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INNLEDNING

Aprova AS har utarbeidet forslag til detaljplan for boligfelt Trollmoen på oppdrag for Eriksen Eiendom AS.
Oppdragsgivers representant har vært Leif L Eriksen.
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål.
Utsnittet under er hentet fra kommunens hjemmesider og viser kommuneplanens arealdel 2010 – 2022.

Planområde
Trollmoen

Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanen.
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PLANFORSLAGET

2.1 Beskrivelse av området
Planområdet ligger i sørvestre del av Boråsknatten, mot Skarpestøl og Tveiten. Det lokale navnet på
stedet hvor feltet starter er "Trollmoen".
Høyden for dagens terreng i feltet strekker seg fra kote 70 – 100 m, se utsnitt under.

Figur 2 Høydelagskart.
Området ligger sør- og vestvendt, med gode utsikts- og solforhold.
Utklipp av plankartet er vist på neste side.
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Figur 3 Planforslaget
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2.2 Boligtomter
Planforslaget inneholder eneboligtomter samt et område (B1) satt av til boliger i rekke.
Tillatt utnyttelse av tomten er fastsatt til % BYA = 35 % (som angir hvor mye areal som kan dekkes av
bygninger).
Det er inntegnet tomtegrenser og byggegrenser mot offentlig vei. Mot øvrige tomtegrenser inn til
boligareal er det byggegrense 4 m uansett bygningstype. Dette medfører mindre risiko for
brannspredning.
Tomtene skal tilpasses terrenget der dette er mulig, slik at høye skjæringer og store fyllinger unngås.
Det er lagt opp til fleksibilitet nå det gjelder tomtestørrelse, men byggegrenser og %-BYA gir
begrensninger til hvor små tomtene blir. I dette området som ikke kan karakteriseres som sentrumsnært
vil det være størst etterspørsel etter større tomter over 1 daa.
Tabellen under viser en oversikt over størrelse på de enkelte delområdene, med veiledende anslag til
tomteantall:

Felt

Areal
m²

%-BYA

BYA
m²

Anvendelse

B1

5 373

35 %

1 881

Boliger i rekke
og 1 enebolig

B2

5 008

35 %

1 753

B3

4 100

35 %

B4

2 898

35 %

Antall boenheter

BYA pr boenhet
2
m

2x4+1

313

Eneboliger

4

438

1 435

Eneboliger

4

359

1 014

Eneboliger

2

507

2.3 Lekeplasser
Det er satt av plass til 2 lekeplasser internt i feltet.

2.4 Veier
Atkomstveier har bredde 4 m inklusive skulder. Sideareal / annen veigrunn har bredde 1.75 m. Stigning
på veien er maks 1:10. Snuplass er dimensjonert for liten lastebil (LL) som omfatter vanlige
servicekjøretøyer (renovasjon, brøytemateriell).
Siktsoner er vist på plankartet. Siktsone iht Statens vegvesens krav skal etableres ved FV 42.

2.5 VA-anlegg og overvann
Det skal etableres ny trykkøkningsstasjon for vann opp mot feltet, denne anlegges ved starten av
atkomstveien. Det vil være behov for trykkøkeren når det skal bygges over kote 85, dvs når delfelt B3 og
B4 skal bygges ut.
Området tilrettelegges slik at tomtene kan kloakkeres med selvfall mot atkomstveien. Ved starten av
veien kobles nettet til eksisterende ledninger.
Overvann forutsettes håndtert i mest mulig grad lokalt. For å unngå overvannsproblematikk ned mot det
nylig godkjente feltet "Trædal" til Strandli Bygg og Eiendom AS, vil overvann fra bygninger som ligger mot
dette feltet tas inn i overvannsrør i atkomstveien. Det skal sørges for tilstrekkelig kapasitet for stikkrenne

Eriksen Eiendom AS

Aprova AS

Boligfelt Trollmoen

8

gjennom eksisterende kommunal vei ved starten av feltet. Jordet som er i starten av atkomstveien vil
dreneres ut til overvannsanlegget i veien.

