrettsanlegget vil forbedre tilgjengeligheten for alle brukergrupper. 

Det er utført en sol-skygge analyse for å undersøke hvordan boliger i området blir berørt av 

utbyggingen. Særlig vil boligene øst for idrettshallen få skygge ved vår- og høstjevndøgn kl. 

16:30, på ettermiddag/kveld. På morgen og formiddag vil solforholdene fremdeles være gode. 

Utvidelse av fabrikken vil gi minimal innvirkning på solforholdende for nærliggende bebyggelse. 

Nedenfor vises vårjevndøgn og høstjevndøgn kl. 1630, når solforholdene påvirkes mest. 

Fullstendig sol-skyggeanalyse er lagt som vedlegg. 
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Vårjevndøgn, 16:30. Det grønne bygget til venstre er ny idrettshall og bygget til høyre er fabrikken. Nord 
er mot høyre. 

 

 

Høstjevndøgn, 16:30. Nord er mot høyre. 



 

58 (76) IDRETTSANLEGGET PÅ BIRKELAND OG OMEGN 

 

 

 

 

 

Rambøll 

  

8.3 Stedets karakter, byform, estetikk og landskap 

Mindre tilbygg, boder og garasjer i boligområdet skal tilpasses eksisterende bebyggelse. Maks 

BYA er satt til 30 %, som vil muliggjøre utbygging på de fleste tomtene.  Det er satt 

begrensninger for utbyggingens høyde og utnyttelse for å ivareta boligområdets karakter og sikre 

private grøntområder. Maks tillatt mønehøyde er satt til 9 m og gesimshøyde til 6,5 m for å sikre 

gode solforhold og en passende skala for området. 

Den nye utbyggingen i planområdet kan bidra til et mer helhetlig og etablert område. Ved 

etablering av idrettshall vil solforholdene for nærliggende boliger påvirkes noe på 

ettermiddag/kveld, men solforholdene på dagtid vil være gode. Utvidelse av fabrikken vil ikke gi 

nevneverdig innvirkning på solforholdene.  

Friområdene vest i planområdet og den sørlige delen av grøntområdet Grødebekken vil ivaretas 

for å sikre god tilgjengelighet til naturen. Det åpnes for utfylling i den nord-østlige delen av 

Grødebekken for å sikre stabile grunnforhold for ny utbygging av idrettshall og for boligene i 

nærheten. Dette vil påvirke områdets karakter og landskap, men det er i planforslaget overveid 

at området vil få en høyere bruksverdi sammenliknet med å bevare denne delen av ravinedalen.  

8.4 Trafikkforhold 

Det legges opp til å forbedre adkomstområdet til idrettsanlegget. Illustrasjonsplan for området 

viser en mulig løsning, sammen med anbefalinger gitt i planbeskrivelsen. Det anbefales å gjøre 

noen justeringer for å ta mest mulig hensyn til gående/syklende og å sikre god sikt for kjørende.  

Kollektivholdeplass i Mosfjellveien vil bidra positivt til kollektivtransporten. 

Ny parkeringsplass ved fabrikken vil gi god parkeringsdekning for ansatte, i tillegg til at 

idrettsanlegget kan benytte den på dager med mange besøkende. Parkeringsplasser ved 

Rådhuset er også en mulighet for offentlig parkering i nærheten av området. 

Eksisterende veier vil videreføres i planen. Arealer som er avsatt til «annen veggrunn» definerer 

buffer mellom vei og eiendomsgrenser. 

Det antas at trafikkmengden ikke vil øke i nevneverdig grad på grunn av planforslaget. 

8.5 Folkehelse og barns interesser 

Tilgjengelige friområder og aktivitetstilbud vil gi muligheter for å holde seg aktiv, og er et positivt 

tiltak for folkehelse. 

Barns interesser ivaretas ved å videreføre eksisterende lekeplasser, idrettsanlegg og 

grøntområder. Planområdet er vurdert til å ha tilstrekkelig med uteoppholdsarealer med tanke på 

plassering i forhold til antall boliger.  

8.6 Rekreasjons- og uteområder 

Eksiterende uteoppholdsarealer, lekeplass og friområder videreføres i planen for å opprettholde 

et bredt og nærliggende tilbud for alle aldersgrupper. Idrettsanlegget skal utvides med en 

fotballhall som vil bidra til å øke atraktiviteten og fritistilbudet for barn og unge. I friområdet 

tilknyttet idrettsanlegget er det mulighet for å etablere nye turløyper.  

En del av grønnstrukturen i Grødebekken skal ivaretas som dette. I området mot nord-øst der 

det tillates å fylle ut kan det etableres en sti som vil gi bedre tilgjengelighet mellom 

idrettsanlegget og boligområdet. Dette vurderes som positivt fordi gående får et alternativ til 

hovedveien. På den andre siden vil tilgangen til den naturlige ravinedalen begrenses ved 

utfylling. Det er likevel vurdert at grønnstrukturens bruksverdi slik den fremstår i dag, ikke er av 
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særlig stor verdi særlig i nord-østlig del. Området er ikke tilrettelagt for opphold og er beskrevet 

som lite brukt (naturbase.no). 

