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Forord
Statens vegvesen region Sør har startet opp arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning
for ny Rv41 og Rv451, Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik. Denne temarapporten omfatter
verdianalyser for temaene landskapsbilde, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv. Temarapporten er
grunnlagsmateriale for planprogram og silingsrapport.
En konsekvensutredning er vanligvis delt opp i to faser. Fase 1 er kartlegging og vurdering av verdier
(denne rapporten), mens fase 2 er en vurdering av omfang og konsekvenser for bygging av de ulike
vegalternativene. Registreringsarbeidet er utført sommeren og høsten 2012. Det har vært kontakt
med Kristiansand kommune undervegs i arbeidet.
Vegvesenets prosessleder er Thomas Kaaløy Jensen. Landskapsarkitekt Øystein Aalen har ledet
arbeidet med verdianalysene for de ikke prissatte konsekvenstemaene. Denne delrapporten er
utarbeidet av landskapsarkitektene Ingrid Undheim og Øystein Aalen. Temakartene er utarbeidet av
overing. Kristian de Lange. Der ikke annet er oppgitt, er foto tatt av Ingrid Undheim/Øystein Aalen.

Kristiansand, mars 2013

Øystein Aalen

Ingrid Undheim
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1 Inn
nledning
g –mål me
ed verdia
analysen
n
Denne verdianalysen
n er første fa
asen i konsekkvensutredningen for ny Rv41og Rv4551 til Kjevik. Målet
e å skaffe se
eg kunnskap om områdett ny veg er te
enkt planlagtt gjennom.
med verdianalysen er
Verdianaalysen skal gi en oversiktt over verdie r for landskaapsbilde, naturressurser, nærmiljø ogg
friluftslivv innenfor planområdet. Rapporten sskal sammen
n med de and
dre fagutred ningene (natturmiljø
og kulturmiljø) tjenee til en best mulig
m
avveiniing mellom ulike
u
interessser ved velg av trase for ny veg til
Kjevik.

1.1 Planområd
det og dag
gens veg
Planomrrådet omfattter områden
ne langs den cirka 7,6 km
m lange vegstrekningen frra Timenes tiil Kjevik.
I tillegg o
omfatter dett store områder mellom E18 og Kjevik hvor det ka
an være aktuuelt å legge ny
n veg.
På nordssiden av Topdalselva ligger Kristiansaand lufthavn Kjevik. Nord
døst for flyplaassen fortsettter
slettelan
ndskapet med flere større gårder. På sørsiden av elva, på Vesletta og Ham
mre, ligger oggså flere
gårder. I planområdeet finner vi de
d største lanndbruksområådene i komm
munen. På H
Hamre er dett også et
mråde, camp
pingplasser, hotell og et sstørre boligo
område, og det
d bygges utt et boligområde på
senterom
Lauvåsen
n. Ved Hamrresanden er det lange sa mmenhenge
ende stranda
arealer. Det øøvrige planområdet
består i h
hovedsak avv småkupert heilandskap med flere myrer
m
og vann
n.

Figur 1. Planområdet (Fo
or flere stedsna
avn – se temakkartene lenger bak i rapporten
n)

4

Dagens veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik tar av fra E18 i toplanskrysset Timenes. Rv41 og Rv451
fram til flyplassen er tofelts veger med ca. 11000 kjøretøy i døgnet. Rv41 går for det meste gjennom
landbruksområder (Timenes, Hamre, Ve) med randbebyggelse, avkjøringer og kryss i plan. Vegen går
tett på stranda ved Hamresanden, Hamresanden camping og Hamre senter. Det er en del støyutsatte
boliger på strekningen Hamresanden ‐ Ve og vegen har en uheldig barrierevirkning mot sjøen.
Rv451 går over jordbrukslandskapet langs rullebanen fra krysset med Rv41 og inn mot terminalen.
Denne vegen har god linjeføring med lite randbebyggelse og få direkte avkjøringer. Forsvaret har en
stor bygningsmasse og disponerer store arealer ved flyplassen.

Oversiktsbilder fra planområdet, sett mot nord. Kjevik og Hamresanden tv i bildet. Hånes i forgrunnen. E18 og
Sørlandsparken th i bildet. (Foto: Anders Martinsen Fotografer)
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1.2 Metode
Konsekvensutredningen skal gjennomføres i samsvar med Statens vegvesens Håndbok 140,
konsekvensanalyser. Det er gjennomført flere befaringer i området, relevante rapporter og
utredninger er gjennomgått. Det er i tillegg brukt ulike kart og foto for å supplere registreringene
gjort i planområdet. På bakgrunn av dette kunnskapsgrunnlaget skal konsekvensutredningen
gjennomføres i tre faser:
1. Beskrivelse og vurdering av planområdets verdier. (Denne rapporten).
2. Vurdering av hvilke type og grad av omfang (positivt eller negativt) det planlagte tiltaket
medfører for temaet.
3. En konsekvensvurdering for temaet basert på en sammenstilling av verdi og omfang.
Verdivurdering:
Det defineres delområder med felles karaktertrekk som så verdisettes etter kriteriene hentet fra
verditabeller i Håndbok 140. Det er en verditabell for hvert fagtematema. Verdivurderingene skal
begrunnes med utgangspunkt i kriteriene, og angis på en glidende skala fra liten til stor verdi:

Figur 1. Verdien angis på en glidende skala fra Liten til Stor verdi

Med utgangspunkt i registreringene skal de enkelte områdene innenfor planområdet gis en
verdivurdering. Også objekter og enkeltelementer kan defineres som et mindre område.

Figur 2. Verdi fastsettes på grunnlag av registreringene og verdikriteriene

Planområdet omfatter det totale området som vil kunne bli berørt av alle aktuelle veglinjer.
Planområdet er delt inn i mindre delområder. Inndelingen er gjort med utgangspunkt i at hvert
delområde utgjør et enhetlig miljø. I tillegg har en vurdert influensområdet. Det innebærer de
omkringliggende områdene som vil kunne påvirkes av vegalternativene.
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2 Landskapsbildet og reiseopplevelse
2.1 Generelt om fagtemaet
Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse
endres som følge av et vegtiltak. Landskapsbildet blir vurdert ut fra de visuelle kvalitetene
omgivelsene har. Temaet vurderer hvordan tiltaket vil oppleves fra omgivelsene i tillegg til hvordan
landskapet vil oppleves fra vegen (reiseopplevelsen).
Avgrensing av fagtemaet landskapsbildet
Landskapsbilde er et av fem ikke prissatte tema som skal vurderes i konsekvensutredningen.
Avgrensingen mot de andre temaene gjennomføres ved at landskapsbildet vurderer de visuelle
kvalitetene. Dette innebærer at vurderinger av for eksempel historisk innhold, bruken av landskapet
eller opplevelsen av støy, luftforurensing eller andre lokalklimatiske endringer ikke får påvirkning for
verdisettingen av landskapsbildet. Disse blir vurdert under sine respektive tema.

2.2 Kriterier for verdi ‐ landskapsbilde

Kriterier for vurdering av landskapsbildets verdi fra Håndbok 140.
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2.3 Generelt om landskapet i området
Norsk institutt for jord‐ og skogkartlegging har kategorisert det norske landskapet i 45
landskapsregioner ut fra områder med lik landskapskarakter. Elementer som er blitt vurdert er
hovedformene og småformene i landskapet, vann og elver, vegetasjon, jordbruksareal, boligområder
og tekniske anlegg.
Planområdet faller innenfor landskapsregionen 1 Skagerakkysten. Regionen strekker seg fra
Tønsberg til Flekkefjord og hovedtrekkene er:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Landskapets hovedform er småkupert hei‐ og sprekkedalslandskap, stedvis oppstykket av
enkelte dalganger.
Landskapets hovedformer består av knauser, koller og bergdrag ofte med skrint jorddekke. I
regionens bakland er jordsmonnet bedre.
Hav og vassdrag. Regionen har mange tjern og grunnfjellssjøer omgitt av skoglandskap eller
næringsrike sjøer i jordbrukslandskap. Flere elver i elvedaler går gjennom regionen.
Vegetasjon. Temperert edelløvskog med eik, bøk, ask og lind. På skrinne bergkoller og fjell
dominerer furu. Gran og blandingsskog er vanlig i senkninger og lier med godt jordsmonn.
Bebyggelse og tekniske anlegg. Byggeskikken i regionen er preget av rikholdig trearkitektur
fra ulike perioder.
Landskapskarakter. Furu på skrinne bergkoller, frodig edelløvskog i bergskorter og
senkninger. Jordbrukslandskap i smale teiger innunder lave bergdrag. Mange småbruk er
nedlagt og kulturlandskapet er preget av gjengroing.

(Norsk institutt for jord‐ og skogkartlegging. 2005. Nasjonalt referansesystem for landskap.
Beskrivelse av 45 landskapsregioner. Oskar Puschmann.)

Overordna landskapstrekk i planområdet
Planområdet har et tydelig overordnet daldrag, nordøst‐sørvest hvor Kjevik flyplass og Topdalselva
ligger i daldraget. De vegetasjonskledde åsene på østsiden av elva brer seg sør‐øst over og avgrenses
av E18 og Sørlandsparken/Dyreparken. Mindre høydeforskjeller skaper variasjon og dynamikk i
området. Hamrevann og Vesvann er to større vann i dette området, omkranset av tett vegetasjon. I
tillegg mange små vann og tjern. Tettstedet Hamresanden ligger sør i planområdet, langs Rv41. Det
overordna landskapet er representativt for landskapsregionen
Hamresanden er en lengre sandstrand som strekker seg videre langs Fugløya. Videre nordover langs
Topdalselva preges området av spredt gårdsbebyggelse. Ve og Ryen utgjør to større
sammenhengende landskapsområde med bevart kulturlandskap på hver sin side av elva.
Kjevik flyplass dominerer på nordsiden av Topdalselva med større asfalterte arealer og større
bygningsmasse.
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2.4 Planområdet og områdeinndeling
Konsekvensutredningen er gjennomført innenfor det planområdet som vil kunne bli berørt av de
ulike vegalternativene.
Planområdet er delt inn i 16 mindre delområder som har samme karakter og overordnet utforming.










