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1. BAKGRUNN 
 
I forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringen for Energifordelende virksomhet – 
Støleheia sør, settes det krav til at det skal utarbeides fagrapporter som skal inngå i en 
konsekvensvurdering. Det skal gjennomføres en landskapsanalyse av dagens situasjon med 
søkelyset på det overordnede landskapet. Denne analysen vil bli presentert i dette 
dokumentet.  
 
Landskapsanalysen er gjennomført av Parkvesenet i Kristiansand kommune. 
 

 

 

2. INNLEDNING 
 
En landskapsanalyse er en systematisk innhenting av informasjon som beskriver de fysiske 
forhold for et bestemt område.  Analysen verdisetter området.  En slik systematisering av 
kunnskap bidrar til å få en større forståelse av det aktuelle landskapets betydning.  
Sammen med den øvrige kunnskapsinnhentingen og vurderingen, kan landskapsanalysen 
inngå i en konsekvensvurdering i forbindelse med avveiningen av om et område skal bevares 
eller bebygges. 
 
Landskapsanalysen for Støleheia sør har som hensikt å kartlegge og verdivurdere dagens 
situasjon innenfor planområdet. Det er det overordnede, mer eller mindre uberørte 
naturlandskapet som er hovedtema.  Eksisterende infrastruktur og bebyggelse inngår også i 
vurderingen.  
 
Analysen vurderer ikke konsekvenser ved en eventuell utbygging i området eller i 
nærområdet. Avbøtende tiltak er derfor ikke vurdert. 
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2.1 Metodikk 
 
Arbeidsmetode og fremgangsmåte i Håndbok V712 utarbeidet av Statens vegvesen har vært 
utgangspunkt for de valg som er gjort for denne landskapsanalysen.  
 
Kunnskapsinnhentingen tar for seg kjent kunnskap fra tidligere arbeid i området, søk i 
relevante databaser, planer, utredninger, muntlige kilder og befaringer av deler av området.   
 
Registreringskart og temakart er utarbeidet.  Sammenstilling av kvaliteter og verdivurdering 
er også utført.  
 
Landskapsbildets verdi er delt inn i ulike kategorier som vist i tabellen under. Det er de 
visuelle kvalitetene som er vektlagt.  
 

Verdi 
aspekter 
 

Ingen verdi Lite verdi Lite – middels 
verdi 

Middels verdi Stor verdi Svært stor 
verdi 

Visuelle 
kvaliteter 

Delområder 
uten 
visuelle 
kvaliteter 

Delområder 
med 
begrensede 
visuelle 
kvaliteter 

Delområder 
med  
visuelle 
kvaliteter 
Lite-middels 
verdi 

Delområder 
med gode 
visuelle 
kvaliteter. 

Delområder 
med svært 
gode 
visuelle 
kvaliteter, 
eller 
kvaliteter av 
regional 
betydning 
 

Delområder 
med unike 
visuelle 
kvaliteter, 
eller kvaliteter 
av nasjonal 
og/ eller 
internasjonal 
betydning 

 

 
Fra og med kapittel 3.4 til 3.11 er det satt en verdi som oppsummeres i bunnen av hvert 
tema. Verdisettingen av temaene er sammenstilt i et felles verdi-kart for hele planområdet.  
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3. LANDSKAPSANALYSE – DAGENS SITUASJON  
 
3.1 Planområdets beliggenhet og utstrekning 
 
Planområdet Støleheia Sør har et totalt areal på omtrent 4400 dekar. Det ligger i hovedsak i 
Kristiansand kommune med atkomst via Vennesla kommune. Ca. 5 km luftlinje vest for 
Vennesla sentrum eller ca. 13.5 km i kjøreavstand. Området ligger langs Rv. 9 med avkjøring 
rett før Stemmen når man kommer i fra sør. Avstanden til Kristiansand er ca. 18km.  
 

Kart - Planområdet 
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Utvalgte knutepunkt vises i kartutsnittet under. 
 

 
Støleheia vist i forhold til andre knutepunkt (hentet fra KRS/BIZ). – Utklipp fra Planprogrammet 
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3.2 Planstatus 
 
I Kristiansand kommunes kommuneplan (kommuneplanens arealdel 2011 – 2022) er 
området avsatt til LNFR-område, samt at det er hensynsone høyspent, hensynsone friluftsliv, 
enkelte arealer med ras/skredfare, samt støysoner langs Rv. 9.  
 