8.7 Grønnstruktur og naturmangfoldloven 

Den delen av Grødebekken som fremstår mer tilgjengelig vil bevares som grønnstruktur. Dette vil 

være positivt for planter og arter som finnes i området. Planbestemmelsene sikrer at bekken ikke 

legges i rør i denne delen. 

Ved å avsette deler av Grødebekken til formålene idrettstadion og bolig, reduseres noe av den 

sentrumsnære grønnstrukturen. Grøbekken er en rik sump- og kildeskog som er registrert med 

verdi «viktig» for biologisk mangfold og kan fungere som en grøntkoridor. Verdien på naturtypen 

er satt til lokalt viktig (verdi C) (naturbase.no). Ved befaring er det registrert at bekken virker lite 

forsuret, men det er trolig lite artsmangfold på grunn av mye sedimenttransport og ustabil 

substrat. Det ble observert at området blir brukt til hageavfall fra boligene, som har ført til 

svartelistede arter som parkslilerke, særlig i det nord-østlige området. I dette perspektivet vil en 

utfylling bidra til å forhindre spredningen av slike arter. 

 

Nedenfor er en oppsummering av de negative og positive virkningene ved utfylling av nord-østlig 

del:  

Vurdert som positive virkninger 

• Fleksibilitet i forhold til 

plassering av ny idrettshall 

• Stabilisering av grunnen for 

idrettshallen og for 

boligtomtene i nærheten  

• Mulighet for snarvei mellom 

boligområdet og 

idrettsanlegget 

• Forhindre spredning av 

svartelistede arter 

 Vurdert som negative virkninger 

• Tap av grønnkorridor og sentrumsnært 

grøntområde 

• Opp til 40 meter av bekken må legges i 

rør  

• Tap av en naturtype registrert som lokalt 

viktig (verdi C) 

 

Inngrepet bør gjøres skånsomt for å ta hensyn til den delen som bevares som grønnstruktur. 

Arealet som beholdes som grønnstruktur er omtrent 8 dekar. Deler av dette området kan bli fyllt 

igjen av masse, i overgangen til området som skal fylles ut. Ved gjennomføring av inngrepet må 

det gjøres tiltak for å sikre god overvannshåndtering når vannet ikke lenger kan dreneres i 

grunnen.  

 

Sjekkliste for Naturmangfoldlovens §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr 100) er gitt som vedlegg. 

8.8 Overvann 

Ved utbygging i BSS og påbygg i BKB i tillegg til etablering av nye parkeringsplasser i tilknytning 

til disse anleggene vil andelen harde flater øke. Derfor bør det gjøres tiltak for å sikre mest mulig 

naturlig infiltrasjon av overvann ved å bevare/etablere grønne flater og vegetasjon.  

8.9 Landbruk / Naturressurser 

Planforslaget er vurdert til å ikke ha vesentlig innvirkning på landbruksområder. 

Det er et mindre område med fulldyrka jord sør i Rørhomvegen. Dette er regulert til bolig i 

kommuneplanen og skal i reguleringsplanen videreføres som dette. Det er ikke kjent at det er 
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interesse for å bygge ut på dette området. Maks %BYA begrenser muligheten til å gjennomføre 

en eventuell utbygging på dette jordbruksarealet. 

8.10 Kulturminner 

Planforslaget vil ikke ha innvirkning på automatisk fredete kulturminner, da det ikke er gjort funn 

i henhold til gjennomført en arkeologiske undersøkelse ved Idrettsplassen med tilhørende rapport 

(Aust Agder Fylkeskommune, 2018). 

8.11 Forurensning 

Det er mistanke om forurensning i grunnen innenfor deler av planområdet. Dersom det 

planlegges terrenginngrep i områder hvor det er mistanke om forurenset grunn er det i henhold 

til Forurensningsforskriftens kap. 2 behov for å utføre en innledende miljøteknisk 

grunnundersøkelse for å få en tilfredsstillende oversikt over eventuell forurensning og eventuelt 

utarbeide tiltaksplan for inkluderer tiltak for håndtering av forurenset grunn.  

 

Som tidligere nevnt, kan eventuell gneis i planområdet inneholde høye konsentrasjoner av 

sulfider som kan forårsake lave pH verdier i sigevann. Dette kan igjen medføre at bly blir mer 

mobilt og spredningspotensialet øker. Dersom det planlegges terrenginngrep hvor det skal 

sprenges i berg må det vurderes å undersøke sulfidinnholdet i berget før arbeider igangsettes. 

 

8.12 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende vann og avløp og trafo videreføres. Nettstasjonen og høyspenningskablene som 

ligger innenfor planområdet må tas hensyn til. 
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 RISIKO OG SÅRBARHET  

9.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. Det er lagt vekt på risiko i 

anleggsfasen, og i driftsfasen.  

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser og 

utkast til detaljregulering. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende risikobilde av 

planområdet. 

De identifiserte risikoene er på dette stadiet uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i 

sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert. 

Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 

9.2 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

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

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

områder 

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

enn hvert 100 år.  

3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Kan skje (ikke sannsynlig; ca. hvert 10. år)  

4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer årlig / forhold som opptrer i lengre 

perioder, flere måneder 

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

tilstede i området. 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i: 

1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye. Systembrudd 

er uvesentlig. Skader for inntil 30.000,- 

2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 

enkeltpersoner. Systembrudd kan før til skade dersom reservesystem ikke finnes. Skader 

mellom 30.000,- og 300.000,- 

3. Betydelig/kritisk: kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe 

personer. Skader mellom 300.000,- og 3 mill. kr 

4. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner. System 

settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom. Skader mellom 3 og 30 mill. kr 

Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadde; 

langvarige miljøskader. System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom. Skader 

for mer enn 30 mill. kr. 
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9.3 Vurdering av hendelser og evaluering av risiko 

Sjekkliste for ROS-analyse er lagt som vedlegg. Følgende hendelser vurderes som aktuelle farer 

og uønskede hendelser: 

1 Grunnforhold  

2 Radon 

3 Støy 

4 Trafikkulykker  

5 Flom 

6 Brann- og eksplosjonsfare 

 

Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold vurderes i forhold til tre risikostyringsmål:  

• Liv og helse (helseskader og dødsfall) 

• Stabilitet (svikt i viktige samfunnsfunksjoner, fremkommelighet og evakueringsbehov) 

• Ytre miljø (miljømessige konsekvenser) 

 

1. Grunnforhold 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Utglidning av masser i Grødebekken. I Grødebekken er det noe ustabil grunn 

som utgjør en risiko for nærliggende boliger. Fra boligene og ned til bekken 

er det en bratt skråning. 

  

Sårbarhetsvurdering: Området har middels sårbarhet. Det har tidliger skjedd utglidning/mindre 

skred her (ref. Dialog med Birkenes kommune). 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Sannsynlig, en gang per 1-10 år. 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Kan være fare for liv og helse, dersom deler av boligen blir påvirket av 

ustabil grunn. Tap av boliger og infrastruktur.  

Usikkerhet:  

  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

1 
Ras/uglidning av 
masser 

Sannsynlig/flere 
enkelt tilfeller 

Liv og helse   

Stabilitet   

Miljø   
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2. Radon 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Radon kan utgjøre helsefare ved opphold i bygninger med høye 

radonnivåer.  

Sårbarhetsvurdering: Lav. Det er registrert lave radonnivåer i grunnen. 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Lite sannsynlig 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Mindre alvorlig. Tiltak mot radon har god effekt. 

Usikkerhet: Tiltak mot radon avklares i prosjekteringsfasen av idrettshallen og 

ivaretas av byggeteknisk forskrift. 

  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

2 Radon Lite sannsynlig 

Liv og helse   

Stabilitet   

Miljø   

 

 

3. Støy 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

I anleggsfasen vil det blir korte perioder med støy som kan gi en viss negativ 

innvirkning på nærmiljøet. Etter anleggsfasen er de viktigste støykildene 

veitrafikk.  

Sårbarhetsvurdering: Lav sårbarhet 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Meget sannsynlig/lengre varighet 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Periodevis støy i anleggsfase vil ikke gi store konskvenser for området. 

Bygget må prosjekteres slik at krav til innendørs støynivå overholdes. 

Usikkerhet:  

  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

3 Støy Meget sannsynlig 

Liv og helse   

Stabilitet   

Miljø   

 

 

4 Trafikkulykker 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

I anleggsfasen vil det blir korte perioder med støy som kan gi en viss negativ 

innvirkning på nærmiljøet. Etter anleggsfasen er de viktigste støykildene 
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veitrafikk. Bygget må prosjekteres slik at krav til innendørs støynivå 

overholdes. 

Sårbarhetsvurdering: Idrettsanlegget benyttes mye av barn og unge.  

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Sannsynlig/flere enkelt tilfeller, men ikke særlig fremtredende i planområdet. 

Det er registrert 5 trafikkulykker i nærheten av og i planområdet etter år 

2000 (vegkart.no). 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Kan gi alvorlige konsekvenser for liv og helse. 

Usikkerhet: Det er tatt utgangspunkt i registrerte trafikkulykker i planområdet. 

  

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

4 Trafikkulykker 
Sannsynlig/flere 
enkelt tilfeller 

Liv og helse   

Stabilitet   

Miljø   

 

5 Flom 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Birkenes ligger lavt i terrenget og i nærheten av Tovdalselva som gjør at 

områdene nærmest elva er utsatt for flom. Boligområdet i Rørhomvegen og 

idrettsanlegget ligger ikke i aktsomhetsområdet for flom (nve.no). 

 

Sårbarhetsvurdering: Lav/noe sårbarhet 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Mindre sannsynlig 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Kan gi alvorlige konsekvenser dersom det inntreffet 

Usikkerhet: Det er ikke kjente flomhendelser i planområdet. 

