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1. INNLEDNING 
 
Landskapsanalysen i denne delrapporten er en del av plandokumentene for forslag til reguleringsplan 
for Braneset i Søgne.  
 
Hovedformålet med planforslaget er å utvikle et bolig-, rekreasjons- og friluftsområde. Planforslaget 
legger til rette for 44 boenheter, nye parkarealer samt videreføring og videreutvikling av 
eksisterende kvaliteter slik som ballbanen og friluftslivet.  
 
Landskapsanalysens temaer og omfang er valgt ut med tanke på aktuelle problemstillinger for 
området og planforslaget. Analysen skal bidra til å synliggjøre hvilke kvaliteter landskapet i 
analyseområdet har og vise hvordan planforslaget forholder seg til disse og hvilken påvirkning en 
realisering av planforslaget vil kunne gi. 
 
1.1. Oppbygging av analysen og avgrensning av fagområdet 
 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning (KU) etter Plan- og bygningsloven, men det 
er i forbindelse med oppstart av prosjektet avklart med Kristiansand kommune at det skal utarbeides 
en landskapsanalyse. Sentrale tema nevnt spesielt for landskapsanalysen er vurdering av nær- og 
fjernvirkninger av tiltaket. 
 
Landskapsanalysen i denne rapporten har sett både til metodikken i Statens vegvesens Håndbok 
V712 «Konsekvensanalyser (2018)» og Konsekvensutredninger for klima og miljø, Miljødirektoratet 
og Riksantikvarens veileder «Metode for landskapsanalyse i kommuneplan». 
 
Landskapsanalysen vurderer de romlige og visuelle egenskapene i landskapet og hvordan det fysiske 
landskapet oppleves. Analysen omfatter planområdet som blir direkte berørt, men også 
influensområdet der den visuelle virkningen av tiltaket antas å ha betydning. Områder med utsikt til 
planområdet – eller områder som planområdet har utsikt til, inngår i influensområdet. 
Rapporten viser hovedtrekkene i landskapet i analyseområdet og hvordan de overordnede 
landskapsrommene avgrenses og rammes inn av åser, høydedrag og andre markerte landformer. De 
arealene planområdet omringes av og hvor det er utsikt til planområdet fra, er definert som 
analyseområdet. 
Arealer der mange ferdes eller oppholder seg og hvor det er innsyn til planområdet fra, er blant 
hovedkriteriene for fastsetting av analyseområdet. 
 
For å enkelt kunne omtale og vurdere analyseområdet på en oversiktlig måte, er 
arealet delt inn i mindre og enhetlige delområder, se figur 6. Med utgangspunkt i kriteriene fra 
metodegrunnlagene for analysen (Håndbok V712 Statens vegvesen og veileder fra Miljødirektoratet), 
er hvert av delområdene verdivurdert. Verdivurderingen av delområdene uttrykker deres betydning 
lokalt og indikerer også deres sårbarhet og/eller betydning for det helhetlige landskapsbildet i 
analyseområdet. 
 
Tiltaket, dvs. planforslaget, vil kunne påvirke landskapskarakteren både gjennom inngrepets form og 
skala i tillegg til hvordan det tilpasses de eksisterende omgivelsene. Påvirkningen kan f.eks være i 
form av direkte inngrep, fragmentering, barrierevirkning, samt tiltakets synlighet og fjernvirkning. 
Hovedfokus i denne landskapsanalysen er å vise hvilken påvirkning planforslaget antas å få på 
omgivelsenes visuelle kvaliteter. 
 
Kartlegging, inndeling i delområder og verdivurdering av delområdene er gjort på bakgrunn av 
befaringer, egne foto, flyfoto/skråfoto samt prosjektets terrengmodell, i tillegg til faglige vurderinger. 
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1.2. Krav og retningslinjer 
 
Grunnleggende krav og retningslinjer for forvaltningen av landskap i Norge er forankret i følgende 
dokumenter: 

 Den europeiske landskapskonvensjonen, hvis formål er: «å verne, forvalte og planlegge 
landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene». 