I Vennesla kommunes kommuneplan (kommuneplanens arealdel 2018-2030) er arealene 
satt av til næringsbebyggelse, bebyggelse og anlegg (Statnett og avfallsanlegget) og LNFR-
område. Deler av planområdet er regulert til industri og næring, og er under utbygging eller 
allerede bygd ut. 

Under vises en illustrasjon av varslet avgrensing av planområdet og de to kommunenes 
arealdel for Støleheia. 

 
Kommuneplanenes arealdel med planområdet for områdereguleringen. 
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3.3 Bruk 
 
Nord i planområdet ligger avfallsanlegget til Avfall Sør.  
Resterende arealer er i stor grad småkupert skogsterreng som er typisk for regionen.  
 
Pr. i dag er det ingen større aktiv drift med hensyn til uttaket av skog. Det er noe vedhogst 
Sør i planområdet mot Rv.9 og Ravnås. 
 
Det er ingen annen aktiv landbruksdrift innenfor planområdet, men det henger igjen noe 
gamle beiteretter. Disse benyttes ikke aktivt. 
 
Området er et godkjent jaktområde hvor det jaktes elg, hjort, rådyr, bever og småvilt.  
Det er tre forskjellige viltlag som jakter innenfor planområdet. 
 

 
Bildet er hentet fra: https://avfallsor.no/stoleheia-avfallsanlegg/ 

      
 

      
Bildene er tatt av Asbjørn Lie  

 
 

https://avfallsor.no/stoleheia-avfallsanlegg/
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3.4 Topografi 
 
Planområdet består av et svært kupert terreng med koller, åser og skrenter.  
På høydelagskart er hver 20 kote markert. Det starter med kote 20 i sydøstre hjørne og 
ender på kote 280 i nord. Høyeste punkt innenfor planområdet er 294 moh, mens laveste 
punkt ved Ravnåsveien ligger 10 moh. 
 

  
Temakart - Topografi 
 

 
     
 
 

 
 

Bildene er tatt av Asbjørn Lie 
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Landskapet er oppdelt av markante daldrag som er orientert fra nordvest til sydøst.  
Det er i tillegg et tydelig drag nord-sør som går i fra avfallsanlegget og ned til Otra. I figuren 
under er hoveddragene markert. 
 

   
Temakart - markante daldrag  
 

  
 

 

Verdisetting topografi: Middels verdi 
 

Foto: Asbjørn Lie 
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3.5 Bonitet 
 
Figuren under viser boniteten i området. Mørk grønn er særs høy bonitet, mellomgrønn er 
høy bonitet, oliven grønn er middelsbonitet og lys grønn er lav bonitet. Deretter følger 
uproduktiv skog og ikke klassifisert areal. 
 
Med hensyn til bonitet er det arealene som ligger sør i planområdet mot Rv. 9 og 
Ravnåsveien som er mest produktive. 
 

 
Kartet viser oversikt over de ulike bonitetene i planområdet. l (NIBIO).  
 

 
Verdisetting bonitet: Liten - Middels verdi 

Eptevann 

Avfallsanlegg 
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3.6 Vegetasjon 
 
Vegetasjonen veksler mellom bar- og lauvskog, blandingsskog, plantefelt og myr.  
Det er typisk furuskog på koller og skrinn mark, og lauv og gran i rikere lier og dalbunner. I 
daldrag og søkk er det flere steder myrlendt. 
Vegetasjonsbildet gjenspeiler variasjonen i områdets bonitet. Hovedtallene for fordelingen 
av skogstyper er gitt i oppstillingen under. 

Barskog Blandingsskog Lauvskog Ikke tresatte arealer 
2254 dekar 919 dekar 563 dekar 640 dekar 

 
I figuren under vises de ulike skogstypene. Mørk grønn er barskog, oliven grønn er 
blandingsskog, lysgrønn er lauvskog og brun er ikke tresatt areal. 

 
Kartet viser oversikt over treslag innenfor planområdet (NIBIO). 
 
Verdisetting vegetasjon: Middels verdi 

Eptevann 

Avfallsanlegg 
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3.7 Vann og vassdrag 
 

 
Temakart - Vann og vassdrag  

 
Det er flere vannforekomster og bekkedrag i området. Terrenget dreneres til 
Storebekk/Høyebekken (021-1446-R) i vest og til Kjeksebekk del av Otra (021-1232-R) i øst. 
Høyebekkens nedslagsfelt utgjør det største arealet og består av flere mindre vann, tjern og 
våtmark/myrområder, hvorav Eptevann er det største.  
 
Eptevann er ikke lenger attraktivt som badevann grunnet dårlig vannkvalitet.  Mye måker 
oppholder seg i området og har base ved gjenvinningsstasjonen til Avfall Sør.  
Av hensyn til damsikkerhet har Kristiansand kommune foretatt en kontrollert senkning av 
vannstanden i Eptevann.  