Delområdet 1; Timenes sør
Delområde 2; E18
Delområde 3; Lauvåsen
Delområde 4; Moneheia‐ Hamresanden senter
Delområde 5; Hamresandbukta
Delområde 6; Topdalselva
Delområde 7; Hamre
Delområde 8; Kjevik flyplass










Delområde 9; Kjevikheia ‐ Borgeheia
Delområde 10; Bøen
Delområde 11; Ve skole – Myrane
Delområde 12; Ve
Delområde 13; Hamreheia ‐ Huseheia
Delområde 14; Vesvann, Øygardstjøn,
Delområde 15; Hamrevann
Delområde 16; Ravnåsen – Tømmeråsen
‐ Langåsen

Oversiktsbilde over planområdet med E18, kryss Skjøringsmyr og Ravnåstjerna i forgrunnen. Hamrevann ligger
midt i bildet. (Foto: Anders Martinsen Fotografer)
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2.5 Verdivurderinger av delområdene
Delområde 1: Timenes sør
Delområdet strekker seg via Strømme, nordover til E18 og videre nord til vestsiden av Timenes.
Utstrekningen av delområdet går utover planområdet. Dette skyldes at delområdet er en del av et
markert, større enhetlig landskapsområde sør for Timenes. Delområdet omfatter kulturlandskapet
sør og nordvest for Timeneskrysset.
Delområdet består av kulturlandskap med mindre lave vegetasjonskledte koller imellom. E18 er en
markert barriere og deler området i to og preger landskapet. I nordøst avgrenses delområdet av Rv41
41. og høydedraget mot Lauvåsen. Det er noen få boliger og spredte gårdstun i delområdet, men det
er ellers få inngrep, og mye av kvaliteten i landskapet er intakt.
Landskapets karakter er vanlig i regionen. Det vurderes å ha middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Delområde 2: E18
Delområdet strekker seg fra toplanskrysset i Timenes og til og med krysset ved Skjøringsmyra.
Det smale delområdet har et langsgående høydedrag på østsiden. E18 er plassert i kanten av
terrengformene. Firefeltsvegen er dominerende i landskapet selv om den er tilpasset terrenget.
Vegkryssene ved Timenes og Skjøringsmyra er arealdominerende.
Det arealkrevende veganlegget med harde flater gjør at områdets visuelle kvalitet svekkes.
Delområdet får derfor liten verdi.
Liten

Middels

Stor

Kulturlandskapet på Timenes (delområde 2) er delt i to av E18 (Foto: google.no/maps).
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Delområde 3: Lauvåsen
Delområdet omfatter områder med vedtatte reguleringsplaner for bolig og næringsarealer i
Lauvåsen.
På bakgrunn av reguleringsplanene som er vedtatt i området er delområdet vurdert som et
utbyggingsområde. Utbyggingen vil skje i forskjellige etapper og det vil ta lengre tid før
anleggsarbeidene er ferdige i området. Påvirkningen på landskapet vil være av stor karakter og
området vil bli totalt forvandlet fra tett skog til bebyggelse.
På bakgrunn av utbyggingsområdets karakter får delområdet liten verdi.
Liten

Middels

Stor

Timeneskrysset er framtredende i landskapet. Lauvåsen ligger oppe til venstre i bildet. (Foto: google.no/maps).
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Delområde 4: Moneheia‐ Hamresanden senter
Delområdet består av boligfeltet Moneheia, Hamresanden senter, og campingområdet. Rv41
tangerer delområdet i sør og går igjennom nordre deler av delområdet.
Moneheia er en vestvendt åsside, ca 100 moh. som henvender seg mot Hamresanden. Heia danner
en klar overordna avgrensing av landskapsrommet mot Topdalsfjorden. Heia er tett bebygd med
eneboliger omgitt av mindre hager.
Nordover i delområdet flater terrenget ut og Hamresandens sentrum er lokalisert. Funksjoner som
bensinstasjon, dagligvareforretning, kiosk og menighetshus er plassert tett sammen inntil Rv41.
Arealene rundt sentrumsfunksjonene er preget av store harde flater. Rv41 ligger som en barriere
mellom sentrumsfunksjonene og Hamresanden Camping.
Landskapet med boligområdet er vanlig i regionen. Utformingen rundt sentrumsfunksjonene trekker
den visuelle kvaliteten til delområdet noe ned. Verdien vurderes derfor til middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Hamre sentrum, med campingplassen i forgrunnen, og Topdalselva nederst tv. . Nye boliger
(Gurines hage) er nå bygd tv i bildet. (Foto: Blom Geomatics as)

Boligfelt opp mot Moneheia

Hamre sentrum, med flere sentrumsfunksjoner tett
lokalisert med store parkeringsflater imellom.
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Delområde 5: Hamresandbukta ‐ Fugløya
Delområdet omfatter Hamresandbukta, og de spredte eneboligene opp mot boligfeltet Moneheia, og
friområdet Fugløya ut mot Topdalselva .
Hamresandbukta består av en ca.650m lang sandstrand mot Topdalsfjorden, stranden fortsetter
rundt Fugløya, oppover langs utløpet av Topdalselva. Sandstrendene er til sammen ca. 3km, og det er
få sandstrender av dette omfanget i landskapsregionen. Stranden går over i en mindre gressflate og
buskvegetasjon. Rv41 avskjærer friområdet mot bebyggelsen som en tydelig barriere og berører
sandstranda. Landskapet er åpent med innslag av enkelte eldre bolighus og vegetasjon fra deres
tilhørende større hager.
Friområdet mellom Hamresanden og Topdalselva, kalt Fugløya, er preget av glisne partier med
furuskog med enkelte innslag av bjørk og osp. Små turstier snor seg innimellom trærne. Det er
opparbeidet fotballbane og lekeplass i forbindelse med Hamresanden Resort.
Hamresandbukta og friområdet har kvaliteter som skiller seg positivt ut i planområdet og i regionen
for øvrig. Landskapsbildet i dette området vurderes derfor til stor verdi.
Liten

Middels

Stor

Deler av Hamresandbukta mot Hamresanden Camping.

13

Delområde 6: Topdalselva
Topdalselva strekker seg gjennom planområdets nordlige del, fra Dønnestad og ned til
Topdalsfjorden.
Elva har en bredde på 90‐210 m og har et jevnt, slakt fall ned mot Topdalsfjorden. Elveløpet er
langstrakt linjeformet med to kurvaturer igjennom planområdet. Dette gir en god utsikt til deler av
elva, fra elva, og Kjevik bru som krysser elva på et av de rettlinjede strekningene.
Kantvegetasjonen langs elva består av tette lauvtrær. Ved flyplassen er dette vegetasjonsbeltet
fraværende, og en steinfylling ned mot Topdalselva er dominerende.
Den rike kantvegetasjonen og elvas linjeføring gjør at delområdet har fått middels til stor verdi på
sørsiden og rundt Kjevik bru. Ved flyplassen har delområdet fått middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Utsikt nordover mot Ryen fra Kjevik bru. Den tette vegetasjonen rammer inn elveløpet.

Kantvegetasjonen langs den sør‐østlige delen av elva er tett.
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Delområde 7: Hamre
Delområdet strekker seg fra utkanten av tettstedet Hamresanden og til Vesbekken.
Dette er et mindre, avgrenset område som består av flere små terrengformer i lengderetning øst‐
vest. Terrenget og vegetasjonen danner små landskapsrom som er ulikt resten av planområdet.
Rv 41 følger terrenget i gjennom hele delområdet med parallell gang og sykkelveg. Vegetasjon er en
visuell barriere mot Topdalselva, sett fra vegen. Det småkuperte terrenget gir en positiv virkning på
kjøreopplevelsen.
Vesbekken slynger seg nedover, øst‐vest, mot Topdalselva og har rik kantvegetasjon.
Området skiller seg ut fra resten av planområdet på grunnlag av flere mindre terrengformasjoner.
Landskapsbildet får middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Kupert småskala landskap, hvor Rv 41 er en barriere.

Det er to eldre gårdstun i delområdet som skiller seg positivt ut.
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Delområde 8: Kjevik Flyplass
Delområdet omfatter Kjevik flyplass og Forsvarets anlegg, avgrenset av Kjevikheia i nordøst.
Flyplassområdet er en tydelig definert landform. Flyplassen er flat og ligger lavt i terrenget mot
Topdalselva og Topdalsfjorden. I flyplassområdet er det store arealer med dyrka jord både innenfor
og utenfor sikkerhetssonen. Kjevikheia og Borgeheia stiger på nordvest og avgrenser det åpne
området. Delområdet er omkranset av mye kantvegetasjon som myker opp overgangene fra det flate
landskapet og til de omkransede åsene.
Det er flere store bygningsvolum i planområdet, blant annet kontrolltårn, terminalbygg, hangarer og
flere mindre bygninger. Hovedtyngden av bygningsmassen ligger ustrukturert, nordvest opp mot
Kjevikheia. I forgrunnen av bygningene er det flere store asfaltflater. Kjevikveien ligger langs flystripa
og kryssområdet med Topdalsveien er en barriere. Flystripa er innegjerdet og framstår som en
barriere i landskapet. Rullebanen og det omkringliggende gressarealets utstrekning er dominerende.
Områdene med bygg og asfaltflater har fått liten verdi. For øvrig har delområdet middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Oversiktsbilde over Kjevik flyplass mot Hamresanden og Topdalsfjorden

Delområdet preges av større bygningsmasser og asfaltareal.
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Delområde 9: Kjevikheia ‐ Borgeheia
Delområdet består av sammenhengende naturlandskap nord for Kjevik Flyplass. Kjevikheia og
Borgeheia er to større sammenhengende terrengformer som danner en tydelig overordnede og
romdannende terrengform. Høyeste topp er lokalisert i Borgeheia og er 172 moh. Heilandskapet har
noen mindre smale daldrag med retning øst‐vest.
Deler av delområdet er preget av tettere furuskog, men partier med blandingsskog og mindre
områder med lauvskog skaper variasjon i det visuelle utrykket.
Områdets hovedkarakter med skogkledde åser er utbredt i regionen, og landskapsbildet får derfor
middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Flyplassen med Kjevikheia og Borgeheia i bakgrunnen. (Foto: Anders Martinsen Fotografer)