 Plan og bygningsloven; §3.1 sikre kvaliteter i landskap og vern av verdifulle landskap. 
 Arkitektur.nå; nasjonal strategi som beskriver ambisjonene for statlig arkitekturpolitikk, der 

arkitektur omfatter våre menneskeskapte omgivelser i vid forstand. 
 Kommuneplan for Søgne 2018-2030 - Arealdelen; friluftsområdene i Søgneregionen er delvis 

kartlagt og verdisatt. Kommuneplanen synliggjør viktigheten av grøntområder og 
friluftsområder, som også er en fremtredende del av landskapsbildet og strukturen i 
landskapet. 
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2. INNLEDNING 
 
2.1. Beskrivelse av analyseområdet 
 
Analyseområdet ligger ca. 5 km sørvest for Arendal sentrum, sjønært på en tange som stikker ut i 
Nidelva. Landskapet analyseområdet har et landlig preg, med nærhet til sjøen, skogsområder, 
fjelltopper og vann. Utviklingsområdet ligger i et opphevet søkk med åsrygger i nord og øst. 
Vegetasjonen på området er hovedsakelig nedhogd bar- og lauvskog. Terrenget stiger fra ca. kote 
+11 moh til ca.25 kote +moh. Nord for området stiger terrenget mot kote +54 moh (Indre Røynåsen), 
og mot øst ligger Årosveden på kote +72 moh. Rundt planområdet er det større sammenhengende 
rekreasjonsområder (Årosveden, Kvernhusvannet, Neset). Planområdet ligger solrikt til, med typisk 
mildt kystklima. Det er ingen spesielle estetiske forhold som utmerker seg 
 

 
Figur 1: Oversiktskart i større skala. Viser planområdet i forhold til Tangvall. 

Som navnet indikerer ligger Braneset på et nes som stikker ut i vannet. Dette neset skiller mellom 
Høllefjorden og Kossevikfjorden. 
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Landskapsstruktur – overordnede trekk 
 
Den overordnede topografien med landskapselementene som vann og vannspeil, fjelltopper og 
grøntområder med større, markert vegetasjon samt landskapets hovedform som romdannende 
elementer, skaper strukturen i landskapet. 

 
Figur 2: Landskapsanalyse som viser hvordan landskapet deles av naturlige høydedrag. 

I vest ligger en øy som nærmeste nabo til analyseområdet. Mellom øyen og kystlinja er det på det 
trangeste rundt 30 meter. Dette gir god beskyttelse og gjør at Braneset/Trosevika har flere fine og 
lune områder langs kysten.  På vestsiden av øya er det store vannflater med et åpent landskapsrom. 
Mot nord, øst og sør rammes planområdet inn av høydedrag /fjelltopper som alle ligger betydelig 
høyere enn terrenget i planområdet. Toppene gir flotte utsiktspunkter mot sjøen og andre deler av 
Søgne. 
Planområdet har en fin beliggenhet med korte avstander til sjø, fjelltopper, bukter og innsjø.  
 

 
Figur 3: Skråfoto av Braneset. 
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2.2. Beskrivelse av planområdet 
 
Hvis man ser på utviklingsområdet, så skiller det seg ut i dag ved at det er et stort søkk med nedhogd 
trær. I nord og øst er det høydedrag med tett vegetasjon og større grøntområder. I vest og sør ligger 
det flere eksiterende hytter med adkomstveg fra Krossnesveien, som er det mer utbygd område. 
Vegetasjonen følger adkomstvegen tett, mens på hyttefeltet på Braneset er det flere åpne området 
uten vegetasjon. Infrastrukturen går helt ned til vannet med tilhørende offentlig badestrand. Utenfor 
planområdet i sør, på enden av neset, ligger det et offentlig friområde med historiske elementer, 
gjemt i tett vegetasjon og uten ordentlige stiforbindelse.  
 

 
Figur 4: Ortofoto av Braneset 

I øst, som nevnt ovenfor, ligger større høydedrag, hvor Årosveden er en populær 
friluftslivdestinasjon- Utsiktspunktet ligger 73 moh med fantastisk utsikt utover skjærgården i Søgne. 

 
Figur 5: Skråfoto av Åros, Stifjellet og Braneset. 
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2.3. Delområder med verdivurdering 
 
Kartet nedenfor viser innledningen av delområder. L1 er utviklingsområdet og det er dette området 
som vil endre seg av planen.  
 