I partiet mellom Bruliheia og Bjørnåsen er det myrterreng og mindre vann med vannsig både 
mot Høyebekken og Kjeksebekken. På sørsiden av Rebåsen i utkanten av planområdet er det 
også et lite vann som renner mot Høyebekken.  

Kjeksebekken starter ved avfallsanlegget, som har egen fordrøynings- og rensedam, og 
renner ned dalen til Ravnåsveien og Otra.  
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Totalopplevelsen av vann og vassdrag innenfor planområdet er stort sett god. Det er valgt å 
legge ekstra vekt på vannene og tilstøtende randvegetasjon som visuelt fine 
landskapselementer.  Vann som ikke stiller like sterkt visuelt er de som ligger tett inntil 
arealer med stor menneskelig påvirkning. Her inngår rensedammen og vannet som ligger øst 
for rensedammen. 
 

    
Bildene er tatt av Asbjørn Lie  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde er tatt av Parkvesenet 
 

     
Bildene er tatt av Asbjørn Lie 
 
 
 
 
Verdisetting vann og vassdrag: Middels verdi 
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3.8 Bygninger 
 

 
Temakart - Næring/industri, boliger og fritidsboliger 

 
Planområdet omfatter avfallsanlegget til Avfall Sør. Dette er et interkommunalt selskap som 
har ansvar for avfallshåndtering i Kristiansandsregionen. Støleheia er et av fire anlegg som 
driftes av Avfall Sør. På Støleheia er det følgende aktiviteter: 

• Kompostering – et av Norges mest høyteknologiske anlegg hvor bioavfall, avvannet 
septik og avløpsslam blir omdannet til kompost 

• Hugging av treavfall og hageavfall – omdanner treavfall til flis som brukes i 
energigjenvinningsanlegg. Hageavfall komposteres. 

• Deponi - deponering av uorganisk industriavfall, betong, porselen/keramikk, asbest 
forurenset jord og lignende. 

• Slaggsortering for Returkraft - sortering av magnetisk og ikke-magnetisk metall fra 
bunnasken. Mottak, mellomlagring av aske og utsortering av metall skjer to ganger i 
året. 

• Gjennvinningsstasjon for private. 
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Bildet over avfallsanlegget er hentet fra https://avfallsor.no/stolehea-avfallsanlegg/ 
 
Ellers innenfor planområdet er det lite bebyggelse. Det er noen boliger øverst ved Lona og 
sør ved Ravnåsveien, en bolig langs Rv. 9, en hytte ved Eptevann og en hytte ved 
Kjeksebekken. 
 

Bebyggelse ved Lona   
 

 

 

 

 

 
 
Utenfor planområdet er det store industriområder. Det ene er datalagringsparken – Bulk 
Infrastructure og det andre er Statnett og Agder Energi sin transformatorstasjon. Begge 
områdene ligger plassert nord for planområdet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verdisetting bygninger: Liten verdi  

Bolig langs Rv.9 Hytte ved Kjeksebekken 

Bilde viser deler av datalagringsparken 
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3.9 Atkomstveier, traktorveier og turstier 
 

 
Temakartet - atkomstvei, traktorveier og turstier 
 
Atkomsten til området er fra Setesdalsvegen, Riksvei 9. Fra Setesdalsveien tar man av ved Stemmen 
til Fylkesvei 3922, Stølevegen. Rett etter avkjøringen fra Rv. 9 går veien i tunnel. Atkomsten fra Rv. 9 
fram til tunnelen er innlemma i planområdet. 

Videre går Stølevegen inn til Støleheia avfallsanlegg. Siste del av veien er privat og eies av 
avfallsanlegget. Deler av avfallsanlegget er innlemma i planområdet. 
 
På vei til avfallsanlegget går veien gjennom datalagringsparken til Bulk Infrastructure. 
Planområdet grenser inn mot og er delvis overlappende med områdereguleringen for 
datalagringsparken – N01 Stølen datalagringspark. 
 
Fra Stølevegen kan man også ta av til Statnett og Agder Energi sin transformatorstasjon. 
Denne veien er også privat, og er utenfor planområdet. 
 
Det er en parallell beredskapsvei fra Rv.9 inn til området. Veien er atkomst til et lite boligfelt. 
Deler av denne atkomstveien er med i planområdet. 
 
Det er ikke anlagt fortau eller gang- og sykkelvei langs Stølevegen, men det er stilt 
rekkefølgekrav til dette i forbindelse med utvikling av N01 Stølen datalagringspark. 
 