Flytårnet på Kjevik flyplass midt i bildet. Kjevikheia til venstre med Borgeheia til høyre. Sett fra Moneheia.
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Delområde 10: Bøen‐Ryen
Området strekker seg fra Bøen bru til tettstedet Ryen.
Bøen, Borgen og Ryen er et langstrakt, flatt landbruksområde. Det avgrenses naturlig i nord av
stigende terrengformer. Den skogkledde åssiden i Borgeheia, på østsiden av Topdalsfjorden rammer
inn delområdet på en naturlig måte. Landskapsrommets flate utstrekning forsterker opplevelsen av
himmelen. Bøensbekken skjærer seg ned i terrenget i karakteristiske ravinedaler. Det er bratte,
vegetasjonskledde skråninger mellom bekken og den dyrka jorda.
Det dyrkes korn, jordbær og gress. Åkrenes utforming og struktur innimellom gårdstunene skaper
variasjon. Noen steder forekommer det klynger med løvtrær og bebyggelsens hager myker opp
bygningsmassene. En eldre ensidig allee av lønnetrær langs den ene sidevegen beriker området.
Rv 41 følger terrenget, men deler landskapet i to. Lokalbutikk Prix er lokalisert langs riksvegen. Denne
har en mindre asfaltert p‐plass.
De større, åpne landskapsrommene med enkelte eldre gårdsbebyggelse fremstår som helhetlig og er
lite utbredt i regionen. Området får derfor middels til stor verdi.
Liten

Middels

Stor

Delområdet preges av større åpne landskapsrom med spredte gårder.
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Delområde 11: Ve skole – Myrane
Delområdet omfatter Myrane i sør, Ve skole, Dønnestadmoen og Topdalselva i nordre del av
planområdet.
Østsiden av delområdet har enkelte åpne områder, med små skogkledde koller innimellom som
skaper variasjon i landskapet. Et skogkledd høydedrag ligger mot nord i delområdet, før åssiden
heller bratt ned mot Topdalselva i nord.
Terrenget er sammensatt av flere små åser, daldrag, dyrka jord og Vestjønn. Denne variasjonen i
landskapet er med på å danne flere mindre landskapsrom og god dynamikk i landskapet. Drifts‐ og
atkomstvegen er lagt naturlig mellom åsryggene.
Vest i delområdet er Ve skole lokalisert, med enkelte eneboliger i umiddelbar nærhet.
Bygningsmassen er lav og underordner seg landskapet.

Området vurderes til å ha middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Mindre lokal veg inn mot Vesvann, med en rik kantvegetasjon.
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Delområde 12: Ve
Ve er et åpent og flatt kulturlandskap som ligger lavt i terrenget. Området er avgrenset av skogkledde
åsrygger i sørøst og Topdalselvas tette vegetasjonsbelte i vest. Dekket er i hovedsak dyrka mark, med
jordbæråkre, gress og beiteareal. Spredt utover jordbruksarealet er det enkelte gårdstun. Flere av
disse har eldre gårdshus og tilfører området gode visuelle kvaliteter.
Rv 41 deler området i to. Ved Kjevik bru er det to større næringsbygg som skiller seg negativt ut fra
resten av området.
Variasjonen i landskapets karakter som dette delområdet har er med på å berike kjøreopplevelsen og
skape variasjoner.
Delområdets åpne og flate utforming skiller seg positivt ut fra resten av planområdet. Det fremstår
helhetlig med få skjemmende inngrep. Verdien settes derfor til middels til stor verdi.
Liten

Middels

Stor

Åpent landskap preger den vestre delen av Ve.

Eldre gårdstun
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Delområde 13: Hamreheia ‐ Huseheia
Delområdet består av to dominerende skogkledte åsrygger som stiger opp fra nordvest ved Rv 41.
Mellom Hamreheia og Huseheia er det et markert daldrag øst‐vest. Dette er godt synlig fra
flyplassområdet. Åsryggene danner overordna, romdannende terrengformer mot de flate arealene
langs Topdalselva.
Hamreheia har enkelte områder med rik blandingsskog bla. eik i vest, før den tette furuskogen tar
over. På Huseheia er furuskogen dominerende.
Delområdet er representativt for regionen, med liten variasjon. Verdien vurderes derfor til middels
verdi.

Liten

Middels

Stor

Huseheia og Hamreheia sett fra Kjevik flyplass. Det markerte daldraget mellom de to heiene vises midt i bildet.

Huseheia består av partier med tettere furuskog.
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Delområde 14: Vesvann, Øygardstjønn
Delområdet består av Vesvann og Øygardstjønn med kantvegetasjon.
Vesvann er langstrakt, åpent og arealdominerende i delområdet. Furuskogen omkranser vannet og
danner tette vegger til resten av omgivelsene. Området fremstår helhetlig og har et uberørt preg.
Det går et mindre daldrag, nord‐sør, i enden av Vesvann. Det lille tjernet Øygardstjønn ligger i
daldraget.
Vannet skaper variasjon i landskapet. Vesvannets utstrekning og karakter gir at delområdet får
middels til stor verdi.
Liten

Middels

Stor

Vesvann er et av de to store vannene i planområdet. Det har en markert avgrensing med vegetasjon langs hele
vannkanten.
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Delområde 15: Hamrevann
Hamrevann med kantvegetasjon utgjør delområdet.
Hamrevann er et av de to største vannene i delområdet. De skiller seg positivt ut ved at det har flere
bukter og viker. En kan ikke se vannets utstrekning fra et punkt.
Vannflata omkranses av mindre partier med svaberg, og furuskog ned til vannkanten. Denne
variasjonen er med på å gi delområdet god visuell kvalitet. Vegetasjonen er tett og danner
romavgrensing sammen med terrengformene rundt vannet. Delområdet har et uberørt preg.
Hamrevannet er det største vannet i planområdet og med dets variasjon gir det et eget særpreg.
Delområdet får middels til stor verdi.
Liten

Middels

Stor

Hamrevann sett fra østsiden.
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Delområde 16: Ravnåsen – Tømmeråsen‐ Langåsen
Delområdet omfatter naturområdet mellom Lauvåsen, Hamrevann og E18 i sør‐vest.
Delområdet er småkupert med Ravnåsen og Tømmeråsen som de to største åsene. Området har
større sammenhengende terrengformer i vest. Topografien daner et mindre daldrag mellom
Øygardstjønna, Eiesdalstjønna og ned til Ravnåstjønna ved E18.
Lengre mot øst blir åsene mindre og terrenget mer småkupert. Furuskogen er dominerende, men
med innslag av blandingsskog.
Det er flere myrer og mindre tjern i delområdet. I øst er det kortere avstand mellom vannspeilene.
Delområdets største vann, Langsvannet, ligger helt i øst mot E18. Vannet har flere bukter og viker og
skaper variasjon.
Helt nord i området, mellom Hamrevann (delområde 15) og Vesvann (delområde 14) er det et større,
åpent myrområde, Storemyr, som skiller seg ut fra resten av delområdet.
Delområdets topografi med variasjon av åser og mindre vann er vanlig i regionen. Delområdet får
middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Eiesdalstjønna ligger midt i delområdet. Vannet gjenspeiler det typiske ved de fleste vann i delområdet, ifht
utstrekning og vegetasjon.
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2.6 Oppsummert verdivurdering av delområdene
Nr
1

2

3

4

5

6

7

Delområdet
Timenes sør

E18

Lauvåsen

Moneheia‐
Hamresanden senter

Hamresandbukta ‐
Fugløya

Topdalselva

Hamre

8

Kjevik flyplass

9

Kjevikheia – Borgeheia

Verdibegrunnelse
Et større kulturlandskap som på mange
måter er intakt, men er oppdelt av E18.
Kulturlandskapet er preget av mindre,
vegetasjonskledde koller mellom
jordbruksarealene.
Veganlegget med planskilt kryss er
dominerende i delområdet og trekker de
visuelle kvalitetene ned.
Området er under en større utbygging, fra
tettere skog til bebyggelse. Landskapet vil
derfor forvandles totalt i løpet av kort tid.
Boligområdet Moneheia, har vanlig gode
visuelle kvaliteter. Hamresanden senter
ligger inntil Rv41 med udefinerte
asfaltflater og trekker totalinntrykket noe
ned.
Lang sandstrand med svært gode visuelle
kvaliteter, og skiller seg positivt ut i
regionen. Fugløya skaper variasjon i
delområdet med åpen furuskog.
Det brede elveløpet har to rette
strekninger som gir god oversikt over elva.
Mot flyplassen er det lite kantvegetasjon
og en fylling ned mot Topdalselva er
fremtredende.
Nord for Bøen bru har elva tettere
vegetasjon på begge sider som rammer inn
elveløpet.
Bølgende terrengformer skaper god
variasjon. Rv41 følger terrenget igjennom
delområdet. Enkelte eldre gårdstun.
Vesbekken slynger seg gjennom
delområdet med rik kantvegetasjon.
Flyplassens åpne arealer er avgrenset av
Kjevikheia. Større, ustrukturerte
bygningsvolum trekker ned det helhetlige
inntrykket. Den innegjerdete flyplassen og
Rv41 framstår som en visuell barriere i
landskapet.
Det sammenhengende vegetasjonskledde
heiområdet danner en tydelig overordnet
og romdannende terrengform. Delområdet
har gode visuelle kvaliteter som er vanlige
på Sørlandet.

Verdi
Middels

Liten

Liten

Middels

Stor

Middels

Stor ‐
Middels

Middels

Liten‐
Middels

Middels
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10 Bøen –Ryen

Større åpent kulturlandskap med gode
visuelle kvaliteter. Eldre bebyggelse med
vegetasjonsrike hager er med på å
forsterke inntrykket. Bøesbekken skjærer
seg ned i landskapet, i karkakterisitske
ravinedaler. Den er delvis skult av tett
vegetasjon på begge sider.