  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

5 Flom Mindre sannsynlig 

Liv og helse   

Stabilitet   

Miljø   

 

6 Brann- og eksplosjonsfare 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Deler av planområdet ligger i faresone for brann- og eksplosjonsområde på 

grunn av nærhet til fabrikk med registrert utslipp av amoniakk. Det kan også 

forekomme brann i bygninger eller anlegg, men det er ikke spesielle forhold 

som skal tilsi høy risiko. 

 

Sårbarhetsvurdering: Sårbarhet er tilstede i faresone for brann- og eksplosjon. I planområdet for 

øvrig er det lav sårbarhet. 
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Vurdering av 

sannsynlighet: 

Mindre sannsynlig, kjenner ikke til tilfeller. 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Kan få svært alvorlige konsekvenser dersom det inntreffer. 

Usikkerhet:  

  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

6 
Brann- og 
eksplosjon 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse   

Stabilitet   

Miljø   

 

 

9.4 Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 7 angir nummer for hendelser som vurderes som aktuelle farer og 

uønskede hendelser. Hendelser i røde felt er ikke akseptable og krever tiltak. Det må vurderes 

tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i grønne felt ikke har en signifikant risiko og 

risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Tabell 3 Risikomatrise som gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

 

Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte 

hendelsene er vist i  

Tabell 4. 

Tabell 4: Risikonivå pr. risikostyringsmål for aktuelle identifiserte hendelser. 

           Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

     

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

     

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

3  1,4   

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

     

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

 2 5  6 
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ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  

1 Skred/utglidning i Grødebekken 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

2 Påvirkning fra radon 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

3 Støy 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

4 Trafikkulykker 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

5 Flom 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

6 Brann- og eksplosjonsfare 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

 

9.5 Tiltak og endret risiko 

Tabell 5 Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for 
tiltaket 

Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

1. Grunnforhold Deler av Grødebekken skal fylles ut, noe som vil gi 

mer stabil grunn for nærliggende boliger. 

2. Radon i grunnen Bygget må sikres med radonsperre eller tilsvarende 

sikring. 

3. Støy Bygget må prosjekteres slik at krav til innendørs 

støynivå kan opprettholdes.  

4. Trafikkulykker God lesbarhet og utforming av adkomst til 

idrettsanlegget vil bidra til å ivareta trafikksikkerhet. 

5. Flom I forbindelse med at deler av Grødebekken legges i 

rør, må det sikres tilstrekkelig dimensjon på rør i 

forhold til en mulig flomsituasjon.  

6. Brann- og eksplosjonsfare Ikke etablere bebyggelse innenfor faresone for 

brann- og eksplosjonsfare (gjeldende kommuneplan 

for Birkeland kommune). 

 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet over. 

Tabellen baserer seg på følgende skala, mens (-) innebærer at risiko ikke er relevant for denne 

fasen. 

Tabell 6 Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som inngår i planforslaget 

 

 

Hendelse/fare Endring i risiko 
- Anleggsfase 

Endring i risiko 
- Permanent 

1. Grunnforhold Økt risiko Redusert risiko 

2. Radon i grunnen Uendret risiko Uendret risiko 

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 
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3. Støy Økt risiko Uendret risiko 

4. Trafikkulykker Økt risiko Uendret risiko 

5. Flom Uendret risiko Uendret risiko 

6. Brann- og 

eksplosjonsfare 

Uendret risiko Uendret risiko 

9.6 Konklusjon 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen. 

Planområdet har både naturgitte farer og menneskeskapte farer. Eksponering for radon og 

ustabil grunn er naturgitte farer. Fare for trafikkulykker og støy er menneskeskapte farer som 

oppstår som følge av anleggsfasen og tiltaket. Disse risikoene er vurdert til å ha en akseptabel 

kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens. Gjennomføringen av planforslaget innebærer ikke 

særlig risikofylte hendelser i den permanente situasjonen. Det må rettes oppmerksomhet rundt 

forhold i anleggsperioden, i hovedsak på trafikkforhold, støy og støv. Tiltak mot radon er 

velkjente og har god virkning. 

Det er foreslått gjennomføring av skadereduserende tiltak for flere av de identifiserte farer og 

uønskede hendelsene. På grunnlag av dette, ansees akseptkriteriene som er lagt til grunn for 

utarbeidelsen av ROS-analysen som oppfylt. 
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 INNKOMNE INNSPILL 

 

 

1. Fylkesmannen i Aust og Vest Agder, 12.06.18  

Sentralt i planområdet er det registrert en lokalitet med naturtypen «rik sump- og kildeskog» 

med viktig verdi (B-verdi). Det fremgår av beskrivelsen av i Naturbase at de bratte skråningene 

stedvis er preget av erosjon. Fylkesmannen forventer at naturtypen ivaretas, herunder at 

planarbeidet vurderer og gjør rede for overvann mv.  

Kommentar 

Problemstillingen angående Grødebekken er vurdert i planarbeidet. Den sørlige delen av 

Grødebekken vil ivaretas. Planforslaget gir mulighet for utfylling i den nord-østlige delen av 

Grødebekken. Dette vil sikre stabile grunnforhold for ny utbygging av idrettshall og for 

boligene i nærheten. Dette vil påvirke områdets karakter og landskap, men det er i 

planforslaget overveid at området vil få en høyere bruksverdi sammenliknet med å bevare 

denne delen av ravinedalen. 