  
 

Til venstre, dagens hovedatkomst til Støleheia fra Riksvei 9. Til høyre atkomstveien gjennom datalagringsparken. 
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Sørøst i planområdet er det en driftevei opp til avfallsanlegget. Drifteveien er forbundet med 
Ravnåsveien, Fv. 3920, som har forbindelse til Moseidmoen og Venneslaveien mot Rv. 9 og 
Vennesla sentrum. 
 
I området er det etablert mange traktorveier som blir benyttet i skogbrukssammenheng. 
Veiene har ulik standard og karakter. Traktorveiene følger terreng og landskap, og er også 
fine turløyper å følge inn i området.  
 

   
Til venstre, traktorvei som gir turmulighet inn i planområdet. Til høyre, turvei/driftsvei inn i området fra Ravnåsveien.  

 

Beskrivelse av stier i landskapsanalysen grenser mot beskrivelsen av friluftsliv, men er nyttig i 
begge temarapportene fordi de er viktige for opplevelsen av området.  

Turstier er flere steder knyttet opp mot traktorveiene, og følger naturlige drag i landskapet. 
Flere traktorveier med avkjørsel fra Rv 9 fungerer som turveiforbindelser inn i området. Det 
er størst nettverk av traktorveier og stier sørøst i planområdet. Området er brukt til friluftsliv 
av befolkningen i Vennesla og Kristiansand. Det er blant annet en liten geo-cacheserie på 6 
cacher rundt Eptevann.  
 
I de pågående kulturminneundersøkelsene er det gjort nye funn av den gamle 
fjellmannsveien i området. Vurdering av denne som kulturminne blir vurdert i egen rapport.  
 
Alle stiene øker opplevelseskvaliteten i området og sørger for at området blir tilgjengelig. 
Stiene er typiske og representative for slike naturområder. 
 
 
 
Verdisetting vei: Liten verdi 

 
Verdisetting sti: Liten-middels 
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3.10 Viktige landskapselementer 
 

 
Temakartet - landskapselementer 

 
Planområdet består av et kupert landskap med markante koller, åser og daldrag. Det er flere 
utsiktspunkt innenfor området, de høyeste kollene ligger mellom 200 – 250 meter over 
havet.  

Det er flere vann i planområdet. Det største er Eptevann, men det er også flere små vann og 
tilhørende bekkedrag. Vannene byr på store variasjoner gjennom årstidene, fra speilblanke 
til krusete flater eller blank is og snødekte tepper.  
 
Det er ingen landskapselementer som utpeker seg spesielt, men det er sammensetningen av 
skogkledde heier, vann og myrer som karakteriserer området.  
 
Av menneskeskapte landskapselementer er datalagringsparken og transformatorstasjonen i 
influensområdet, og avfallsanlegget og kraftlinjene gjennom området, markante i 
landskapet, uten å framstå som positive element.  
 
 
 

 

Verdisetting viktige landskapselementer: Middels verdi 
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3.11 Kraftlinjer 

 
Temakart - kraftlinjer 
 
Fra transformatorstasjonen går det flere el-linjer av ulik styrke i flere retninger. Flere av 
linjene går gjennom planområdet. 
 
Linjene tilhører både Statnett og Agder Energi. Kraftlinjetraseene går både i luftspenn og i 
bakken. Kraftlinjene i området er svært synlige. De er dominerende i landskapet både i 
forhold til nær- og fjernvirkning.  
 
Kraftlinjer er fremmedelementer. De bryter med landskapet og utgjør et mindre godt 
totalinntrykk.  
 
 
   
Verdisetting kraftlinjer: Ingen verdi 
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4 SAMMENSTILLING 
 
Tabellen vi har brukt for å verdisette arealene tar utgangspunktet i tabell fra Håndboken til 
Statens vegvesen V712.  
 
Planområdet er delt inn i delområder ut ifra den verdien området har fått.  
Landskapets visuelle verdi er delt inn i 6 kategorier med ulike fargekoder.  
I landskapsanalysen av Støleheia er det ingen arealer som er vurdert til høyere verdi enn 
middels.  
 
Fargekodene i tabellen under er gjengitt på verdi-kartet.   
For Støleheia er det brukt følgende verdier:  
- Ingen verdi 
- Lite verdi 
- Lite-middels verdi  
- Middels verdi   
 
 
 

Verdi 
aspekter 
 

Ingen verdi Lite verdi Lite – middels 
verdi 

Middels verdi Stor verdi Svært stor 
verdi 

Visuelle 
kvaliteter 

Delområder 
uten 
visuelle 
kvaliteter 

Delområder 
med 
begrensede 
visuelle 
kvaliteter 

Delområder 
med  
visuelle 
kvaliteter 
Lite-middels 
verdi 

Delområder 
med gode 
visuelle 
kvaliteter. 