11 Ve skole – Myrane

Variasjon mellom mindre skogkledde
koller, åpent kulturlandskap og
bebyggelse, danner god visuell kvalitet.
Bebyggelsen ved Ve skole er lav og
underordner seg landskapet.

12 Ve

13 Hamreheia‐Huseheia

14 Vesvann, Øygardstjønn

15 Hamrevann

16 Ravnåsen –
Tømmeråsen‐ Langåsen

Middels
– Stor

Middels

Større, åpent kulturlandskap som er
avgrenset av lave åsrygger i sørøst. Eldre
gårdstun beriker det visuelle utrykket.
Området fremstår som enhetlig og intakt.
Større sammenhengende, skogkledde
heiområdet. Skogsområdet er vanlig i
regionen.

Middels
– Stor

Vesvann er åpent, langstrakt og
vegetasjonen er med på å danne et tydelig
landskapsrom. Vannets utstrekning gjør at
det skiller seg positivt ut i planområdet.
Øygardstjønn ligger i et underordnet
daldrag. Området framstår uberørt.
Hamrevann er planområdets andre store
vann. Det skiller seg fra Vesvann ved at det
består av bukter og viker, som skaper god
variasjon og særpreg. Furuskog og partier
med svaberg omkranser vannet. Dette
styrker den visuelle karakteren.
Større åser og terrengformer i vest. Mer
småkupert i øst. Flere mindre tjern gir
området variasjon og god visuell kvalitet.

Middels
– Stor

Middels

Middels
– Stor

Middels
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3 Nærmiljø og friluftsliv
3.1 Generelt om fagområdet
Temaet nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det
berørte området. Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø, og
i utredningen avgrenses temaet til de fysiske forhold. Nærmiljø blir påvirket av tiltakets type og
størrelse i forhold til arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning.
Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft i fritida med sikte på miljøforandring og
naturopplevelser.

3.2 Planområdet og områdeinndeling
Planområdet er delt inn i 14 mindre delområder. Inndelingen er gjort med utgangspunkt i at hvert
delområde utgjør et enhetlig miljø med samme karakter.
Delområde 1; Timenes
Delområde 2; Lauvåsen
Delområde 3; Ravnåsen, Tømmeråsen og Langåsen
Delområde 4; Vesvann
Delområde 5; Hamrevann
Delområde 6; Huseheia/Hamreheia
Delområde 7; Moneheia boligområde
Delområde 8; Hamresanden friområdet
Delområde 9; Hamre‐Ve
Delområde 10; Dønnestadmoen‐Myrane
Delområde 11; Bøen‐Ryen
Delområde 12; Kjevikheia‐Borgeheia
Delområde 13; Kjevik flyplass og Forsvarets områder
Delområde 14; Kjevikstranda

Verdi for hvert delområde er vurdert med utgangspunkt i verdikriteriene på neste side.
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3.3 K
Kriterier for
fo verdi

Kriterier ffor vurdering av områdeness verdi for næ
ærmiljø og frilu
uftsliv, hentet fra Håndbok 1 40
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3.4

Overordnede trekk ‐ nærmiljø og friluftsliv i planområdet.

Generelt
I forbindelse med registreringsarbeidet og annet kommunalt planarbeid er det innhentet informasjon
om nærmiljø og friluftsliv i Tveit fra representanter fra Kristiansand kommune. I tillegg er det
innhentet opplysninger fra beboere i området, bl.a på åpent informasjonsmøte som ble holdt
17.januar 2013. Rapporten «Innenfor Varoddbrua» er barn og unges innspill til kommuneplanen
2010‐2020. Rapporten gir mange relevante opplysninger om planområdet, og en del er benyttet i
Vegvesenets planarbeid.
Konklusjonen fra innhentede opplysninger er at planområdet har gode nærmiljøkvaliteter og gode
muligheter for variert friluftsliv. De fleste boområder ligger i umiddelbar nærhet til grønne områder
som dekker behovet for lek og utendørs opphold. Både sommer og vinter kan det drives friluftsliv
både ved sjøen og i marka.
Rv 41 bidrar til en del ulemper i planområdet. Spesielt på Hamresanden utgjør vegen en barriere
mellom boligbebyggelsen og strandområdene, og de nærmeste boligene er plaget av støy og vegens
nærføring. Luftforurensing anses å være et lite problem langs Rv41.
Boligområder
De østre deler av planområdet, på nordsida av E18 er ubebygde skogsområder.
Bebyggelsen er for det meste lokalisert langs Rv41. Hamresanden framstår som et tettsted, og
Moneheia er de eneste større boligfeltet i planområdet. I dag består det aller meste av boligmassen i
planområdet av eneboliger på relativt store tomter. For øvrig er det spredt bebyggelse, små
husklynger og gårdsbebyggelse. Lauvåsen er et nytt stort boligområde under utbygging. I
kommuneplanens arealdel er det avsatt store områder for framtidig boligbygging i områdene rundt
Hamrevann. Her er planlegging av en ny, stor bydel i startfasen.
Skoler og barnehager
De fleste barna i planområdet går på Ve skole (1‐10 klasse). Utenfor planområdet, på Hånes er det
både barne‐ og ungdomsskoler. Det er avsatt arealer til ny skole og barnehage i Lauvåsen, men barna

Hamresandbukta, dagens situasjon. Foto: Blom Geomatics as
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går i dag på skole på Hånes. Det fins store barnehager ved Lauvåsenkrysset, Hånes og på Ryen. Det
er mindre barnehager på Timenes, Hamresanden og Ve.
Annen offentlig og privat service.
Servicefunksjonene er spredt. I gjeldende kommuneplan er dagens senter på Hamresanden avsatt
som senterområdet for bydelen. Her finner vi i dag en del forretninger/næringsvirksomhet (se
omtale av område 8) Det er også en dagligvareforretning (Prix) mellom Bøen og Ryen. Idrettsbane og
lysløype ligger på Dønnestad. På Ryen finner vi grendehus og det gamle skolehuset som i dag
benyttes til fritidsklubb. Tveit kirke ligger nord for planområdet. Det er et menighetshus ved
Hamresanden senter, bedehus på Ve, og ved Lauvåsenkrysset er det bygd en ny frikirke.
Idretts‐ og nærmiljøanlegg
I boligområdene på Moneheia og Lauvåsen er det flere lekeplasser og ballbaner. Det er bygd
nærmiljøanlegg med ballbaner, skateramper og lekeapparater ved Hamresanden, Ryen og Ve skole.
Idrettsbanen for Tveit ligger på Dønnestadmoen, rett utenfor planområdet. I tillegg har Forsvaret en
idrettsbane på Kjevik. Forsvaret har også en idrettshall. Det er planlagt utbygd en ny idrettshall ved
Ve skole i nær framtid.
Camping og turisme
Naturkvalitetene på Hamresanden gir et godt utgangspunkt for turisme. Her finner vi både hotell,
restaurant, ferieleiligheter og to campingplasser.
Strandområder og badeplasser
Ved Hamresanden (delområde 8) finner vi en av Sørlandets mest kjente og besøkte strender. Her er
det ca 3 km strandlinje. Kjevikstranda (delområde 14) ligger inntil flyplassen, og er mindre brukt.
Langs Topdalselva er det god tilgjengelighet til strandområdene på Hamresanden. Lenger oppover i
elva er strandsonen lite tilrettelagt, og den blir lite brukt. Det er både i kommuneplanen og gjeldende
reguleringsplan vist framtidig kyststi langs flyplassen mot elva. Spesielt i Topdalsfjorden, men også
oppover Topdalselva er det en del ferdsel med småbåter, og det er en småbåthavn ved Kolmila

Stranda på Hamresanden har alltid vært et populært utfartsområde. Foto: Hentet fra Google bilder
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Tur‐ og friluftsområder. Grønnstruktur.
Store deler av planområder består av naturområder, som er vist som 1.prioritets grøntområder i
Kristiansand kommunes grunnstrukturplan (1995). Noen områder (Hamre/Ve/Dønnestad) brukes
mye av beboerne i nærområdet, mens områdene øst i planområdet (Ravnåsen og Langåsen) brukes
lite. Ingen av områdene i marka er sikret for friluftsliv. Store naturområder rundt Hamrevann er
avsatt som utbyggingsområde i kommuneplanen.
Daldragene og turvegene fra Hamre/Ve og inn til Hamrevann og Vesvann er viktige ferdselslinjer og
innfallsporter til marka. De aller viktigste turløypene, og Tveit‐beboernes lysløype, finner vi på
Dønnestad og innover mot Rossheia, rett nord for planområdet. Her kjøres det også opp skiløyper.
Gårds‐ og driftsveger i kulturlandskapet på Ve‐Dønnestad og på Ryen gir også fine turmuligheter i
beboernes nærmiljø. Tveit skisenter ligger på Ve og er den eneste slalåmbakken i Kristiansand
kommune, og brukes mye når det er bra snøforhold.
E18 framstår som en barriere i utkanten av planområdet. Næringsområdene utenfor planområdet, i
Sørlandsparken forsterker barrierevirkningen, slik at det ikke er noen forbindelse mellom turområder
på hver sin side av E18. Det er en undergang (gang‐sykkelveg) ved Timenes. Ellers er det svært lite
ferdsel på tvers av E18.
Jakt og fiske
Det drives noe jakt på elg og rådyr i planområdet. Det foregår en del fritidsfiske i noen av vannene i
Ravnåsen/Langåsen. Vesvann og Langsvann inngår i ordningen med fellesfiskekortet i Kristiansand.
Topdalselva er ei god lakseelv, og det er også til tider et godt sjøørretfiske. Det selges fiskekort. Det
er tett vegetasjon langs elva, og mye bebyggelse og innmark. Det er derfor ikke tillatt å fiske fra land,
dersom en ikke får tillatelse fra grunneier. Det er kun adgang til fiske fra båt.
Opplevelseskvaliteter og identitetsskapende elementer/områder.
Med identitetsskapende elementer menes det natur‐eller kulturbetingete elementer/områder som
er viktige med tanke på å skape en tilhørighet til lokalmiljøet. For friluftslivet er
opplevelseskvalitetene knyttet til landskap, kulturmiljø og naturmiljø. Fravær av farlige og/eller
forstyrrende elementer som biltrafikk, støy, mm har også betydning. For nærmiljø er
opplevelseskvalitetene mer knyttet opp mot trygghet og grad av tilrettelegging.