2.6 Post og renovasjon
Felles område for postkassestativ og renovasjon etableres ved lekeplass.

2.7 Skolevei og G/S-vei
Pr i dag er det ikke G/S-vei i området, men det er skyss for barn i området til Froland skole.
Avkjørsel fra FV 42 mot Tveiten blir brukt som busstopp, videre er det etablert busstopp på sørsiden av
FV 42.
Gangfelt over FV 42 er vurdert, men ettersom det er god sikt, og fartsgrense er 60 km/t vurderes dagens
løsning tilstrekkelig når det gjelder kryssing av vei.
Det er eksempler på at antallet ulykker øker etter at et gangfelt er etablert. Dette kan skyldes at gangfelt
gir en falsk trygghet for gående, ved at kryssing skjer mindre aktsomt.
Utbygger skal bidra økonomisk med et beløp pr boenhet til bygging av ny G/S-vei langs fv 42 fra
Tveitenveien til kryss ved Eikely. Dette inngår i utbyggingsavtalen som etableres mellom utbygger og
kommunen.

2.8 Landbruk
Veien inn til boligområdet krysser et gammelt jorde. Representanter fra kommunens og
fylkeskommunens landbruksavdeling har vært på befaring i området onsdag 14. mars 2012.
Ulempen med hensyn til arrondering av jordbruksarealene vil bli redusert ved at drenering etableres
sammen med veibyggingen.

2.9 Uni versell utforming
Universell utforming er ivaretatt med hensyn til stigning på vei fram til pel 300, deretter er det lagt inn
stigning 1:10. For øvrig vil det internt på tomtene planeres slik at stigningskrav holdes.
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RISIKO- OG SÅRB ARHETSANALYSE

3.1 ROS-skjema
Emne

Forhold eller uønsket hendelse

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø-eller steinskred?

Infrastruktur

Tidligere bruk

Omgivelser

Ulovlig
virksomhet

Eriksen Eiendom AS

Er det fare for utglidning(er området geoteknisk stabilt)?
Er området utsatt for springflo/flom?
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?
Er det radon i grunnen?
Annet(angi)?
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?
- hendelser på veg
- hendelser på jernbane
- hendelser på sjø/vann
- hendelser i luften(flyaktivitet)
Vil drenering av området føre til oversvømmelse i
nedenforliggende områder?
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende
virksomheter(industriforetak etc.) utgjøre risiko for området?
- utslipp av giftige gasser/væsker
- utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området?
- elektrisitet(kraftlinjer)
- teletjenester
- vannforsyning
- renovasjon/spillvann
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området?
- påvirkes området av magnetisk felt fra linjer
- er det spesiell klatrefare i forbindelse med linjer
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett
for gående, syklende og kjørende innenfor området?
- til skole/barnehage
- til nærmiljøanlegg(idrett etc.)
- til forretning etc.
- til busstopp
Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige anlegg
- har området utilstrekkelig brannvannsforsyning(mengde og
trykk)
- har området bare en mulig atkomstrute for brannbil
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?
- gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringeretc.
- industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering
- annet(angi)
Er det regulert vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for
usikker is?
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell
fare(stup)?
Annet(angi)?
Sabotasje og terrorhandlinger:
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten
- annet(angi)

Vurdering
Nei Merknad
Området er vurdert av
geolog
x
x
x
Ikke undersøkt

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
Kapasitet under 20 l/s.
Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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3.2 Utdypinger av spesielle punkt i analysen
3.2.1 Flom, steinsprang
Figuren under er hentet fra Temakart Fareområder, Kommuneplanens arealdel 2010 – 2022.

Figur 4 Temakart fareområder, gjeldende kommuneplan
Planområde Trollmoen ligger ikke innenfor fareområde for 1000-årsflom, men delfelt B3 grenser opp mot
fareområde for steinsprang.
Avstanden fra plangrensen og inn mot bratt skråning opp mot Boråsknatten er ca 50 m, dette er vist i
Figur 5.
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Figur 5 Snittlinje for område som ligger mot Boråsknatten
Området er vurdert av Agder Bergkonsulent AS, som slår fast at det må utføres enkle sikringstiltak før
krav til rassikkerhet er oppfylt. Dette innebærer blant annet spettrensk, eventuelt fjellbolter i bratte
skråninger. I tillegg bør området gås over for å forsikre seg om at alle løse steinblokker ligger stabilt.
Aktuelt område er vist i plankartet, merket faresone.
Rapporten er vedlagt planbeskrivelsen.
3.2.2 Brannberedskap
Det vil være mulig å få ut mellom 10 og 20 l/s fra det kommunale nettet, og det er 8 m bygningsavstand.
Brannberedskap er dermed i tråd med kommunens retningslinjer som ble revidert i oktober 2012.
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MELDING OM PLAN ARBEI D

Forhåndskonferanse ble avholdt mellom utbygger, planlegger og Froland kommune 31. august 2011.
Melding om oppstart ble annonsert, og det ble sendt brev til berørte parter.

