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OMRÅDEREGULERING SANDNESHEIA BOLIGOMRÅDE – SKOLEVEI  

 

1. Innledning 

Forslag til planprogram og melding om planarbeid for områderegulering for Sandnesheia 

boligområde ble sendt ut i oktober 2015.  

 
Meldingskart 

 

2. Planprogrammet 

I planprogrammet til områdereguleringen står følgende i kapittel 6.9 – transport: 

«Beliggenheten langs rv. 455 og i tilknytning til fremtidig E39, samt sykkelavstand til 

sentrum, tilsier at områdets beliggenhet er gunstig i forhold til transport. 

Områdereguleringen vil omfatte nytt kryss med fylkesveien, trafikksikkerhetstiltak langs 

fylkesveien gjennom utbyggingsområdet, hovedatkomsten fra Holumsveien og 

samleveien inn i boligområdet.  

Mulighet for gang-/sykkelvei eller en sti-/turveiforbindelse ned fra boligområdet mot syd i 

retning skolen skal utredes.» 

Kartet viser meldingsområdet for 

reguleringen. 

Notatet redegjør for mulighetene 

til å etablere stiforbindelser og en 

helårs kommunal gang-/sykkelvei 

fra boligområdet i retning barne-

skolen på Ime. 

Notatet vil senere innarbeides i 

konsekvensutredningen til 

områdereguleringen. 
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Siste ledd ble tatt inn i programmet etter offentlig ettersyn, bl.a. på bakgrunn av følgende 

uttalelse fra vegvesenet i brev av 07.12.15: 

«I forbindelse med etablering av boligområde på Sandnesheia vil vi legge vekt på at det 

blir vurdert et godt og sikkert skoleveistilbud fra området. Det bør vurderes en kortere 

trasé enn langs atkomstveiene for bil, f.eks. lengre øst og ned mot ny gangbro over 

E39.» 

Planprogrammet ble vedtatt av Planutvalget i Mandal kommune i møte 20.01.16, med 

følgende vedtak: 

«Planutvalget er positive til at det igangsettes planarbeid for Sandnesheia boligområde. 

Det forutsettes at kommuneplanens generelle og konkrete bestemmelser for B2 

Sandnes, samt kommunens retningslinjer og normaler legges til grunn for det videre 

planarbeidet.» 

 

3. Status for planarbeidet 

  
Illustrasjonsplan (foreløpig) 

 

4. Hovedatkomst 

Forslaget er basert på atkomst fra Holumsveien ved Vik, med en samleveitrasé med atskilt 

gang-/sykkelvei sentralt gjennom planområdet opp til den høyeste delen i syd. Veilengden 

Planarbeidet har til nå bestått 

i å finne fram til en hoved-

struktur for disponering av 

området, med en samlevei-

trasé som både gir god 

utnyttelse, muligheter for en 

rasjonell trinnvis utbygging og 

effektive transportløsninger.  

Det er utarbeidet illustrasjons-

plan (foreløpig versjon) som 

vil bli lagt til grunn for område-

reguleringen, som viser en 

mulig utbygging med varierte 

boligtyper med til sammen ca. 

700 boenheter.  

Et endelig forslag til område-

regulering med KU, vil bli 

innsendt til politisk behandling 

ventelig i løpet av første 

kvartal 2017 (grunnet melding 

om utvidelse av planområdet). 

melding om . 
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utgjør ca. 1 400 lm, med maks stigning 7 % (ca. 1:14). Samleveien er tilrettelagt for buss 

med snuplass. 

 
Samleveitraséen, høyeste punkt markert med rød ring 

 

5. Områdets topografi 

Landskapet stiger bratt opp både fra Holumsveien i vest og fra jordbruksarealene i øst og 

delvis i syd. Høydene på Holumsveien og jordene ligger k. 5 – 10, og den høyeste toppen 

innenfor planområdet på k. 95. Byggeområdenes planeringsnivåer varierer i hovedsak 

mellom k. 20 og k. 80.   

Helningskartet under viser terrenget langs kanten rundt den øvre delen av planområdet. 
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Helnningskart 

 

Helningskartet viser at terrenget stiger bratt opp rundt hele utbyggingsområdet, med svært 

begrensede muligheter for etablering av stier og gangveier ned fra området i retning sentrum 

og skolen. 

 

6. Skolevei 

Områdereguleringen vil legge til rette for en utbygging med flere hundre boliger. Det er viktig 

både av miljøhensyn og for områdets attraktivitet at det finnes effektive og brukervennlige 

løsninger for transport og ferdsel. Lange omveier vil medføre at færre vil gå og sykle mot 

sentrum og skole.  