Topdalselva sett fra Kjevik bru mot nordøst.
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3.5 Verdivurderinger av delområdene
Delområde 1 Timenes
De nordøstre deler av kulturlandskapet på Timenes inngår i planområdet. Dyrka mark som holdes i
hevd. Noe eldre bebyggelse, boliger og gårdstun. Timenes Gårdsbarnehage har 21 plasser og har
mange av sine aktiviteter på Berhus gård. Heståsen og Vardåasen skoler benytter seg av et
skolehageprosjekt på Timenes. Her er også et lite ridesenter. Små gårdsveger som brukes til turgåing
av beboerne på Hånes/Berhus. E18 med fire felts veg og Rv41 med tilhørende toplanskryss
dominerer området. Det er støyskjerming mot E18, men området er likevel noe støybelastet. E18
danner en barriere mot Nedre Timenes, men det er en god undergang med tilhørende gang‐
sykkelveger. Området vurderes å ha middels verdi.

Liten

Middels

Stor

Delområde 2 Lauvåsen og E18
Lauvåsen er et nytt bolig‐ og næringsområde, der utbyggingen pågår, og de første beboerne har
flyttet inn i sine boliger. Utbygger anslår at ferdig utbygd vil området i 2025 ha 1200 boliger. I
området er regulert et område for oppvekstsenter, med framtidig skole og barnehage. Langs E18 og
eksisterende Rv41 er det avsatt næringsområder. Sentralt i området, ved oppvekstsenteret er avsatt
et lite område for forretning.
Området framstår i dag som et anleggsområde, og kan ikke benyttes til friluftsliv i dag. I denne
sammenheng vurderes områdene på samme måte som et vanlig godt boligområde.
Nordre deler av delområdet grenser til Moneheia boligområde, og benyttes i dag en del til turgåing
av beboerne i Moneheia. Dette området er regulert til boliger og vil være en utvidelse av det
eksisterende boligområdet i Moneheia, men vil få hovedatkomst fra Lauvåsen. På denne måten vil
Moneheia og Lauvåsen bli knyttet sammen med ny kjøreveg og gang‐sykkelveg.
Mellom Moneheia og Lauvåsen ligger en viktig grønnkorridor med stiforbindelse til Lauvåstjern.
Grønnkorridoren vil bli krysset av ny atkomstveg til boligområdet, men ellers vil korridoren og tjernet
vil bli bevart og vil være viktige nærmiljøkvaliteter for de nye boligområdene. Grønnkorridoren vil
være en viktig framtidig forbindelseslinje fra både Lauvåstjern og de nye boligområdene ned til ny gs‐
veg langs eksisterende Rv41 og til friluftsområdene ved Hamresanden. Det er bygd ny turveg fra
Lauvåsen til dagens Rv41 i dette turdraget. Området vurderes å ha middels verdi.

Liten

Middels

Stor

Områdene langs E18 og Timeneskrysset og framtidige næringsområder i Lauvåsen har ingen verdi
for nærmiljø og friluftsliv.
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Delområde 3 Ravnåsen – Langåsen
Områdene er i dag store, sammenhengende ubebygde skogsområder. Disse områdene er lite
tilrettelagte, til dels vanskelig å ta seg fram i, og brukes i dag lite til friluftsliv. Det er lite turstier i
området. Sentralt i delområdet, mellom Timenesbakken og Vesvann, ligger et daldrag med flere
små tjern. Ravnåstjønnane ligger synlig og lett tilgjengelig i forhold til E18. Eksisterende drifts/turveg
fra toppen av Timenesbakken (Skjøringsmyra E18) brukes en del. Turvegen fortsetter videre i
daldraget mot Nordåstjønna og til Jons Øygard. Daldraget fortsetter videre mot Eiedalstjønna,
Øygardstjønn og Vesvannet, men området er myrlendt og med stedvis tett vegetasjon, så
framkommeligheten er dårlig. Daldraget og tjernene har fine kvaliteter og ville kunne blitt godt
tilgjengelig dersom det hadde blitt bygd en turveg gjennom området. Grøntstrukturplanen viser
framtidig turveg her. Grønnstrukturplanen – grøntområde 1.prioritert. Det er fisk i mange av tjerna,
men det er bare Langsvann (og Vesvann) som inngår i ordningen med fellesfiskekort i Kristiansand.
Vestre deler av området, Ravnåsen, er avsatt som nye utbyggingsområder (Hamrevann) i gjeldende
kommuneplan. Ettersom området er lite brukt, har det liten verdi i hht vegvesenets metodikk.
Daldraget fra Ravnåstjønnane til Vesvann vil i framtida være et verdifullt område og turkorridor ut i
marka for den nye bebyggelsen i Lauvåsen og Hamrevann. Daldraget gis liten til middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Fra daldraget mellom Ravnåstjønn og Vesvann
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Delområde 4 Vesvann
Vesvann er et stort vann, som benyttes en del til bading, fisking og skøyting. Det går en kjørbar
atkomstveg inn fra Ve og fram til nordenden av vannet, slik at området er lett tilgjengelig. Det går
turløyper langs vannet, som benyttes en del av beboerne i nærheten. Området har fine
naturkvaliteter og uberørt preg. Vannet er et viktig turmål, bl.a for Ve skole. I grønnstrukturplanen er
området markert som grøntområde 1.prioritert. Området vurderes å ha middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Delområde 5 Hamrevann
Hamrevann benyttes en del til bading, fisking og skøyting. Det er de vestre deler som benyttes mest,
og av beboere i Moneheia og Hamre. Lett atkomst på stier inn fra Moneheia boligområde, og på
driftsveg/turveg fra Hamre. De østre deler benyttes i mindre grad, og det er svært lite ferdsel inn til
området i fra sør. Hamrevann og strandsonen har fine naturkvaliteter og er svært godt egnet for
friluftsliv. Området har et uberørt preg. Muligheter for å legge en turløype rundt vannet. I
grønnstrukturplanen er området markert som grøntområde 1.prioritet, og det er avsatt som
grønnstruktur i kommuneplanen. Vil få stor betydning som friluftsområde i et framtidig boligområde
rundt Hamrevann. Området vurderes å ha middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Hamrevann
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Delområde 6 Huseheia
Områdene er i dag sammenhengende ubebygde skogsområder. Det går noen turveger/stier og
driftsveger fra Hamre til Hamrevann, som benyttes noe av beboerne på Hamre og Ve. Områdene
nærmest Moneheia brukes en god del av beboerne i boligområdet, og her er det en del stier i
terrenget. Et fint utsiktspunkt i Huseheia er også et lokalt turmål. Ellers er områdene lite tilrettelagte,
til dels vanskelig å ta seg fram i, og brukes i dag lite til friluftsliv. Områdene er avsatt som nye
utbyggingsområder i gjeldende kommuneplan. (Framtidig boligområde Hamrevann). Det sentrale
daldraget fra Hamrevann mot Vesbekken benyttes i dag til turgåing, og er avsatt som grønnstruktur
og er tenkt bevart som en framtidig grønnkorridor i kommuneplanen. Områdene nærmest
Moneheia boligområde er mest brukt og har sammen med drifts‐/turvegen fra Hamre og
daldraget/grønnkorridoren fra Hamrevann mot Vesbekken middels verdi, mens de øvrige områdene
blir lite brukt, og har liten til middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Delområde 7 Moneheia boligområde
Moneheia er et vanlig godt boligområde, hovedsakelig med eneboliger. Det er ingen barnehager eller
servicefunksjoner i området. Det er vestvendt og mange boliger har god utsikt. Området vurderes å
ha middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Delområde 8 Hamresanden
Hamresanden er et mye brukt friluftsområde. Strandområdet blir benyttet av folk fra hele
Kristiansandsregionen og er også et viktig turistmål, det er attraktivt i nasjonal målestokk. I området
finner vi campingplasser, ferieleiligheter og et hotell som er planlagt utvidet/nybygd med bl a
spasenter. Området henvender seg mot Topdalsfjorden og Topdalselva.

Flyfoto over Hamresanden med utløpet av Topdalselva i framgrunnen. Boligområdet Moneheia til venstre i
bildet. (Foto: Hentet fra hjemmesiden til prosjektet Gurines Hage).
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Den ca.650m lange sandstrand mot Topdalsfjorden er karakteristisk i delområdet. Den har fine
kvaliteter og brukes mye. Dagens Rv41 ligger over en strekning helt inntil stranda og begrenser
bruksmulighetene noe. Vegen framstår som en barriere mellom boligområdene og strandområdene.
Vegens nærføring og støy trekker ned bruksverdien av strandområdene i Hamresandbukta.
Strandområdene i Hamresandbukta fortsetter rundt Fugløya og oppover langs Topdalselva. Denne
sammenhengende sandstranda er ca 3 km lang, og har svært gode bruksmuligheter. Stranda
benyttes til bading, turgåing, mv, både av beboerne i planområdet og av mange tilreisende, både
folk som er på dagstur, og som er på ferieopphold på Hamresanden. I forbindelse med
campingplassene og strandområdene er det opparbeidet fotballbane, lekeplass og anlagt gangveier.
Et sted er det etablert rampe ned til sjøen for å tilrettelegge for bading. Campingplassene og hotellet
setter preg på stedet og er identitetsskapende. Hamretun barnehage har 30 plasser. Den ligger nær
stranda og bruker nærområdet i sine uteaktiviteter.
Senterområdet består av daglivarebutikk, bensinstasjon, kiosk/gatekjøkken, frisør, og menighetshus,
og er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen. Det framstår i dag som det lokale
sentrumsområdet for Tveit. Rv41 går tvers gjennom området, og utgjør en barriere mellom
senterområdet på østsida og strand, camping‐ og boligområder på vestsida.
Ved Kolmila er den en liten småbåthavn. Gjeldende reguleringsplan omfatter en småbåthavn med 55
plasser med tilhørende parkering og båtopplag.
Strandområdene har kvaliteter som skiller seg positivt ut i planområdet og i regionen for øvrig og har
nasjonal verdi. Samlet vurderes området derfor å ha stor verdi for nærmiljø og friluftsliv.