 
2. Aust Agder Fylkeskommune, 05.07.2018 

 

Ny detaljregulering skal basere seg på eksisterende planer i området. Det er uklart om en 

planlegger for flere boliger innenfor planområdet. 

Grødebekken ligger innenfor planområdet og er registrert med viktige landskaps- og 

naturverdier. Dette område ligger også inne som et forslag med arealformål boligområde i 

kommuneplanens arealdel for Birkenes kommune som er ute på høring (IB-9). Denne endringen 

av arealformål vil Aust-Agder fylkeskommune vurderer å måtte ha innsigelse til. Det er i så måte 

uheldig at reguleringsplanen kommer før avklaringer i kommuneplanen er gjort. 

Administrasjonen i Aust- Agder fylkeskommune forventer at planarbeidet ivaretar og gir mulighet 

for utvikling av områder for nærfriluftsliv.  

Det forventes at planforslaget legger til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge. 

Tilrettelegging for åpne overvannsløsninger bør vurderes. Videre må planarbeidet ivareta god og 

trygg trafikkavvikling, støykrav og krav om universell utforming av boliger og utearealer. 

Arkeologisk fredete kulturminner 

Seksjon for kulturminnevern varsler at det er nødvendig med en arkeologisk registrering for å 

avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 9.  

 

Kommentar 

Planen åpner for påbygg i boligområdet Rørhomvegen. Utover dette er det ikke lagt opp til 

fortetting. 

For kommentar angående Grødebekken, se kommentar til fylkesmannen ovenfor. 

Områder for nærfriluftsliv vil ivaretas i planområdet. En oppgradering av idrettsanlegget vil 

bidra til et bedre tilbud til barn og unge. 

Planen legger til rette for ivaretakelse av punktene som nevnes, åpne overvannsløsninger, 

trygg trafikkavikling, støykrav og u.u.  

Arkeologisk registrering er utført i planområdet. 

 
3. Statens Vegvesen, 19.06.2018 
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Ved behandling av forslag til detaljregulering vil vi for vår del legge vekt eventuelle endringer i 

tilknytning til fv. 257, og på arealer langs rv. 41. 

Kommentar 

Dette tas hensyn til.  

 
4. Agder Energi Nett, 31.07.18 

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Birkenes kommune. 

I planområdet som inngår i detaljreguleringen har vi distribusjonsnett og er bygget i medhold 

av områdekonsesjon. Vedlagt kart viser høy/lavspennings luftnett/kabelnett.  

Eksisterende nettstasjon og høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas 

hensyn til. AEN lister opp punkter som skal varetas i planbestemmelsene og hva som skal 

inntegnes på plankart.  

Vedlegg medfølger innspillet. 

Kommentar 

Dette tas hensyn til. 

 

5. NVE, 25.05.18 

Det skal tas hensyn til 

• Flom, erosjon og skred 

• Vassdrag- og grunnvannstiltak 

• Energianlegg 
 

NVE anbefaler veiledere og verktøy til bruk i planarbeidet. 

Kommentar 

Dette tas hensyn til. 

 
 

6. Birkenes SV ved Iren Sommerset, Dagfinn Børs og Inger Birkeland Slågedal, 
31.08.18 

Ønsker bevaring av Grødebekkdalen og Mølledalen. SV har flere argumenter for dalens historiske 

verdi, dens verdi som sentrumsnært friluftsområde, for folkehelse, lokalhistorie og identitet og 

område med interessante biotoper.  

Det innebærer at det blir lagt til rette med rydding av søppel, rydding av kratt og anlegging av 

gangstier med infoskilt og kultur- og naturverdier i bekkedalene.  

Kommentar 

For kommentar angående Grødebekken, se kommentar til fylkesmannen ovenfor. 
 

7. Jon Dag Nyhaven (Innsender Lillesands-Posten, Thor Børresen), 19.07.18 

Grunneiere langs Gradebekken ønsker å fylle ut dalen. Snakker på vegne av flertallet av 

grunneiere når jeg sier at vi ønsker å fylle ut dalen, sier Jon Dag Nyhaven i Osebakken. Ønsker 

en motvekt til SV’s innspill. Det er lenge siden dalen har vært brukt og den er ikke egnet som 

lekeplass.  

Enkelte grunneiere har økonomiske interesser i en utfylling. Nyhaven vil ikke få 

utbyggingsmuligheter dersom dalen fylles igjen. Min motivasjon er at vi kan få stabilisert dalen.  

Det er ikke lenge siden vi hadde en utrasing på naboeiendommen. Det måtte fylles ut over 350 

kubikkmeter med masse etter dette.  
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• Jeg blir den nærmeste naboen til hallen. Jeg er ikke avvisende til at hallen kan flyttes enda 

nærmere meg, slik at man kan spare grøntområder i selve Birkenesparken som er viktigere 

enn dalen.  
 

