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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
Detaljreguleringen fremmes av ENO Arkitekter AS på vegne av Bjørnero Invest AS.
Flomfareutredning og støy utredning pga. skytebane er utredet av Multiconsult Norge AS.
Formålet med planarbeidet er i hovedsak å utvikle eiendommene gnr. 50, bnr. 38, 333, 334 i
Ljosheimvegen. Adressen her er Ljosheimvegen 6 og 8. På disse tomtene foreslåes det å
etablere et leilighetsbygg med næring. Bygget består i hovedsak av bolig i 2-4 etasje, næring
i 1.etasje og parkeringskjeller. Innkjørsel til P-kjeller vil skje inne på eiendommens område, fra
Ljosheimvegen. Parkeringsanlegget skal utformes slik at man ved eventuell videre utbygging
av område kan utvide og ha all parkering for området her. Etter ønske fra kommunen er også
omkringliggende boliger med for å illustrere fremtidig utviklingspotensial av området. Det er
utarbeidet en tidlig mulighetsstudie som viser dette område som en ny aktiv del av sentrum
med rom for næring som kafeer, galleri, overnatting og store grønt arealer med lekeplass. Det
legges derfor opp til en felles offentlig første etasje med leiligheter i overliggende etasjer. Målet
er å skape et attraktivt og fremtidsrettet sentrumsområde, som enkelt kobler seg opp mot
eksisterende deler av sentrum.
Overordna mål for planarbeidet.
Skape et nytt område for utvikling i Evje sentrum hvor man legger opp til næringsvirksomhet i
første etasje, som vil gi øk aktivitet og bruk av området som i dag blir brukt til bolig. Et nytt
sentrumsområde med aktiviteter som kafeer, galleri, overnatting og arealer med aktiviteter for
barn og unge. I etasjene over etableres boliger av ulike størrelser slik at man skaper et godt
miljø hvor det finnes en bolig for de fleste, uansett situasjon. Vi ønsker at alle
befolkningsgrupper skal føle tilhørighet til området, og legger derfor opptil leiligheter for eldre,
par, enslig og småbarnsfamilier.

2. PLANOMRÅDET
2.1. Planavgrensning
Forslag til planavgrensing blir definert av Ljosheimvegen, Taubanegata og Lianvegen. Det
omfatter eiendommene gnr/bnr. 50/38, gnr/bnr. 50/337, gnr/bnr.50/336, gnr/bnr.50/340,
gnr/bnr.50/341,
gnr/bnr.50/339,
gnr/bnr.50/338,
gnr/bnr.50/345,
gnr/bnr.50/344,
gnr/bnr.50/349,
gnr/bnr.50/333,
gnr/bnr.50/334,
gnr/bnr.50/335,
gnr/bnr.50/346,
gnr/bnr.50/347, gnr/bnr.50/348, gnr/bnr.50/463, gnr/bnr.50/101 i Evje og Hornnes kommune.
Planområdet er på ca. 10 500 m2.
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Illustrasjon 2-planavgrensning

2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Området er en del av Områderegulering for Evje Sentrum, vedtatt 24.01.2013, og innenfor
området B/F/K5. Området er regulert til bolig/næring/ forretning.
Området består av 17 tomter hvor det i dagens situasjon er plassert 7 boliger med tilhørende
garasjebygg. Boligene er tidligere militærboliger og i dårlig forfatning hvor asbest plater er blitt
brukt som fasade materiell. Boligene er saltaks hus og har 2 etasjer med loft og kjeller.
Området har i dag liten utnyttelse per tomt og store grønt arealer knyttet opp mot hver bolig.
Alle boligene er tomannsboliger hvor hvert bygg ligger over to tomter.
Tomtene ligger sentralt i Evje sentrum, med nærmeste butikk 50 meter unna og derfra mulighet
til å gå rett ut i sentrumsgaten med ulike forretninger. Områdets topografi er forholdsvis flatt
med en høyere sone i nordsiden av tomten. Her ligger det en forhøyning i terrenget på rundt 3
meter over første etasje. Naturen på området består av bearbeidede hager og viltvoksende
grøntstruktur med bjørk og furu trær. Området har gode solforhold da det er avgrenset med
veier mot alle naboområder. Skygge innad på tomten kommer av trær eller nabobygg. Området
består av fjell i nord og øvrig areal består av grus, sand/pukk og jord.

Foto 1- Foto fra området, juni 2019.
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Eksisterende bebyggelse og gårds/bruksnummere
Gnr/Bnr

Adresse

50/339

Lianvegen 11

50/337

Lianvegen 7

50/336

Lianvegen 9

50/336

Lianvegen 9

50/348

Ljosheimvegen 16

50/348

Ljosheimvegen 16

50/347

Ljosheimvegen 14

50/346

Ljosheimvegen 12

50/341

Lianvegen 19

50/341

Taubanegata 12

50/341

Taubanegata 12

50/338

Lianvegen 13

50/346

Ljosheimvegen 12

50/346

Ljosheimvegen 12

50/345

Lianvegen 15

50/344

Lianvegen 21

50/333

Ljosheimvegen 6

50/333

Ljosheimvegen 6

50/335

Ljosheimvegen 10

50/335

Ljosheimvegen 10

50/338

Lianvegen 13

50/334

Ljosheimvegen 8

50/363
50/38
50/463

Lianvegen

50/349

Taybanegata 12

50/101

Veg
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Eksisterende struktur, estetikk, byform.

