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Bakgrunn for prosjektet

• Vindmølleselskapene (RWE) har 
konsesjon for å bygge ut Oddeheia 
og Bjelkeberget vindkraftverk 

• RWE har behov for et krysningspunkt 
av Senumstadfjorden med tåleevne 
140 tonn for å kunne etablere og 
drifte vindparken 



Bakgrunn for prosjektet

Senumstad bru 

• Hengebru fra 1956

• Vurdert ulike måter å forsterke 
dagens hengebru på, uten at det er 
gjennomførbart.

• Godkjennes for 5 år av gangen av 
Statens vegvesen. 



Prosjektmål 

• Utarbeide forslag til reguleringsplan for ny Senumstad bru

• Bru med tåleevne 140 tonn 



Samarbeidsprosjekt 

• Birkeland kommune
Ansvarlig for å legge til rette for 
medvirkning ihht plan- og bygningsloven 
og for politisk behandling 

• RWE 
Økonomisk bidrag

• Agder fk. 
Utarbeide forslag til reguleringsplan. 
Ved politisk godkjenning skal AFK bygge 
ny bru. 



Finansiering 

• RWE og Birkenes kommune 50% 

• Agder fylkeskommune 50% 

• Planleggingsbudsjett: 4 mill

• Byggekostnad: 50-55 mill 



Hva er en reguleringsplan?



Hva er en reguleringsplan?

• Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet 
i plan- og bygningsloven, kapittel 12.

• Alle som vil bygge noe må utarbeide en 
reguleringsplan som skal godkjennes politisk 
i kommunen 

• En reguleringsplan består av 
et plankart med tilhørende bestemmelser og 
planbeskrivelse.

• Arealplankartet viser hvor man kan bygge og 
hvor man ikke kan gjøre noe. 





Innhold i en planbeskrivelse 

• Dagens situasjon
Veg
Konstruksjon
Eiendomsforhold
Kulturmiljø
Naturmiljø
Landskap
Geologi
Geoteknikk
Vann og avløp, flom

• Innspill fra medvirkning 

• Beskrivelse av tiltaket

• Konsekvenser for punktene ved 
ny situasjon 
Veg
Konstruksjon
Eiendomsforhold
Kulturmiljø
Naturmiljø
Landskap
Geologi
Geoteknikk
Vann og avløp, flom 



Medvirkning

Varsel om 
oppstart

6 uker
Innspill til 

oppstartsvarsel 
oppsummeres

Reguleringsplanen 
utarbeides 

Forslag til 
reguleringsplan 

oversendes 
Birkenes 

kommune 

Høring av forslag 
til 

reguleringsplan
6 uker 

Innspill fra 
høringen 

gjennomgås

Forslag til 
reguleringsplan 

oversendes 
Birkenes 

kommune for 
sluttbehandling

Plan- og bygningsloven lovfester hvordan grunneiere og andre berørte 
skal varsles og gis mulighet for påvirkning til planarbeidet 



Medvirkning

Grunneier, naboer får varsel når høringsperiodene gjennomføres.

Varsel blir sendt i Digipost (brev ved reservasjon)

Du kan sende inn 
innspill om prosjektet. 

Du kan sende inn 
innspill om prosjektet. 

Innspillene blir lagt 
med saken til 
politisk behandling 
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oppstart
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Reguleringsplanen 
utarbeides 

Forslag til 
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Birkenes 

kommune 

Høring av forslag 
til 

reguleringsplan
6 uker 

Innspill fra 
høringen 

gjennomgås

Forslag til 
reguleringsplan 

oversendes 
Birkenes 

kommune for 
sluttbehandlingBildet kan ikke v ises.

Bildet kan ikke v ises.



Varsel om oppstart 



Eiendom

• Prosessen med kjøp av grunn starter ikke før politisk vedtak av 
reguleringsplanen 



Dagens situasjon 



Planstatus

• Kommuneplan 2020-2032

• Foreligger ingen reguleringsplaner innenfor vår planavgrensning



Dagens situasjon 

Høgspent 

Gammelt 
ferjested

Rik edelløvskog 

Beite

Laks 

Flom 2017

Kulturminner

Senumstad 

HoldeplassGrunnforhold



Veg
Årsdøgntrafikk (ÅDT) Fartsgrense

650 ÅDT

950 ÅDT

Kjørefeltbredde (mellom hvit-stripene), kollektiv 

Ca.5,5m 

Ca.5m

Ca.4,4m



Hydrologi – flom 

• Flommen i 2017 vurderes å være en 200 års flom

• Ved planlegging av ny bru skal vi ta høyde for:
• en 200 års flom
• Klimapåvirkninger
• Usikkerhetsfaktor
• 0,5 m fribord

• Ny bru og evt. endringer skal vurderes slik at tiltaket 
ikke fører til oppstuing 

Lillesandsposten 



Kulturminner 

Kokegrop

Stolper

Ildsted

Dyrkingslag

Kokegrop

Funnet jernalder gård som er automatisk fredet



Ytre miljø

• Laks i vassdraget

• Landbruksjord 

• Svilebråta-Rislå
Naturtype: Rik edellauvskog
Verdi: Viktig



Andre fagområder

• Geoteknikk
Gode grunnforhold

• Kulturminneregistrering i 
fjorden. Utføres i løpet av 
oktober 

•



Støy 

• Støysonekartet viser støy 20 år 
frem i tid.

• Vi vil gjennomføre støyberegning 
for ny situasjon.

Vegvesen.no



Forslag til løsning 



Dimensjoneringsklasse for veg

• Fv.406 Hø2
• Ådt 650
• V=60 km/t

• Rv.41 Hø1
• Ådt=950
• V=80 km/t



Prosjekteringstabell for Hø2 og Hø1





Veg

• Vertikalkurve over bru for å få avrenning.

• Laveste punkt må tilfredstille krav til 200-års flom. Dette gjør 
at høyeste punkt på ny bru vil komme ca.2-3m høyere enn 
eksisterende bru.

• Nytt kryss – rv.41 må heves noe.

• Avkjørsler.

• Tilpasse til eksisterende veg.



Fv.406

• Horisontal målestokk= Vertikal målestokk 



Rv.41

• Vertikal målestokk x5



Forslag til ny bru

• Kjørebane 3m + 0,75m skulder x2

• Betongbru med samme tverrsnitt



Forslag til ny bru - konsept



Brukonsept 



Ny bru ifht flom

Beregnet 200 års flom 



Fremdrift for reguleringsplanarbeidet

2020

2021

Okt.-des

Jan-feb. Høring i starten av januar 2021 

Oversendelse av forslag til reguleringsplan 
til Birkenes kommune før påske 2021

Planlegging og prosjektering 

Varsel om oppstart



Spørsmål? 