Jon Dag Nyhaven håper kommuneadministrasjonen og politikerne setter seg grundig inn i 

grunnforholdene og går på befaring. Ønsker ikke samme utfall som i Mølledalen.  

Kommentar 

For kommentar angående Grødebekken, se kommentar til fylkesmannen ovenfor. 

 
8. Inger P. Birkeland, på vegne av samtlige 16 grunneiere i Otto Nesset Park, 

01.08-2018 

Vel vitende om en innspill- og merknadsfrist 11.07.18, har samtlige eiendominnehavere i «Otto 

Nesset Park» vært innkalt til møte 31.07.18. 

Fra dette møtet vil vi samlet komme med følgende uttalelse: 

• Dersom dalen skal fylles ut, forutsetter vi at nåværende grense, dvs. Grødebekken, blir 

opprettholdt. 

• Ved eventuell seinere utnyttelse av nevnte reguleringsområde vil vi komme tilbake med å 

stille visse vilkår. 

• Vi forutsetter at vi blir holdt løpende orientert om utviklingen i saken. 

 

Kommentar 

For kommentar angående Grødebekken, se kommentar til fylkesmannen ovenfor. 

 
 

9. Svanhild og Torgny Hauge (88/96), Birkenes Autohandel AS (88/147), Johan 
Olav og Arnhild Brakestad (88/320), John Dag og Hilde Nyhaven (88/321), 
Sameiet Neset Park v/ Kristine Røstad (88/146), Rolf Aadne Eikenes (88/272), 
04.07.18 

1. Det er ønske om at dalføret ved Grødebekken kan legges videre i rør og fylles igjen fra 

eiendom 99/73-88/320. Det er tidligere spilt inn kommentar til sentrumsplanen og 
Gradebekken fra Strøget nr 141 88/96 uten at dette er besvart eller tatt hensyn til (ref 
vedlegg). Kommentar som gjaldt den gang og nå går på sikkerheten og bruksmuligheter 
slik dalen ligger i dag. Det er også spilt inn fra naboer faren for ras og utskilling av 
masser ved Gradebekken for nærliggende bebyggelse ved enkelte tilliggende 
eiendommer (88/147). 

2. Byggegrense for idrettshall må plasseres slik hallen ikke tar sol for nærmeste naboer ved 

Grødebekken. Idrettshall kan med fordel plasseres inn mot eksisterende ballbinge. Det 
foreslås en størrelse på hallen til 40x60m med høyde inntil 12m. For å gjøre en idrettshall 
mindre ruvende i forhold til omgivelser kan idrettshall med fordel senkes i terrenget. 
(Overskuddsmasser kan brukes til fylling av dalen). 

3. Reguleringsgrense er plassert slik tomter ved bla. hus nr 141 88/96 09 137 88/147 deles 
av ny reguleringsplan, det er hensiktsmessig at tomter dette gjelder kommer under en 
reguleringsplan og da fortrinnsvis den reguleringsplanen som tar hensyn til ønsker for 

Grødebekken og dalen av undertegnede naboer. 
4. Håper dere vil ta med innspill i videre reguleringsarbeid og at det vil bli gitt en 

tilbakemelding på innspill 

 

Kommentar 

1. For kommentar angående Grødebekken, se kommentar til fylkesmannen ovenfor. 

2. Det er utført en sol-skyggeanalyse for idrettshallen som viser hvordan hallen vil påvirke 

nærliggende boliger. 

3. Planavgrensningen vil beholdes slik den foreligger. 
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10. Einar Kolstad, 11.07.18 

Har følgende innspill til fremtidig reguleringsplan; 

Kledning av tre skal benyttes. Maks gesimshøyde 8 meter, maks mønehøyde 10 meter.  

Kommentar 

Maks gesimshøyde er 6,5 og maks mønehøyde er satt til 9 m. 

 
 

11. Torbjørn Bjorvatn, 10.06.18 

Ber om at Grøbekkdalen ivaretas mest mulig som et urørt naturområde. Vi må sette av 

grøntareal i arealplanene nå for å sikre grønne lunger på et Birkeland som i økende grad vil 

fortettes. Viktig for fremtidige generasjoner.  

I tillegg til å gi plass til et rikt dyre- og planteliv er Grøbekkdalen en spennende leikeplass for 

unger fra Strøget, Osebakken og Havane. Denne funksjonen som leikeområde er kjærkomment i 

sentrum, hvor det ellers ikke er så mange frie leikeområder for barn. Siget av masser i den øvre 

delen av Grøbekkdalen er et problem som kan og bør løses ved hjelp av mer skånsomme inngrep 

enn gjenfylling. 

God planlegging nå taler for at områder som Møllebekkdalen, Tobias´jorde og Grøbekkdalen blir 

bevarte som grønne lunger i sentrum. I tillegg til de estetiske kvalitetene har dette arealet med 

naturlig skog og en rennende bekk betydd mye for bo- og oppvekstmiljøet midt på Birkeland i 

tidligere generasjoner, det gjør det i dag og vil ha enda større betydning i framtida. 