Delområder 
med svært 
gode 
visuelle 
kvaliteter, 
eller 
kvaliteter av 
regional 
betydning 
 

Delområder 
med unike 
visuelle 
kvaliteter, 
eller kvaliteter 
av nasjonal 
og/ eller 
internasjonal 
betydning 

 

De ulike temaene som er belyst og verdisatt i kapittel 3 er samlet i tabellen på neste side. 
Dette er igjen grunnlaget for verdi-kartet som presenteres på siste side.  
Verdi-kartet skal inngå i den videre analyse av området.  
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TEMA 
 

VERDIVURDERING FORKLARING 

Topografi  Middels verdi Kupert terreng med markante koller, åser og 
skrenter. Hovedvekten av arealene har gode 
visuelle kvaliteter. Det er flere områder der det 
skapes gode «rom».  
 

Bonitet og vegetasjon  Liten - middels 
verdi 

Variert vegetasjon og bonitet. Enkelte områder 
har tett vegetasjon. Mens mesteparten av 
arealene har gode visuelle kvaliteter. 
 

Vann og vassdrag  Middels verdi Totalt sett fremstår vann og vassdrag som 
viktige landskapselementer og har gode visuelle 
kvaliteter. Spesielt fremtredenen er Eptevann 
og tilstøtende randvegetasjon. 
 

Bygninger  Lite verdi  Hovedvekten av bygningsmassen innenfor 
planområdet er avfallsanlegget til Avfall Sør. 
Det er et stort fremmedelement i landskapet. 
Derfor vurderes bygningene til å ha begrensede 
visuelle kvaliteter.  
 

Adkomstveier/traktorveier  Lite verdi Tydelig opparbeide veier er vurdert som 
delområder med begrensede visuelle kvaliteter.  
Her inngår blant annet Rv. 9 som går langs 
vestsiden av planområdet og traktorveien som 
starter på kote 10 ved Ravnåsveien og går hele 
veien opp til anlegget til Avfall Sør. 
 

Turstier  Lite-middels verdi Alle turstiene gjør området mer tilgjengelig og 
gir en økt opplevelseskvalitet. Kvaliteten på 
turstiene er varierende og derfor er turstiene 
vurdert til liten-middels verdi. 
 

Viktige 
landskapselementer   

Middels verdi Det er ingen landskapselementer som utpeker 
seg spesielt, men det er sammensetningen av 
skogkledde heier, vann og myrer som 
karakteriserer området. Derfor har det blitt 
vurdert til middels verdi  
 

Kraftlinjer  Ingen verdi Kraftlinjer er menneskeskapte inngrep. De 
fremstår som tydelige fremmedelementer. De 
bryter med landskapet og utgjør et mindre godt 
totalinntrykk.  
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4.1 Verdikart 
 

 
Støleheia – verdikart over utredningsområdet.  
 
Arealer som er avsatt til «Ingen verdi» i planområdet har blitt utsatt for store 
menneskeskapte inngrep. Det er delområder uten visuelle kvaliteter. Kraftlinjer og 
industriområdet er satt til «Ingen verdi». Disse arealene er markert lys grå på verdi-kartet.  
 
Arealer som er satt til «Lite verdi» er arealer som ligger i tilknytning til avfallsanlegget og 
arealer rundt R9 og Traktorvei fra Ravnås og opp til renseanlegget til Avfall Sør. Det er 
delområder med begrensede visuelle kvaliteter og er markert gult på verdi-kartet. 
 
Arealer som er satt til «Lite-middels verdi» er arealer som stort sett ligger i den sørlige delen 
av planområdet. I tillegg er det arealene som går langs R9. Arealene inneholder variert 
topografi og dekker store deler av randsonen til planavgrensningen. Dette er delområder 
med visuelle kvaliteter. De er markert gult med orange skravur på verdi-kartet. 
 
Arealer som er satt til «Middels verdi» er delområder med gode visuelle kvaliteter. Arealer 
som har fått denne verdivurderingen ligger sentralt i planområder. Det omfatter området 
rundt Eptevann, tydelige daldrag og topper. Arealene med middels verdi er merket orange 
på verdi-kartet. 

Det er ingen arealer innenfor planområdet som er vurdert til høyere enn  
«Middels verdi - Delområder med gode visuelle kvaliteter.» 