Liten

Middels

Stor

Hamresandbukta. Eksisterende Rv41 danner en barriere mot strandområdene.
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Delområde 9 Hamre – Ve
Området omfatter kulturlandskap med noe spredt bebyggelse og er avgrenset av den skogkledde
Huseheia og strandsonen langs Topdalselva. Ved Hamre er terrenget noe kupert, på Ve er det
åpent og flatt kulturlandskap. En del stier og driftsveger skaper forbindelser opp til Huseheia og
Hamrevann og Vesvann. Det er i liten grad tilrettelagt for bading og friluftsliv langs Topdalselva, og
det er få stier ned til elva. Det er noen lokale badeplasser langs Topdalselva, bl.a. sør for utløpet av
Vesbekken og ved Ve brygge. Vesbekken er et fint naturelement, men det er vanskelig å ferdes langs
bekken, og den er lite tilgjengelig. Det går en smal atkomstveg fra Ve til Myrane med sideveg til
Vesvann. Denne fungerer som en viktig turveg, tilnærmet universelt utformet, og som skaper en fin
og lett tilgjengelig turforbindelse som fortsetter videre til Dønnestadmoen. Turvegen og nærområdet
brukes mye av Ve skole til uteaktiviteter.

Bildene viser atkomst‐ og turveg mellom Ve og Myrane, som går gjennom et variasjonsrikt kulturlandskap.
Venstre: Ridesenter i bakgrunnen og Ve skole kan skimtes th for ridesenteret.
Høyre: Spredt bebyggelse og kulturlandskap ved Ormelia. Vesbekken avgrenser den dyrka jorda.

Tveit skisenter er den eneste slalåmbakken i Kristiansand kommune. Den er eid av Tveit IL og drives
på dugnad. Bakken er ca 450m lang og har høydeforskjell på ca 80m fra bunn til topp. Den er bra
egnet både for de som renner snowboard og de som renner slalom/carving. Anlegget har snøkanoner
for produksjon av kunstsnø, og tråkkemaskin. Antallet driftsdager har variert de seneste år. De siste
sesongene har det vært 70‐90 driftsdager i anlegget, som har åpent både kvelder og helger i
sesongen. Skibakken blir en del benyttet til terrengsykling i sommerhalvåret. I mai 2012 ble det
arrangert Norges cup i utfor sykling.

Tveit skisenter. Bilder hentet fra deres hjemmeside.
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RV41 går gjennom området og deler området i to. Det er gang‐sykkelveg langs riksvegen og fram til
Ve skole. Ve skole ble bygd i 1959 er kombinert barne‐ og ungdomsskole (1‐10) med 55 ansatte og
382 elever. (sept 2012) Skolen har elever fra hele Tveit, og 60% av elevene har rett til skoleskyss.
Skolen bruker nærområdene til uteaktiviteter, og skolen er et samlingssted for nærmiljøet. Det er
vedtatt bygging av ny idrettshall i tilknytning til skolen. På en av gårdene ved skolen er det et
ridesenter.

Ve skole. Bilde hentet fra skolens hjemmeside.

Refshalen gård barnehage, Dønnestadveien 11 har 16 plasser, og bruker nærområdene. Ve bedehus
ligger lengst sør i Dønnestadveien. Huset ble bygd i 1897, og har tidligere hatt stor aktivitet. Også i
dag brukes huset en god del.
Området rundt Ve skole har stor verdi. Øvrige områder har middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Delområde 10 Dønnestadmoen – Myrane
Området henger sammen med nr 9, men avgrenset av terrengformer. Området har enkelte spredte
eneboliger og noen gårdstun og framstår som et forholdsvis intakt kulturlandskap. Innfallsport til
Vesvann, turløyper og lysløype Dønnestad. Det er turparkering og idrettsbane på Dønnestadmoen,
rett utenfor planavgrensingen. Turveg fra Myrane til Dønnestadmoen. Det er ikke tilrettelagt for
bading og ferdsel langs Topdalselva.

Idrettsbanen på Dønnestadmoen
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De nordre deler av området, Dønnestadmoen er mest brukt til friluftsliv og ferdsel og har middels
verdi. Myrane og områdene sønnafor brukes i langt mindre grad, og har liten til middels verdi.

Liten

Middels

Stor

Delområde 11 Bøen‐Ryen
Dette er et landbruksområde som strekker seg fra Kjevik bru til tettbebyggelsen på Ryen. Det meste
av området er dyrka jord, åpent kulturlandskap som holdes i god hevd. Spredte boliger og noen
gårdstun. Rv41 deler området i to. Det er gang‐sykkelveg langs riksvegen, skoleveg til Ve skole. Noen
av de smale og lite trafikkerte gårdsvegene er gjennomgående og skaper hyggelige turmuligheter i
nærmiljøet, som benyttes i noen grad av lokalbefolkningen. Lokalbutikken (CoopPrix) ligger langs
riksvegen, og litt lenger oppe nord i vegen ligger gamle Ryen barneskole og kommunehus, som i dag
brukes til fritidsklubb, og grendehuset (rett utenfor planområdet). Det er en liten, lokal badeplass i
Brattestø, rett SV for Kjevik bru, og her er det også noen båtplasser for grunneiere på Bøen. Dette
området, rett SV for Kjevik bru er avsatt som grønnstruktur i kommuneplanen. Ellers er det ikke
tilrettelagt for bading og allmenn ferdsel langs Topdalselva. Området vurderes å ha middels verdi.
Liten

Middels

Stor

Rv41 med gang‐sykkelveg, som går gjennom kulturlandskapet på Ryen. Gamle Ryen barneskole og
kommunehus ses midt i bildet.
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Delområde 12 Kjevikheia – Borgeheia
Området utgjør de østre delene av et stort, sammenhengende naturområde nord for Kjevik flyplass.
Mye av skogen er tett, og det er en del turstier i området, som benyttes noe av forsvaret som
øvelsesområde, og av beboerne i nærheten. Området vurderes å ha middels verdi.

Liten

Middels

Stor

Driftsveg/turveg i Kjevikheia

Delområde 13 Kjevik flyplass og Forsvarets områder
Flyplassområdet er innegjerdet og har ingen verdi for friluftsliv. Noe av strandsonen langs elva har
fine kvaliteter, men er vanskelig tilgjengelig. I nylig vedtatt reguleringsplan for flyplassen (2009) er
det vist ny tursti langs elva. Det er planlagt bygd et nytt hotell nærmest Kjevikstranda.
Forsvarets områder består av en stor bygningsmasse. All militær virksomhet på Sørlandet er knyttet
opp mot Kjevik. Luftforsvarets skolesenter Kjevik tilbyr befals‐ og teknisk utdanning og har ca 1500
elever. Anlegget er ikke inngjerdet. I tillegg til skolebyggene, er der bla også både idrettsbane og
idrettshall.
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I denne sammenheng vurderes forsvarets arealer og skolesenter ikke på lik linje med «ordinære»
offentlige skoler. Her foregår en del arrangement for befolkningen i Tveit, bl.a. 17 mai, men det
framstår ikke som et samlingssted og en nærmiljøkvalitet for beboerne i planområdet. I denne
sammenhengen vurderes området å ha liten verdi for nærmiljø og friluftsliv.

Liten

Middels

Stor

Delområde 14 Kjevikstranda
Dette er mindre strandområder som ligger i den smale sonen mellom flyplassen og Topdalsfjorden.
Områdene brukes forholdsvis lite, og da til bading av beboere i Ryen/Tveit. Områdene er støyutsatt,
men har fine kvaliteter til tross for nærheten til flyplassen. De er avsatt som friområder i regplan for
Kjevik, og det er forutsatt opparbeidet kyststi. Området vurderes å ha middels verdi.

Liten

Middels

Stor

Kjevikstranda med sjøflyhavna/‐rampa.
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3.6 Oppsummert verdivurdering av delområdene
Nr Delområde

Verdi

1

Middels

2

3

4

5

6

7

8

Verdibegrunnelse
Landbruksområde med spredte boliger og gårdstun. Gårdsveger
Timenes
som brukes til turgåing av beboere på Hånes/Berhus. Timenes
Gårdsbarnehage har 21 plasser. E18 og Rv41 med toplanskryss
dominerer området og gir noe støybelastning. E18 danner
barriere, men det er god undergang og g/s‐veger.
Nytt bolig‐ og næringsområde under utbygging. Vi omfatte ca
Lauvåsen
1200 boliger, og det er avsatt område for skole og barnehage.
Framtidige næringsområder langs E18 og Rv41. Viktig
grønnkorridor mellom Moneheia og Lauvåsen.
Området langs E18 har ingen verdi for nærmiljø og friluftsliv
Store, sammenhengende skogsområder, som er lite
Ravnåsen
framkommelige, og lite tilrettelagte. Uberørt preg. Det er få
Langåsen
turstier i området, som brukes lite til friluftsliv. Vestre deler av
området, Ravnåsen er avsatt som nytt, større boligområde
(Hamrevann) i kommuneplanen.
Daldraget fra Ravnåstjønnane til Vesvann brukes noe til turgåing
i dag, og er avsatt som framtidig turveg i grønnstrukturplanen.
Har fine kvaliteter og vil kunne få stor betydning som
turkorridor
når Lauvåsen og Hamrevann bygges ut.
Fine naturkvaliteter og uberørt preg. Stort vann som benyttes
Vesvann
en del til bading, fisking og skøyting. Området er lett tilgjengelig,
med kjørbar atkomst til vannet, og turstier langs vannet.
De vestre deler benyttes mest, til bading og ferdsel av beboere i
Hamrevann
Moneheia og Hamre. Lett atkomst på stier inn fra Moneheia
boligområde, og på driftsveg/turveg fra Hamre. De østre deler
benyttes i mindre grad, og det er svært lite ferdsel inn til
området i fra sør. Fine naturkvaliteter og uberørt preg. I
kommuneplanen er områdene langs vannet avsatt som
grønnstruktur. Vil få stor betydning som friluftsområde i et
framtidig boligområde rundt Hamrevann.
Ubebygde skogsområder med noen turstier og driftsveger inn
Huseheia
fra Hamre til Hamrevann, som benyttes noe av beboerne på
Hamre og Ve. Områdene nærmest Moneheia brukes en god del
av beboerne i boligområdet, og her er det en del stier i
terrenget. Daldraget fra Hamrevann mot Vesbekken benyttes i
dag til turgåing, er vist bevart som en framtidig grønnkorridor i
kommuneplanen.
Ellers er områdene er lite tilrettelagte, til dels vanskelig å ta seg
fram i, og brukes i dag lite til friluftsliv. Områdene er avsatt som
nytt utbyggingsområde (Hamrevann) i gjeldende kommuneplan.
Moneheia
Vanlig godt boligområde, hovedsakelig med eneboliger. Det er
Boligområde
ingen barnehager eller servicefunksjoner i området. Det er
vestvendt og mange boliger har god utsikt.
Mye brukt friluftsområde. Til sammen ca 3 km lang sandstrand
Hamresanden mot Topdalsfjorden og –elva med gode bruksmuligheter. Blir
– Fugløya
benyttet av folk fra hele Kristiansandsregionen og er også et
viktig turistmål i nasjonal målestokk. I området finner vi
campingplasser, ferieleiligheter og et hotell som er planlagt