Kommentar 

For kommentar angående Grødebekken, se kommentar til fylkesmannen ovenfor. 

 
 

12. Bjarne Bjorvatn, 25.05.18 

Grydebekkdalen var eventyrets hemmelige dal, et stykke urørt natur midt i sentrum, lett 

tilgjengelig fra Strøget, Idrettsplassen, Osebakken og Havane.  

Det er ytterst viktig at Birkenes ikke gjør samme feil som mange andre kommuner har gjort, 

nemlig å vise til naturen i andre deler av bygda, og dermed neglisjere behovet for trafikksikre, 

naturlige leikeplasser inne i sentrum. Små naturlige lunger som Grydebekkdalen og Mølledalen 

står i fare for å bli ofra - meter for meter - for å dekke kortsiktige behov for biler og 

byggeplasser. En slik utvikling bør spesielt unngås i en kommune som markedsfører trygt og 

godt oppvekstmiljø og umiddelbar nærhet til vakker natur som sine varemerker. 

 

Kommentar 

For kommentar angående Grødebekken, se kommentar til fylkesmannen ovenfor. 
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12.1 Referat fra oppstartsmøte 

MØTEREFERAT 
Oppdragsnavn Reguleringsplan for idrettsparken på Birkeland og omegn 

Prosjekt nr. 1350029247 

Emne Oppstartsreferat 

Møtedato 25.06.2018 

Sted Rådhuset Birkeland 

Møte nr. 01 

Arrangør Birkenes kommune 

Referent Rambøll 

Deltagere Birkenes kommune, Øyvind Raen, fra idrettslaget Oddvar Glidje (leder 

Birkenes IL), Trond Endresen og Salve Eieland, fra fabrikken Uldal, Atle 

Uldal, fra Rambøll Birgitte Hille og Stig Erik Ørum  

  

  

Neste møte Ikke avklart 

  
 

Oppstartsmøte 

Det meldt oppstart uten KU. Innspill fra oppstarten foreligger. 

 

Ravinedal 

 

Det er ønskelig å vurdere utfylling i ravinedal, legge mer av bekken i rør. Dette vil noe større 

areal for idrettslaget på den ene side og for boligtomter på den andre siden. Formålsgrensen vil 

markere grensen mellom formålene. Dette er en omstridt sak med flere meninger for og imot. 

Det skal foretas en oppmåling/jordskifte for å fastsette grensene. Arealet på utfyllingen er ca. 7 

daa.  

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.skrednett.no/
http://www.seeiendom.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.akt.no/
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Ravinedalen er bratt og stedvis raser deler av boligtomtene ut. Aktuelle temaer er naturmangfold 

og geoteknikk.  

Eksisterende boligområde 

Ønsker å regulere inn et eksisterende boligområde. Det er ingen planer om noen fortetting i 

området. Boligområdet fungerer greit sånn som det er i dag. Veier må tilpasses bebyggelsen. Det 

er ønskelig med handlingsrom for å minimere behovet for disp. Boligtomtene skal ikke inneholde 

eksisterende bebyggelse, bare byggegrenser. Høyder og utnyttelse er ønskelig, ikke noe om 

formspråk. Vi får oversendt en oversikt over maks høyder/utnyttelse for eksisterende tomter som 

vil være førende for utarbeidelse av bestemmelser. Ønske om mest mulig enhetlige 

bestemmelser for hele områder. Derfor vil noen få mer slingringsmonn enn andre. Veinormal fra 

Vegvesenet ligger til grunn. Kommunen har planer om å lage en ny normal, men dette avhenger 

litt av en nyansatt på kommunalteknisk avdeling.  

Forbindelse mellom boligområdet Rørhom og idrettsplassen. Dette er et litt udefinert område 

hvor det er mulig å kjøre med bil. Ønskelig at området kan defineres til bruk for gående og 

syklende. Vil kunne være en fin snarvei mellom boligfelt og idrettsplassen.  

Gammel Telenorsentral 

Ønsker en status fra Telenor på bruken av dette bygget. Bygget i dag gir noen utforinger i 

forhold til sikt. Ønsker en dialog med Telenor rundt dette.  

Fotballhall 

Ønske å plassere fotballhall på grusplassen rett sør vest for telenorbygget, gjerne så langt sør 

som mulig og mot ravinedalen.  

Idrettslaget har hatt en landskapsarkitekt inne å tegnet noen skisser til hvordan utearealene kan 

løses. Denne skal oversendes.  

Høyde på hallen, 12 meter innvendig fri høyde?. 

Det må gjennomføres geotekniske undersøkelser før plassering av fotballhall for å sikre stabile 

grunnforhold.  

Fotballhallen skal tilfredsstille tippemidler.  

Trafikksikkerhet er viktig i forhold til adkomst til fotballhall, parkering, gående og syklende.  

Brukermedvirkning underveis.   

I skisse fra LARK er det lagt opp til 100 parkeringsplasser. Det er flere parkeringsplasser i 

området. Detaljreguleringsplanen må vise dette.  

