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Detaljregulering for 75/529 og deler av 75/6, Rosseland i Songdalen 

kommune- innspill til varsel om igangsetting av planarbeid  

Viser til deres oversendelse 25.02.2019. 

 

For del av varslet område er det tidligere, i sept. 2016, varslet planarbeid for omregulering 

til bl.a. forretnings- og næringsvirksomhet, som er i tråd med kommuneplan. Planområde er 

nå utvidet mot vest, mot dagens E39, og formål med planarbeid er endret til etablering av 

nye boliger. For dette må det foretas støyberegninger. Dersom støyberegninger vil vise 

behov for avbøtende tiltak må dette innarbeides i plan. Byggegrense mot dagens E39 må 

bl.a. ta hensyn til støyforhold. 

Selv om E39 legges om til ny trasé lenger sør må en regne med at det fremdeles vil være 

vesentlig trafikk på dagens veg. Med et halvt beløp for bompenger på dagens veg i forhold 

til ny E39 anslår vi at ÅDT på dagens veg vil bli ca. 10.000. Dersom det ikke blir bompenger 

på dagens veg må en regne med at ÅDT vil bli høyere. 

 

Med områdets plassering i forhold til dagens skole, og boligområder lenger sør, har vi ellers 

ikke vesentlige merknader til omregulering for boligformål. Tiltak som vil være nødvendige 

for skoleveg til ny skole på Nodeland vil være de samme som for andre boligområder med 

atkomster fra fylkesveg 114.  

 

For atkomst fra fv. 114 til planområde har vi ved innspill til tidligere planarbeid påpekt at 

areal langs fylkesveg sør for regulert avkjørsel må avgrenses fra fylkesvegen, slik at bredde 

på inn- og utkjøring blir begrenset. Av vegbilder for fv. 114 ser det ut som om oppfylling i 

tidligere grøft langs fylkesvegen er foretatt i 2013.  
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Vegavdeling Agder, seksjon for planforvaltning og miljø 

Med hilsen 

 

 

Glenn Solberg 

seksjonsleder Hansen Tore 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,  
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