Middels

Liten
Liten

Liten til
middels

Middels

Middels

Middels

Liten til
middels
Middels

Stor
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9

Hamre‐ Ve

10 Dønnestad‐
moen –
Myrane

11 Bøen‐
Ryen

12 Kjevikheia ‐
Borgeheia

13 Kjevik flyplass
og Forsvarets
områder

14 Kjevikstranda

utvidet/nybygd med bl a spasenter. Dagens Rv41 ligger over en
strekning helt inntil stranda og begrenser bruksmulighetene
noe. Vegen framstår som en barriere mellom boligområdene og
strandområdene. Vegens nærføring og støy trekker ned
bruksverdien av strandområdene i Hamresandbukta. Hamretun
barnehage har 30 plasser og bruker området.
Senterområdet består av flere virksomheter og framstår som
det lokale sentrumsområdet for Tveit. Småbåthavn ved Kolmila.
Kulturlandskap med en del spredt bebyggelse. En del stier og
driftsveger skaper forbindelser opp til Huseheia, Hamrevann og
Vesvann. Det er ikke tilrettelagt for bading og friluftsliv langs
Topdalselva, og det er få stier ned til elva. Fiske – fiskeplasser???
Vesbekken er et fint naturelement, men det er vanskelig å
ferdes langs bekken. Atkomstveg/turveg, fra Ve til Vesvann og
Myrane er en fin turforbindelse videre til Dønnestadmoen. Tveit
skisenter er den eneste slalåmbakken i Kristiansand kommune,
og brukes mye når det er bra snøforhold. Refsalen gård
barnehage har 16 plasser. Noe aktivitet i Ve bedehus.
Ve skole er kombinert barne‐ og ungdomsskole (1‐10) med ca
380 elever fra hele Tveit. Bruker nærområdene til uteaktiviteter,
og skolen er et samlingssted for nærmiljøet. Ny idrettshall skal
bygges i tilknytning til skolen.
Enkelte spredte eneboliger og noen gårdstun. Innfallsport til
Vesvann, turløyper og lysløype Dønnestad. Turparkering og
idrettsbane på Dønnestadmoen, rett utenfor planavgrensingen.
Områdene sør for Myrane brukes forholdsvis lite til friluftsliv og
har liten til middels verdi.
Landbruksområde med spredte boliger og noen gårdstun. Rv41
deler området i to. Det er gang‐sykkelveg langs riksvegen,
skoleveg til Ve skole. Lite trafikkerte gårdsveger er hyggelige
turmuligheter i nærmiljøet. Lokalbutikken (CoopPrix) ligger
langs riksvegen, og litt lenger oppe nord i vegen ligger gamle
Ryen barneskole, som i dag brukes til fritidsklubb, og
grendehuset (rett utenfor planområdet) Det er ikke tilrettelagt
for bading og ferdsel langs Topdalselva.
Området utgjør de østre delene av et stort, sammenhengende
naturområde nord for Kjevik flyplass. Mye av skogen er tett, og
det er en del turstier i området, som benyttes noe av forsvaret
og beboerne i nærheten.
Flyplassområdet er innegjerdet og har ingen verdi for friluftsliv.
Noe av strandsonen langs elva har fine kvaliteter, men er
vanskelig tilgjengelig. Det er regulert ny tursti langs elva. Det er
planlagt bygd et nytt hotell nærmest Kjevikstranda. Forsvarets
områder består av en stor bygningsmasse. Her er det
skolesenter med 1500 studenter.
Dette er mindre strandområder som ligger i den smale sonen
mellom flyplassen og Topdalsfjorden. Områdene brukes
forholdsvis lite, av beboere i Ryen/Tveit. Områdene er
støyutsatt, men har fine kvaliteter til tross for nærheten til
flyplassen. De er avsatt som friområder i regplan for Kjevik, og
det er forutsatt opparbeidet kyststi.

Middels

Stor

Middels
Liten til
middels
Middels

Middels

Liten

Middels

50

4 Naturressurser
4.1 Generelt om fagtemaet
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksressurser, fisk, vilt, vannforekomster,
berggrunn og mineraler. Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for
verdiskaping og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Det legges vekt på
ressursgrunnlaget i utredningen, ikke det enkelte bruks økonomi. I dette planarbeidet vil
konsekvensutredningen kun omfatte landbruk og vannressurser.

4.2 Kriterier for verdi
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Kriterier for å bedømme verdi av naturressurser. Fra Håndbok 140.

Tabell for bedømming av verdi for jordbruksarealer. (Figur 6.21 i Håndbok 140)

4.3 Planområdet og områdeinndeling
Planområdet er delt inn i 9 mindre enhetlige delområder som har samme karakter og egenskaper i
forhold til naturressurser.
Delområde 1; Timenes
Delområde 2; Hamre
Delområde 3; Ve
Delområde 4; Gjersdaeln – Vesholta og Myrane
Delområde 5; Dønnestad
Delområde 6; Borga‐Ryen
Delområde 7; Bøen og del av Borga
Delområde 8; Kjevik
Delområde 9; Vesvann med nedslagsfelt
Verdi for hvert delområde er vurdert med utgangspunkt i tabellen og verdikriteriene over.

4.4 Dagens situasjon
I planområdet finner vi noen av de beste landbruksområdene i Kristiansand kommune. De største
arealene med dyrka mark er på Ve, Bøen og Kjevik. Jordene er flate og relativt lettbrukte og benyttes
til dyrking av gras, korn, grønnsaker og jordbær. Kommunens største jorde ligger inne på
flyplassområdet. Generelt er jordsmonnkvaliteten god, og arealene er fulldyrka. Områdene holdes i
god hevd. Mye av jorda leies bort til bønder som ikke eier den. En del av arealene som tidligere ble
slått og beitet er i dag gjengrodd med skog. Mye av den dyrka jorda ligger langs dagens Rv41. Det er
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noe husdyrhold; sau og hest, lite storfe og ingen melkeproduksjon. Noen arealer benyttes til beite for
sauer og hester, dette er arealer i skrått terreng, eller mindre jorder.
I forbindelse med Areal‐ og transportprosjektet (ATP‐prosjektet) i Kristiansandsregionen (2007) er
alle jordbruksarealene blitt klassifisert i A‐, B‐, og C‐områder i forhold til størrelse, form og biologisk
produksjonsevne. A‐områdene angir de viktigste jordbruksarealene. Dette er vurdert som store
sammenhengende arealer hvor det er mulig å dyrke korn. B‐arealer er jordbruksarealer av god
kvalitet som er for små til å være regionalt viktige, eller store arealer som ikke er egnet for
kornproduksjon. C‐arealer er «Andre jordbruksarealer», beitemark etc. Det aller meste av
jordbruksarealene i planområdet er klassifisert som A‐områder. Det er verdt å merke seg at
vegvesenets metodikk i Håndbok 140 legger større vekt på størrelsen av jordene, slik at en del av A‐
områdene ikke blir gitt stor verdi i dette konsekvensutredningsarbeidet.
I dalsidene er det stort innslag av lauvskog. Mye av disse arealene er tidligere brukt til beite og
slåttemark. Overgangen mellom natur‐ og kulturlandskap er derfor mange steder noe diffus, med en
gradvis overgang fra åpen mark til lauvskogsareal. Noen felt med granskog er plantet.
Områdene i Ravnåsen, Huseheia og rundt Hamrevann er skogsområder med varierende bonitet og
driftsforhold. Disse områdene er i gjeldende kommuneplan avsatt som utbyggingsområder.
Vegvesenet tar utgangspunkt i at naturressursene i området er vurdert i kommuneplanen, og
dermed blir de ikke utredet i vegvesenets konsekvensutredning.
Topdalselva er ei god fiskeelv, og det selges fiskekort. Elva er lakseførende i hele planområdet, og
helt opp til Herefossfjorden. Det drives omfattende kultiveringstiltak (kalking og utsetting av
lakserogn). Fiske er viktig som rekreasjon, men spiller ingen/liten økonomisk rolle for grunneierne i
planområdet.