Holumsveien er planlagt og ferdig regulert for utvidelse med gang-/sykkelvei langs østsiden 

på strekningen fra Kanten til Vik. Tidspunktet for gjennomføring er ikke fastsatt, men det kan 

være aktuelt å samkjøre dette med utbygging av Sandnesheia. 

I forslaget til områderegulering for Sandnesheia er det utredet en trasé for en helårs 

kommunal gang-/sykkelvei fra samleveien i boligområdet ved ca. pel 1000, ned mot E39 

gjennom eiendommen Sandnes gnr. 47/bnr. 1 (tilhørende Sven Bragdø) til den private 

gårdsveien (Sandnesveien) på eiendommen gnr. 40/bnr. 29 (tilhørende Bente Krågeland). 

Helningskartet viser terreng brattere enn 1:2 (66 gr.) med lys 

farge, brattere enn 1:1 (45 gr.) med mellomfarge, og terreng 

som kan betegnes som stupbratt med mørk farge.  



  NOTAT 
Side 5 av 7 

Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS  Asplan Viak AS 
 

Traséen videre ut til eksisterende gang-/sykkelvei langs nåværende E39 kan anlegges over 

jordet enten ved utvidelse av den eksisterende gårdsveien eller som et separat veianlegg 

parallelt med gårdsveien. 

 

Lengdeprofilet under viser i prinsippet veihøyder og stigning for den planlagte gang-

/sykkelveien fra samleveien via det planlagte boligområde B7 ned til gårdsveien til 

eiendommene 47/1 og 40/29. Traséen er planlagt med maks stigning 1:12. 

 
Lengdeprofil gang-/sykkelvei 

Kartet viser forslaget til trasé for 

en helårs gang-/ sykkelvei fra 

samleveien ned mot E39 med 

startpunkt i ca. pel 1000 (vei-

høyde ca. k +53). 

Denne løsningen vil medføre at 

boligområdet vil ha en effektiv, 

retningsorientert og trygg skole-

veiforbindelse som alternativ til 

den vesentlig lengere 

strekningen langs samleveien 

ned til krysset ved Vik og videre 

langs Holumsveien. 

Det er også sett på muligheten 

for å etablere en stiforbindelse 

ned fra området i syd, men 

denne må tilpasses i terrenget 

med en mye brattere stigning 

(1:6) og redusert bredde (1 – 2 

m).  

Den planlagte hovedveien fra 

ny E39 til sentrum vil redusere 

eller hindre mulighetene for en 

forbindelse herfra mot skolen. 
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Kartet under viser avstander til skolen på Ime fra boligområdet – beregnet fra det punktet der 

gang-/sykkelveien i prinsippet starter i samleveien.  

 
Skolevei - avstander 

Beregnede avstander til skolen via Holumsveien og via E39 utgjør:  

 Holumsveien:  3 055 lm lys blå farge 

 E39:   1 880 lm mørk blå farge 

Beregningene viser at en skolevei via Holumsveien vil være ca. 1,2 km lengre enn 

alternativet med en separat gang-/sykkelvei ned til E39 og videre på eksisterende 

gang/sykkelvei langs E39.  
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Følgende avstandskriterier gjelder for krav om skoleskyss: 

- Alle elever i 1. klasse med skolevei over 2 km får skoleskyss. 

- Alle elever i 2. – 10. klasse med skolevei over 4 km får skolleskyss. 

 

7. Konklusjon 

Forslaget for en gang-/sykkelvei-trasé ned fra boligområdet i retning mot skolen, gjennom 

eiendommene gnr./bnr. 47/1 og 40/29 og videre på eksisterende g/s-vei langs nåværende 

E39, kan oppsummeres slik: 

 Terrenget i området gir mulighet for å anlegge en helårs, kommunal gang-/sykkelvei 

med maks stigning 1:12 (8 %), uten store terrenginngrep eller lange sløyfer for å oppnå 

tilfredsstillende stigning. Det bratte terrenget for øvrig rundt boligområdet gir ingen andre 

reelle muligheter for dette. 

 

 Traséen har et gunstig startpunkt som gjør den attraktiv/brukervennlig for elever fra hele 

boligområdet.  

 

 Veiens lengde fra startpunktet på samleveien via E39 til skolen utgjør ca. 1,9 km, ca. 1,2 

km kortere enn strekningen langs Holumsveien. Dette vil medføre at flere vil gå eller 

sykle både til skolen og sentrum, med de miljø- og folkehelsemessige fordeler dette gir.  

 

 Dersom gang-/sykkelveien videreføres over eiendommen gnr. 40/bnr. 29 i en egen trasé 

med kommunal standard på siden av den nåværende gårdsveien, vil traséen i sin helhet 

fra boligområdet ut til E39 kunne overtas til helårlig vedlikehold av Mandal kommune. 

 

 

******************* 

  

 