 
Figur 6: Inndelingen av områder 

L1 – Utviklingsområdet 
Hoveddelen av området ligger på et relativt flatt søkk med mindre høydeforskjeller i landskapet. I 
nord og øst økes terrenget mot høydedragene lengre inne. Utviklingsområdet avgrenser til 
eksiterende hytter i sør med 1-3 høydemeter på forskjellige punkter. I vest ligger eksisterende 
adkomstveg og parkeringsplass, Branesveien. Mellom vegen og utviklingsområdet ligger det en 
fjellskjæring med en høydeforskjell på 3-4 meter på store deler av strekningen. Figuren nedenfor 
viser at det er et mindre område hvor det er en naturlig terrengmessig stigning mellom vegen og 
utviklingsområdet.  
 
Utviklingsområdet har i dag en liten opplevelsesverdi og er ikke et område som ses direkte fra veien 
eller sjøen fordi det er vegetasjon som dekker for dette. Det vises på flere kart at det går en 
eksisterende sti i øst gjennom området, men denne er helt fraværende i realiteten, og det er ikke en 
sti som blir brukt.  
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Figur 7: L1 - Utviklingsområdet 

L2 – Eksisterende hyttefelt og infrastruktur 
Delområdet består hovedsakelig av hyttefelt Braneset med tilhørende adkomst. Området strekker 
seg som en slange mellom høydedrag, vannkanten og grøntområder. Terrenget er småkupert, men 
relativt flatt landskap. Strandsonen med sin kantvegetasjon og hytter i forskjellige soner med lite 
vegetasjon preger landskapsbildet på dette delområdet.  
 

 
Figur 8: L2 – Eksisterende hyttefelt og infrastruktur 



   

Braneset – Landskapsanalyse                        Side 10 | 19 

 
L3 – Friluftslivsområdet 
Et område som virker å være naturlig uten særlig involvering av oss mennesker. Beliggenheten, 
topografien og forholdsvis mye vegetasjon, gir populære destinasjoner til reaksjonsområder. 
Terrenget går fra vannkanten til høye topper som er 70+ moh. Årosveden ligger innenfor dette 
området, som er et utsiktspunkt med lite vegetasjon og god utsikt over skjærgården. Området har 
flere naturlig passasjer mellom høydetoppene og var et viktig område historisk. Fra gammelt av ble 
området brukt for å varsle når en fiende truet landet og nærmet seg kysten. I tillegg finner man 
historiske elementer som skytestillinger på området. 
 

Figur 9: Bilder av skytestilling og Årosveden 

L4 – Høllefjorden  
Høllefjorden danner et stort og åpent landskapsrom hvor vannspeilet skaper bevegelse og knytter 
landskapet sammen. Rundt Høllefjorden ligger det flere sentrale sandstrender i Søgne, som er 
folkerike på sommeren. Strandsonen er delvis bebygd av fritidsboliger og vanlige boliger, men 
fremdeles preger landskap og terreng avgrensingen mot vannet, spesielt på Braneset. Delområdet 
utgjør et stort landskapsrom som oppleves av mange, det har særlig gode visuelle kvaliteter.  
 

 
Figur 10: L4 – Høllefjorden 
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L5 – Stifjellet  
Et fjell som i dag består av en konsentrert småhusbebyggelse, og hvor det planlegges å bygge enda 
flere boliger. Terrenget stiger gravis fra strandsonen, men går over til å bli mer og mer bratt terreng 
mot toppen. Dette gir gode muligheter for turer langs kyststien over til Årossanden. Fjellet oppfattes 
som en rygg som skiller Åros med Braneset med tett vegetasjon. 
 

 
Figur 11: L5 – Stifjellet 
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2.4. Sammenstilt verdivurdering 
 

Delområde Beskrivelse Verdi 
L1 – 
Utviklingsområdet 

Et søkk med nedhogd skog. 
Småkupert terreng, og nærmeste 
nabo til eksisterende hyttefelt. Har 
en kort avstand til flere viktige 
områder, men området i seg selv har 
liten verdi landskapsmessig.  

Lite verdi 

L2 – Eksisterende 
hyttefelt og 
adkomstvei 

Området strekker seg som en slange 
mellom høydedrag, vannkanten og 
grøntområder. Terrenget er 
småkupert, men relativt flatt 
landskap. Strandsonen med sin 
kantvegetasjon og nærhet til vannet 
gir en stor opplevelsesverdi. Flere 
fine og værsikre bukter som gir 
perfekte forhold til bading på 
sommeren. Et reaksjonsområde med 
et samspill mellom blå og 
grønnstruktur.  