Figur 6 Kopi av annonse i Frolendingen
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Melding om planarbeid ble sendt til følgende:

Froland kommune

Teknisk

Osedalen

4820

FROLAND

Froland kommune

v/ Ordfører

Osedalen

4820

FROLAND

Fylkesmannen i Aust-Agder

Miljøvernavdelingen

Pb 788 Stoa

4809

ARENDAL

Fylkesmannen i Aust-Agder

Landbruksavdelingen

Pb 788 Stoa

4809

ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune

Planavdelingen

Pb 788 Stoa

4809

ARENDAL

Statens vegvesen

Region sør

Serviceboks 723

4808

ARENDAL

Pb 794 Stoa

4809

ARENDAL

Postboks 7150

5020

BERGEN

Heftingsdalen

4849

ARENDAL

0001

OSLO

4801

ARENDAL

4827

FROLAND

Agder Energi Nett AS
Telenor

Servicesenter for
nettutbygging

Agder Renovasjon
Posten Norge BA
Fortidsminneforeningen

Avd Aust-Agder

Setesdal Bilruter L/L

Avd Froland

Pb 76

John Haugsjå

Tveiten

4827

FROLANDS VERK

Froland Verk AS

Pb 37

4661

KRISTIANSAND

Otto Sigvaldsen

4827

FROLANDS VERK

Andreas Neset

4827

FROLANDS VERK

Astrid Mjåvatn Nygren

4827

FROLANDS VERK

Svein Emil Hegelstad

4827

FROLANDS VERK

Dag Myrene

4827

FROLANDS VERK

Tarjei Langeid

4745

BYGLAND
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4.1 Merknader til melding om planarbeid
De innkomne merknadene er kort oppsummert. De ulike merknadspunktene er kommentert.
4.1.1 Statens vegvesen
Oppsummert innhold i brev datert 05.10.2011:
Påpeker krav til byggegrenser.
Siktforhold i kryss kommunal vei mot FV 42 må utbedres iht håndbok 017.
Forventer at planen redegjør for en sikker skolevei.
Gang- og sykkelvei er ikke etablert, derfor anbefales det at Froland kommune utvikler boligfeltene
hvor dette allerede er på plass.
Forutsetter at det innarbeides et rekkefølgekrav om at g/s-veien må være på plass før nye boliger
kan tas i bruk.

Kommentar:
Planen innebærer ikke konflikter med byggegrenser mot vei.
Siktforholdene i kryss FV 42 vil utbedres iht håndbok 017. Foreløpige vurderinger tilsier at
autovern inn mot kryss vil ligge i siktsone, og vil bli flyttet. Dette detaljeres nærmere ved
utarbeiding av tekniske planer for området.
Sikker skolevei er så godt det lar seg gjøre ivaretatt, ettersom det er skoleskyss. Av- og
påstigningspunkt er vurdert, og innebærer kryssing av FV 42 uten gangfelt.
Det forutsettes at ansvar for etablering av gang- og sykkelvei ikke ligger hos utbygger av
boligfeltet.

4.1.2 Aust -Agder fylkeskommune
Oppsummert innhold i brev datert 03.10.2011 og 13.10.2011:
Påpeker behov for tilfredsstillende løsning for gang- og sykkelvei.
Forutsetter at det tas hensyn til barn og unges oppvekstforhold.
Aktsomhetsplikten ved funn av gjenstander (kulturminner).