Ve og flyplassområdet sett mot SV. Kjevikheia og Borgeheia th i bildet.(Flyfoto: Anders Martinsen Fotografer AS)
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Tovdalsvassdraget inngår i Verneplan IV for vassdrag, men de søndre deler av vassdraget omfattes
ikke av vernet . Den nærmeste kraftstasjonen er ved Boenfossen , et stykke nord for planområdet.
Det drives noe jakt i planområdet, hovedsakelig på rådyr og elg, som det er en relativt bra bestand
av. Jakt i planområdet er hovedsakelig å anse som en fritidsaktivitet. Det er i hovedsak grunneierne
selv som jakter. Ettersom store deler av utmarksområdene i planområdet er avsatt som
utbyggingsområde i kommuneplanen vil ikke jakt være en viktig inntektskilde for grunneierne i
framtida.
Planområdet ligger i det sørnorske grunnfjellsområdet, der hovedbergartene er gneis og migmatitt.
Det er i dag ikke uttak av stein til byggeråstoff i planområdet, og kommuneplanen har heller ikke
avsatt arealer for dette.
Områdene langs Topdalselva er dekket av elveavsatt og breelvavsatt materiale. Marin grense er ca
kote 25‐30. Det er pr i dag ikke massetak av grus i drift av betydning i planområdet, og
kommuneplanen har ikke avsatt arealer for dette.
Vesvann er kommunal reserve drikkevannskilde og er også oppgradert til å kunne benyttes som
reservevannskilde. Grunnvann i løsmasser fins først og fremst langs Topdalselva, men denne
ressursen er i dag lite utnyttet. De aller fleste husstander er koplet til kommunalt nett. Overflatevann
fra Topdalselva benyttes ikke til vanning av landbruksarealer, da saltinnholdet er for høyt. I noen
grad benyttes vann fra bekkene til dette formålet.

I Tveit får man kjøpt kortreist mat.
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4.5 Verdivurderinger av delområdene
Delområde 1 Timenes
Timenes er blant de siste store lanbruksområdene i Randesund. Veger og bebyggelse har beslaglagt
store arealer , men fremdeles er mye dyrka jord bevart. Den dyrka jorda består av forholdsvis små,
flate jorder innimellom små koller og spredt bebyggelse/gårdstun. Dagens fire felts E18 deler
området i to og vanskeliggjør driftsforholdene noe. Jorda er fordelt på flere grunneiere, men holdes
godt i hevd. Arealene ligger sentralt plassert i forhold til store boligområder på Strømme, Hånes og
Lauvåsen, og er verdifulle i en pedagogisk sammenheng. Områdene er i ATP‐prosjektet klassifisert
som A‐områder. Etter vegvesenets metodikk har arealene middels og stor verdi.
Liten

Middels

Stor

Delområde 2 Hamre
Den dyrka jorda på Hamre er oppdelt i forholdsvis små teiger og med forskjellige eiere. Arealene er
oppsplittet av bebyggelse og veger. Dette vanskeliggjør driftsforholdene noe, men arealene holdes
godt i hevd. En del beiting av hester og sauer. Områdene er i ATP‐prosjektet klassifisert som A‐ og B‐
områder. Etter vegvesenets metodikk varierer arealenes verdi fra liten til middels/stor verdi.
Liten

Middels

Stor

Hester på beite på Hamre
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Delområde 3 Ve
Det meste av den dyrka jorda på Ve består av flate, lettbruke arealer. Jordbruksarealene er flate,
forholdsvis store og sammenhengende, men også her er jorda noe oppstykket av bebyggelse og
veger, og det er forholdsvis mange eiere. Jorda holdes godt i hevd, her produseres korn, gras, bær og
grønnsaker. Områdene klassifisert som A‐områder (ATP) og har stor verdi.

Liten

Middels

Stor

Jordbæråker på Ve. Rv41 stykker opp landbruksarealene. Ve skole kan skimtes i bakgrunnen midt i bildet.

Delområde 4 Gjersdalen – Vesholta‐ Myrane
I dette området er det flere mindre områder med dyrka jord. Jordene ligger spredt og er avgrenset
av skog og terrengformer. I dette området er det også noe gjengroing av dyrka jord. Områdene er i
ATP‐prosjektet klassifisert som A‐ områder. Etter vegvesenets metodikk har arealene middels og
middels/stor verdi.

Liten

Middels

Stor
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Landbruksarealer ved Myrane

Delområde 5 Dønnestadmoen
Dønnestadmoen er et stort sammenhengende jordbruksområde. Den dyrka jorda er flat og lettbrukt
og i god hevd. Den dyrka jorda er klassifisert som A‐områder (ATP) og har stor verdi.

Liten

Middels

Stor

På Dønnestadmoen er jordene store og lettbrukte. Et stort areal benyttes til vedproduksjon og‐ lager.
Idrettsbanen på Dønnestadmoen ligger bak hekken langs vegen.
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Delområde 6 Borga ‐ Ryen
Dette er et stort sammenhengende jordbruksområde, Bøensbekken og ravinedaler skjærer ned i det
flate terrenget. Landbruksarealene er også noe oppstykket av veger, spredt bebyggelse og gårdstun.
For det meste er dette flate, lettbrukte, store jorder, med godt jordsmonn. Her produseres gras,
korn, grønnsaker og jordbær. Områdene er i ATP‐prosjektet klassifisert som A‐områder og har stor
verdi.
Liten

Middels

Stor

Delområde 7 Bøen og del av Borga
På Bøen er det noen små bruk og spredt bebyggelse. Den dyrka jorda består av forholdsvis små
teiger, som er oppstykket av veger, spredt bebyggelse, kantsoner med vegetasjon, og Bøensbekken.
Områdene er i ATP‐prosjektet klassifisert som A‐områder. Områdene nærmest flyplassen (7A og
deler av 7C) ligger innenfor sikkerhetssonen, og vil på sikt bli omdisponert. , og er gitt liten verdi. Den
delen av 7C som ligger nærmest elva er avsatt som grønnstruktur i kommuneplanen Området 7B vil
kunne bestå som dyrka jord og er gitt middels til stor verdi.

Liten

Middels

Stor

Dyrka jord med korndyrking på Ryen
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Delområde 8 Kjevik
Det er store sammenhengende jorder inne på flyplassområdet. Jordene er helt flate og lettbrukte.
Avinor leier ut jordene til en bonde i Tveit, som driver jorda. Det hviler sterke restriksjoner på
utnyttelsen av jorda, som kun kan benyttes til grasproduksjon. Arealene er regulert til
flyplassområde. Jordloven gjelder ikke for arealene, det er bl.a ikke driveplikt, og det er ikke
nødvendig å søke dispensasjon for å omdisponere arealene. Områdene er i ATP‐prosjektet klassifisert
som C‐områder og er gitt lav verdi.

Liten

Middels

Stor

Delområde 9 Vesvann
Vesvann er kommunens krise drikkevannskilde, og er også oppgradert til å kunne benyttes som
reservevannskilde. Vannkvaliteten er god. Dette er et stort vann, ca 250 da, omgitt av et nedslagsfelt
på ca 3000 da , bestående av uberørte skogsarealer. Det er gitt restriksjoner slik at forurensing av
vannet og hele nedslagsfeltet ikke er tillatt. Vesvannet er gitt stor verdi. Nedslagsfeltet er gitt
middels til stor verdi.

Liten

Middels

Stor

Vesvann sett mot nordvest. Vannet har sitt utløp til Vesbekken, i midten i bakgrunnen.
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4.6 Oppsummert verdivurdering av delområdene
Nr Delområde
1

Timenes

2

Hamre

3

Ve

4

Gjersdalen –
Vesholta –
Myrane

5

Dønnestad‐
moen

6

Borga‐ Ryen

7

Bøen

8

Kjevik

9

Vesvann inkl
nedbørsfeltet

Verdibegrunnelse
Timenes er blant de siste store landbruksområdene i
Randesund. Veger og bebyggelse har beslaglagt store arealer ,
men fremdeles er mye dyrka jord bevart. Den dyrka jorda
består av forholdsvis små, flate jorder innimellom små koller
og spredt bebyggelse/gårdstun.
Dagens fire felts E18 deler området i to og vanskeliggjør
driftsforholdene noe. Jorda er fordelt på flere grunneiere,
men holdes godt i hevd. Arealene ligger sentralt plassert i
forhold til store boligområder på Strømme, Hånes og
Lauvåsen, og er verdifulle i en pedagogisk sammenheng.
Den dyrka jorda på Hamre er oppdelt i forholdsvis små teiger
og med forskjellige eiere. Arealene er oppsplittet av
bebyggelse og veger. Dette vanskeliggjør driftsforholdene,
men arealene holdes godt i hevd. En del beiting av hester og
sauer. Verdien varierer fra liten til stor.
Det meste av den dyrka jorda på Ve består av flate, lettbrukte
arealer. Jordbruksarealene er flate, forholdsvis store og
sammenhengende, men også her er jorda noe oppstykket av
bebyggelse og veger, og det er forholdsvis mange eiere. Jorda
holdes godt i hevd, her produseres korn, gras og grønnsaker.
I dette området er det flere mindre områder med dyrka jord.
Jordene ligger spredt og er avgrenset av skog og
terrengformer. I dette området er det også noe gjengroing av
dyrka jord.
Stort sammenhengende jordbruksområde. Den dyrka jorda er
flat og lettbrukt og i god hevd. Et stort areal benyttes til
vedproduksjon og –lager.
Dette er et stort sammenhengende jordbruksområde,
Bøensbekken og ravinedaler skjærer ned i det flate terrenget.
Landbruksarealene er også noe oppstykket av veger, spredt
bebyggelse og gårdstun. For det meste er dette flate,
lettbrukte, store jorder, med godt jordsmonn. Her produseres
gras, korn, grønnsaker og jordbær.
På Bøen er det mange små bruk og spredt bebyggelse. Den
dyrka jorda består av mange, forholdsvis små teiger, som er
oppstykket av veger, spredt bebyggelse, kantsoner med
vegetasjon, og Bøensbekken. Deler av området ligger
innenfor sikkerhetssonen for flyplassen.
Områdene er ikke sikret i henhold til jordloven, og kan bli
omdisponert. Jordene er helt flate og lettbrukte, med godt
jordsmonn, og benyttes til grasproduksjon. Avinor leier ut
jordene til en bonde i Tveit, som driver jorda.
Vesvann er kommunens krise drikkevannskilde.
Vannkvaliteten er god. Dette er et stort vann, 250 da omgitt
av et nedslagsfelt på ca 3000 da , bestående av uberørte
skogsarealer. Det er gitt restriksjoner slik at forurensing av
vannet og hele nedslagsfeltet ikke er tillatt.

Verdi
Nordre deler:
Middels

Søndre deler:
Stor verdi.

Middels

Stor

Middels

Stor

Stor

Liten til
middels

Liten

Vesvann:
Stor verdi.
Nedslagsfeltet:
Middels
til stor
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