Stor verdi 

L3 – 
Friluftslivområdet 

Særlig gode visuelle kvaliteter og 
særpreg, bidrar til gode 
reaksjonsområder med variasjon 
mellom tett og åpen vegetasjon. 
Kjent landemerke, historiske 
elementer og grøntarealer 
dominerer landskapsbildet.  

Svært stor verdi 

L4 – Høllefjorden Variert, strandsone som er delvis 
bebygd og en balanse mellom 
landskap og inngrep. Stort 
landskapsrom med særlig visuelle 
kvaliteter, vannet knytter området 
sammen, og det er stor 
opplevelsesverdi. Høllefjorden er et 
kjent landemerke og er for mange 
definisjonen på skjærgården i Søgne. 

Svært stor verdi 

L5 – Stifjellet Høyereliggende fjell/område med 
eksisterende bebyggelse og snart ny 
bebyggelse. Området har en tett 
vegetasjon, men området i seg selv 
gir liten opplevelsesverdi.  

Noe verdi 
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3. VIRKNINGER 
 
3.1. Planforslaget 
 

 
Figur 12: Plankart 

Planforslaget legger til rette for utbygging av 44 boenheter, ny adkomstvei, videreutvikling av 
ballbane og forbedring av stiforbindelser til nærliggende reaksjonsområder. Denne utviklingen 
forutsetter at eksisterende vei gjøres om på og at passasjen gjennom vegetasjonen utvides. 
Hovedgrepet er å anlegge et nytt nabolag med boliger, der dagens søkk er og nedhogd skog, med 
gode bokvaliteter, samtidig åpne opp og tilrettelegge for gode stiforbindelser til offentlige 
friluftsområder og en ny offentlig kvartalslekeplass. 
 
Målet med plangrepet ligger i at sentraliseringen inn til storbyene har de siste årene avtatt, og det er 
stadig flere som søker trenden om «å bo på landet og leve i byen». Braneset er et slikt område, som 
gir en ny gruppe beboere en unik mulighet til å leve det mindre travle liv, skape et fellesskap, forme 
en trygghet, by på unike kvaliteter i form av naturelementer (sjø og land) og samtidig en viss nærhet 
til næringsliv på Tangvall og i Kristiansand sentrum. 
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Den nye planen vil gjør det mulig for flere å bo rundt naturlige elementer og ta i bruk offentlig 
friområder. Det er i tillegg blitt lagt forslag om å regulere inn en kyststi i Trosvika med forbindelse til 
offentlig parkeringsplass. Dette gjøres for at flere skal få muligheten til en fin naturopplevelse ved å 
vandre langs kysten. 
 
Den planlagte bebyggelsen plasseres i hovedsak etter terrenget med trappevis stigning i nord og øst 
mot høydedragene. De planlagte høydene legges slik at man får en naturlig stigning som følger 
landskapet. Material valg og farge vil være viktig for at den planlagte bebyggelsen skal gli inn i 
naturomgivelsene og ikke være et for stort uttrykk fra sett fra sjøen. 
 
L1 – Utviklingsområdet 
Den planlagte utbyggingen vil gjøre et innhugg i et større sammenhengende skogsområde, men siden 
det er et begrenset areal som berøres, og det ligger i et søkk og på utkanten av skogsområdet, 
vurderes det likevel at utbygningen ikke vil påvirke landskapsbildet nevneverdig. 
 
Plasseringen av de ulike typologiene og størrelsene følger plankonseptet om å tilpasse seg 
nærliggende bebyggelse, terreng og landskap. Bebyggelsen skal ha klar overvekt av trematerialer i 
fasadene, der fargesammensetningen på fasader skal ha naturfarger. Dette for å sikre at den nye 
bebyggelsen flettes inn i naturlandskapet på området. 
 

 
Figur 13: Planforslaget sett fra sør-vest  

 
3.2. Planforslagets virkning på delområdene 
 
I de følgende avsnittene blir planforslagets virkning i form av synlighet / nær- og fjernvirkning på de 
forskjellige delområdene (L2-L5) illustrert med utklipp fra 3d-illustrasjoner av prosjektet. Det vil være 
et avvik mellom illustrasjonene og det realistiske utfallet, da det er vanskelig å gjenskape 
eksisterende vegetasjon. Eksisterende vegetasjon er mye tettere enn hva modellen viser, dermed vil 
utfallet bli enda mindre synlig enn hva illustrasjonene viser. 
 