Kommentar:
Det forutsettes at ansvar for etablering av gang- og sykkelvei ikke ligger hos utbygger av
boligfeltet.
Hensyn til barn og unge ivaretas ved store naturtomter, avsatt plass til lek i tillegg til god
boltreplass i omliggende natur. Det vises for øvrig til beskrivelsen av området i kapittel 2.
Plikt om melding av funn av mulige kulturminner vil bli formidlet til utførende
grunnarbeidsentreprenør.
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4.1.3 Fylkesmannen i Aust -Agder, Miljøvernavdelingen
Oppsummert innhold i brev datert 30.09.2011:
Påpeker at landbrukshensyn må ivaretas.
Påpeker behov for tilfredsstillende løsning for gang- og sykkelvei.
Det må settes av tilstrekkelig areal for lek.
Kommentar:
Atkomst til skogareal vil være ivaretatt.
Atkomstveien inn til felt går over et gammelt jorde som ikke driftes i dag.
Det forutsettes at ansvar for etablering av gang- og sykkelvei ikke ligger hos utbygger av
boligfeltet.
Det er satt av romslig plass til lek.
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Vedlegg nr 1

Vurdering rasfare

Kristiansand24.03.2012
Vår ref. 322Trollmoen
Deresref. Tor-Albert Oveland

NOTAT til
APROVA as

Postboks735 Stoa,
4808Arendal
Detaljreguleringsplan for Trollmoen boligfelt i Froland kommune.
Vurdering av fare for ras – anbefalinger.
Påoppdragfra Tor-Albert Ovelandi APROVA asharjegvurdertrasfarei forbindelsemedmulig
utbyggingi trådmedforslagtil detaljreguleringsp
lan sistrevidert08.03.2012.
Undertegnedebefarteområdetden23.03.2012sammenmedgrunneierLeif L. Eriksen.
Detaljeringsgrad.
Et utsnitt av forslagtil
reguleringsplaner vist til venstre.
Denneundersøkelsen
skalangi
sikkerhetsklasse
for skredi det
områdetsomreguleres.I tillegg
angishvilke sikringstiltaksommå
utføresfor at skredfarenetter
utbyggingikke er størreenndet
byggeforskriftenekrever.(TEK 10
§ 7-3) Anbefalingeneherskal
væredetaljertenok til at
utbyggingkangjennomføresi tråd
medendeliggodkjentplan.
Grunnlagsdata.
Påskredatlas.nve.no
er regulert
områdeangitt somaktsomhetsområdefor snøskred.Angitt
løsneområdeligger i fjellet
østenforreguleringsgrensen,
mens
utløpsområdetdekkerpraktisktalt
helereguleringsområdet.
Når detgjeldersteinsprangangir
samme”skredatlas”ogsået
aktsomhetsområde.
Mulig
løsneområdeer nærtoppenav
fjellet i østog utløpsområdetnår
ca 25 meterinn i densørøstredel
av regulertområde.
”Skredatlas”angirikke
skredhendelser
av noenslagi det
aktuelleområdet.
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Fragrunneierbekreftesat detlokalt heller ikke er kunnskapom skredhendelser
av noenslag.
Underbefaringi områdetble detflate områdeti nordvest(meddyrketmark)tolket somenstabil
sand/grusavsetning,
mensdetellersi områdeter skogsmarkmedtynnemorenelagmellombart
oppstikkendefjell. Det er ikke urmasserinnenforområdeteller nærreguleringsgrensen.
Fjellsidenøstfor regulertområdehar bratteskrenter mednaturligehyller mellomskrentene.Det er
ogsåher lite ur.
I regulertområdeog like utenforkandetobservere
s enkelteløsesteinblokkersomkanligge ustabilt
og somkanvelte,og i verstefall rulle noenmeterfør destanser.
Vurdering av skredfarefør sikringstiltak
Jordskred
I regulertområdeog i dettilgrensendeområdeovenfor er detbarehumusog tynnemorenelagmedgod
indrefriksjon. I tillegg er demorenedekteområdene ikke bratte.
Terrengformasjonerkantydepåat detetteristidenhar værtravinedannelser
ut mot elven/bekkenvest
detflate områdeti reguleringsplanen.
Avstandenfra reguleringsgrensen
til bekkenblir ca30 – 50
meter.Detteregnessombetryggendenårhøydeforskjellener 8 – 10 meterog grunnenbestårav gode
friksjonsmasser.
Det er derfor ingenfare for at noendel av regulert områdekanværeutsattfor jordskred.(Årlig
sannsynlighetmindreenn1/1000)
Flomskred
Områdetligger nærelv/bekksomkantenkeså stigeendel dersombekkeløpetskulle bli blokkertav
raslengernede.Imidlertid vil enslik hendelseikke kunneføretil at vannstandenstigeropptil nivå
meddetregulerteområdet.Det er heller ikke tenkelig et enslik oppdemmingvil kunneføretil skredi
regulertområde.
Det er derfor ingenfare for at regulertområdekanværeutsattfor flomskred.(Årlig sannsynlighet
mindreenn1/1000)
Snøskred
Storesammenhengende
snøskredfra fjellet påøstsidenforhindresav avsatseri fjellet og av skog.
Fjellskrenteneer såbratteat deikke kansamlesnø, og avsatsenemellomskrenteneer stort settikke
brattenok til at snøenvil kunnerase.
Det er derfor sværtliten farefor at regulertområdekanværeutsattfor snøskred.(Årlig sannsynligh
et
mindreenn1/1000)
Steinsprang(før sikring)
I regulertområdeer detikke registrertsporettersteinsprangsomkanhakommerfra fjellet østenfor,
rasaktivitetenherfraer tydeligvisogsåliten. Hyller/avsatseri terrengetharfangetoppog stansetslike
rasi godavstandfra reguleringsgrensen.
Lokalt innenforreguleringsområdet
og inntil reguleringsgrensener detnoenfjellskrentersomkanha
fjellblokker somkantenkeså falle ut etterpåvirkning av vannog frost eller etterrotsprengning.
Det er ogsåenkelteløsesteinsomkanligge såustabilt at detkaninnebærefare for barnsomleker.
Det forutsettesat områderfor boligbebyggelseinkluderttomter,internevegersamtarealersom
regulerestil friluftsformål i dettetilfelle skalhamindreårlig sannsynlighetfor steinsprangenn1/1000.
Krav til lekeplasserbørværeendastrengere.
Det børutføreskonkretesikringstiltakfør sikkerhet mot steinsprangkanregnessomoppfylt.
Sikringstiltakenesombeskrevetnedenformåutføresunderopparbeidelsenav boligområdet.
Isras
Det er ikke registrertområdermedfare for isras.
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Tiltak for å redusereskredfaren.
Anbefaltetiltak er angitt påbildenenedenfor.