Skisse for utforming av idrettsanlegget skal gjennomgås med brukere før den godkjennes. En 

godkjent skisse legges til grunn for utarbeidelse av plandokumenter.  

Fabrikken 

Se på utnyttelsen totalt. Det er ønskelig å utvide fabrikken mot vest (3-4000 m2), mulig 

administrasjonsbygg i 2 etg samt parkeringsområde. For å utvide fabrikken og 

parkeringsområde, ønsker fabrikken å endre trasee for lysløype, legge bru over bekken.  

I dag er det for lite parkeringsplasser, spesielt i vaktskifte. Samtidig har selskapet gjort endringer 

andre steder som har medført flere ansatte på Birkeland.   

Ønsker å se på boligen i hjørnet mot fylkesvei 41. Fabrikken er i dialog med grunneier.  

Utvidelsesområdet er grønt i kommuneplanen.  

Idrettslaget er positiv til planene fra fabrikken. Utvidet parkeringsområdet kan gi vekselsbruk.  

Veiløsning i nord må ivaretas. Dette er snuplass/hvileplass for busser.  
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Det planlegges en støyskjerm mot idrettsplassen med mål om å redusere støyen slik at avsug 

kan gå om natten.  

Før planen sendes på høring, er det ønskelig med et felles møte. 

12.2 Vurdering av krav til konsekvensutredning (Sjekkliste) 

 

12.3 Naturmangfoldloven (sjekkliste) 

§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET  

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

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre 

legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk og samspill 

med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 

naturmangfoldet.” 

Sentrale tema Kilder Sjekk Kommentar 

Hvilke landskap,  
økosystemer,  

naturtyper eller  
arter berøres av  
planen? 
 

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

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

X Alle foreliggende  
databaser og  

temakart for  
lokaliteten er  
undersøkt. 
 

Hvilke effekter vil 
planen ha på 
landskap, 

økosystemer, 
naturtyper og  
arter? 

 

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

Artsdatabanken (2010)  
Miljøforhold og påvirkninger for 
rødlistearter 

X Det er gjort en 
faglig  
vurdering med 

utgangspunkt i 
befaring og 
kartlegging. 

 
 

Hvordan er  
tilstanden for  
landskapet,  

økosystem og  
utviklingen i  
antall lokaliteter  
av naturtypene  
og bestandene 
på  
landsbasis og på  

stedet? 
 

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

 
 

X Det er gjort en 
faglig  
vurdering med 

utgangspunkt i 
befaring og 
kartlegging. 

Foreligger det  
faglige rapporter  
og utredninger  

om  
naturmangfold i  
det aktuelle  
planområdet?  
 

Ikke funnet ved digitalt søk. X Det er utarbeidet en 
egen faglig rapport 
om naturmangfold. 

Foreligger det  

erfaringsbasert  

Artsobservasjoner.no  X Alle registreringer  

http://kart.naturbase.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://kart.naturbase.no/
http://www.dirnat.no/naturindeks/
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kunnskap (fra  
lokalsamfunnet,  
kommuner og  
andre  
myndigheter) om 
det aktuelle  
planområdet?  

 

gjort av frivillige i 
Artsobservasjoner.n 
o er undersøkt. 
 

Vil planen 
påvirke  
truete og nær  
truete arter på  

Norsk rødliste for  
arter 2010? 
 

Artsdatabanken 
http://artskart.artsdatabanken.no/ 
 
Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og  

Skjelseth, S. (red.). (2010)  
Norsk rødliste for arter 2010, 
Artsdatabanken 
 

X Rødlistarter er 
registrert. Omfanget 
av planen vil ikke ha 
direkte påvirkning 

på disse artene.  
 

Vil planen 
påvirke  

truete og nær  
truete naturtyper  
på Norsk rødliste  
for n 
aturtyper  
2011? 

 

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

 
 
Norsk rødliste for naturtyper 2011, 
Artsdatabanken 
 

X Grødebekken 
(bekkedal/ravinedal) 

er en viktig 
naturtype.  

Vil planen 
påvirke  
utvalgte  
naturtyper eller  
prioriterte arter? 

 

Miljødirektoratet – Naturbase  
http://kart.naturbase.no/ 
 
Artsdatabanken 
http://artskart.artsdatabanken.no/  

 

X Det vil gjøres 
inngrep i øvre del av 
Grødebekken 
(bekkedal/ravinedal) 
som er en viktig 

naturtype. 
 

Vil planen 

påvirke  
verneområder,  
nærområder til  

verneområder,  
marint  
beskyttede  
områder eller  
vernede 
vassdrag  

(jf. verneplan for  
vassdrag) 
 

Miljødirektoratet – Naturbase  

http://kart.naturbase.no/ 
 
Miljøstatus  

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

X Vil ikke påvirkes. 

http://artskart.artsdatabanken.no/
http://kart.naturbase.no/
http://kart.naturbase.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://kart.naturbase.no/
http://www.miljostatus.no/kart/
http://gis3.nve.no/link/?link=verneplanforv
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12.4 llustrasjonsplan 

 

 

 