L2 – Eksisterende hyttefelt og infrastruktur 
Delområdet er eksponert da ny adkomstveg og nytt kryss vil være synlig ved adkomst til hyttefeltet. 
Selve bebyggelsen vil ikke være av stor synlighet da den planlagte bebyggelsen ligger i bakkant av 
hyttefeltet. Området ligger på et lavere terreng og det vil være vegetasjon som delvis skjuler 
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utviklingsområdet. Den planlagte utbyggingen vil dermed ikke redusere delområdet visuelle kvalitet. 
Utbygningen og tiltakene vil ikke redusere verdien av landskapsbildet eller utsikten generelt for 
delområdet. Både avstand og utbyggingens plassering og struktur sikrer at landskapsbildet ikke 
reduseres. 

 
Figur 14: Planforslaget sett fra vei på hyttefeltet fra sør-vest retning.  

 
Figur 15: Planforslaget sett fra adkomstveg fra nord 

L3 – Friluftslivsområdet 
Som nærmeste nabo til utviklingsområdet vil planforslaget ha en innvirkning på dette delområdet. 
Dette er en del av et sammenhengende skogsområde, som nå vil bli brukt til utbygning. 
Landskapsbilde vil oppleves som endret, men områdets karakter og kvaliteter vil ikke bli endret da 
området ligger i utkanten av skogsområdet. Prinsipper som plassering i landskapet, gruppering av 
bygninger, bygningsvolumer, fargebruk og vegetasjonsbuffere er essensielle faktorer for hvordan 
området vil flettes sammen mot et friluftslivsområde. 
 
Synligheten vil ikke oppleves som dominerende pga. generell tett vegetasjon og at det ligger på 
utkanten av skogsområdet, hvor det ellers skjer svært lite.  
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Figur 16: Planforslaget ligger skjult fra Årosveden. (Noe urealistisk da det er enda tettere vegetasjon i virkeligheten). 

 
Figur 17: Planforslaget sett fra friluftsområdet. (Noe urealistisk da det er enda tettere vegetasjon i virkeligheten). 

L4 – Høllefjorden  
Fra fjorden/sjøen vil det planlagte tiltaket på Braneset være synlig, men strandsonen har flere 
høydedrag (øy og koller), eksisterende bebyggelse og vegetasjon som er med på å dempe synligheten 
til utbygningen. Den planlagte bebyggelsen vil medføre både nær- og fjernvirkning i dette store og 
sentrale landskapsrommet, men vil ikke skille seg noe mer ut enn andre områder langs kysten. 
Utbygningen har tatt høyde for dette og består av oppdelt bebyggelse med mange enkeltstående 
elementer, varierende høyder /etasjer som tilpasses terrengets stigning og virkning av 
landskapsbildet. 

 
Figur 18: Planforslaget sett fra sjøen rett ved Årossanden. 
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Figur 19: Planforslaget sett fra sjøen sør-vest retning. 

L5 – Stifjellet  
Fjernvirkningen av planlagt bebyggelse i planforslaget vil være noe dempet for dette delområdet. 
Eksisterende bebyggelsen vil nok ha synlighet til området, men det vil ligge i sidesynet da 
bebyggelsen på Stifjellet hovedsakelig ligger i retning mot sjøen.  
Stifjellet generelt ligger på et høyere terreng og vil se «ned» mot planområdet, men den tette 
vegetasjonen mellom områdene vil dempe innsynet. Utviklingsområdet vil ikke oppleves som 
dominerende selv om det vil være steder der området er synlig. 
 

 
Figur 20: Planforslaget sett fra Stifjellet. (Noe urealistisk da det er enda tettere vegetasjon i virkeligheten). 
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4. SAMLET VURDERING 
 
Gjennomgangen av delområdene og hvordan den foreslåtte utviklingen av planområdet vil påvirke 
dem, viser at planlagt bebyggelse forholder seg til eksisterende landskapskvaliteter og områdets 
landskapsbilde på en måte som ikke reduserer de visuelle verdiene i analyseområdet nevneverdig. 
Den foreslåtte utbyggingen med tilhørende strukturer, plassering og høyder på bebyggelsen, 
sannsynliggjør at planforslaget er tilpasset det omkringliggende landskapet og underordner seg 
strukturer og horisontlinjer. En utbygging i tråd med viste illustrasjoner vil legge til rette for at tiltaket 
oppleves som godt forankret i landskapet og tilpasset omgivelsene. 
 

 
Figur 21: Planforslaget flettes inn i landskapet. 
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