bilde

Vegenskalhersprengesinn i fjellet (halvskjæring). Løseblokkerfjernesi forbindelsemedbyggingav
vegenog detblir behovetfor sikring av fjellskjæringenmåutføresdersomdettevurderessom
nødvendig.

bilde

Fjellsidenligger omtrenti reguleringsgrensen.
De rødestjernenepåbildet angirfjellblokker somkan
væreusikre.Hele fjellsiden måderfor spettrenskesslik at maner trygg påat detikke kanforekomme
utrasing.Om nødvendigmådetsikresmedfjellbolter.
I tillegg er detnødvendigå gåoverheledetregulerteområdetfor å forsikre segom at alle løse
steinblokkerligger stabilt slik at deikke kanvelte eller skli ut somfølgeav ytre naturlig påvirkning
eller av barnsomleker.
Etter at tiltakenesomer beskrevetovenforer utført vil sikkerhetmot steinsprangtilfredstille kravenei
TEK 10. Årlig sannsynlighetfor steinsprangi regulert områdeblir mindreenn1/1000.
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Lekeplassen

bilde

Lekeplassenplasseresi områdetnedersttil venstrei bildet. Det er svært
liten rasaktiviteti fjellet øversttil høyrei bildetog deter ca 50 meters
avstandfra bunnenav fjellet til lekeplassen.Dessutenblir deten
forsenkningi terrengetmellomlekeplassenog bunnen av fjellet.
Det er derforingenrisiko for at muligesteinspran
g skalkunnenåfrem til
lekeplassen.
Årlig sannsynlighetfor at rasnårfrem til lekeplassenvil derforværemindre
enn1/5000.

Konklusjon
Underforutsetningav at deforeslåttesikringstiltak gjennomførespåentilfredstillendemåtevil
områdetsomer foreslåttregulerttilfredstille krav til rassikkerheti TEK 10 § 7-3.

Med hilsen
AgderBergkonsulentas

Egil Tveide
Ingeniørgeolog
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