Foto 2- Ankomst til området via Ljosheimvegen. Kolle med trær og annet grønt markerer området i nord.

Foto 3- Dagens boliger som er etablert innenfor området. På bildet vises eiendommen Lianvegen 7,9,11,13,15 og
19.

Foto 4- Bildet tatt fra krysset mellom Ljosheimvegen og Taubanegata. Eiendom på hjørnet er Ljosheimvegen 16.
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Eksisterende næringsstrukturer.
Kartet under viser etablerte virksomheter i nærheten av planområdet.
Planområdet (markert med rødt) ligger 130 m fra det som i dag er hovedgaten i Evje sentrum.
Det ligger svært nærme allerede etablerte næringsvirksomheter og ulike tjenester. Denne
plasseringen er et viktig argument for utvikling av næring i 1.etasje i det nye planforslaget.

Illustrasjon 3- Næringsstrukturer.

Planter og grønt på området: Grønt arealene innenfor området er opparbeidet som hager
tilhørende boligene. Det finnes furu, bjørk, lyng, bregner, mose, ulike gressarter, Tuja i hager.
Dette er basert på visuell observasjon av bilder fra området tatt i juni 2019. Miljødirektoratets
kartleser ble benyttet for å kontrollere eventuell forekomst av truede arter i området. Ingen
arter av denne typen er registrert.
Topografi er vist på kartet under. Området er relativt flatt med en forhøyning mot
Ljosheimvegen.
Sol- og skyggeforhold – området er øst, syd og vestlig orientert med meget gode solforhold.
Nyere tids kulturminner, fornminner mv. – sannsynligheten for funn er minimale i det
aktuelle området.

Illustrasjon 4- Topografi.
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Dagens sosiale infrastruktur består i hovedsak av boliger og forretninger. Evjeheimen, som
ligger i Ljosheimvegen 5, er kommunens sykehjem og omsorgsboliger. Her finnes også
kafeteria, fysioterapi, fotterapeut, frisør og varmtvannsbasseng. Bygningen inneholder også
hjemmetjenester, hjelpemidler og helsestasjon. Evje Barne- og ungdomsskole samt
svømmehall og flerbrukshall er 1km nord for planområdet. Fortau og/eller G/S-veg hele veien.

Illustrasjon 5- Sosial infrastruktur.

Kvartalslekeplassen Grenjå (grønt område) ligger 100 m fra planområdet. Det er ikke turstier
eller bestemte turområder i direkte nærhet til planområdet. Nils Heglands Veg og
Ljosheimvegen er en bilvei med fortau til gående og syklende.

Illustrasjon 6- Lekeplass.
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Teknisk infrastruktur: bl.a. vei, vann, avløpsnett, overvann, nett- og pumpestasjoner.
Agder energi nett har etablert Høyspent og lavspent anlegg i området. Høyspent jordkabel er
vist med rød stiplet linje, mens 230 V jordkabel er stiplet med blå linje og luftnettet er vist som
heltrukket blå linje. Det er kun luftnett som går over området. Det er ingen nett eller
pumpestasjoner i området, men det er 3 nettstasjoner i nærområdet.

Illustrasjon 7- Ledningsnett fra Agder Energi.

Trafikkforhold: bl.a. vei-/ gatesystem, forholdet til overordnet gang-/ sykkelveisystem,
skolevei, kollektivtilbud, eventuelle kjøreatkomster, trafikkmengde, ulykkessituasjon.
I dag er Ljosheimvegen hovedvei inn til området. Lianvegen er avsteng i enden mot Nils
Heglands veg fordi man ønsker denne gaten stengt for gjennomgangstrafikk. Taubanegata
som avgrenser området mot sør-øst er en mindre gate hvor det hovedsakelig foregår privat
bilisme til og fra egen eiendom i området. Det er blitt tydelig presisert at beboere ikke ønsker
økt trafikk i Taubanegata, og derfor tar detaljreguleringen høyde for å benytte Ljosheimvegen
for varetransport, hovedadkomst og avfallshåndtering. Det er etablert fortau på nordsiden av
Ljosheimvegen i dagens situasjon. Området er ikke belastet med stor trafikkmengde og
dermed heller ikke ulykker. Kollektivtilbud er tilgjengelig fra Evje Sentrum.
Grunnforhold: stabilitet, ras- og flomfare.
Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhets området for flom på NVE atlas.
Flomfaren er utredet av Multiconsult Norge AS. Området har høyt grunnvann. Planområdet er
markert med turkis pen. Det er ingen stabilitets- eller rasfare i området.

Illustrasjon 8- Flomkart NVE.
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Forurensning:
Området ligger i gul støysone for Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Gul støysone inngår i
kategorien «lavt støynivå». Det er ikke dokumentert forurensing i grunnen eller luftforurensing.

Illustrasjon 9- Kart over støysoner.

3. RAMMER OG PREMISSER
3.1. Kommuneplan
Kommuneplanens arealdel 2020-2030. I kommunen planens arealdel er planområdet en del
av Regionsenter Evje. Reguleringsplanen Evje Sentrum skal gjelde foran kommuneplanen
§ 1.2 Forhold til andre planer.
Evje vil være et naturlig trafikalt midtpunkt i det nye Agderfylket. Planområdet ligger innenfor
sone 1 hvor all type handel kan etableres.
3.2. Reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan er Områderegulering for Evje Sentrum, planid 201115.
Utsnittet viser dagens reguleringsstatus. Området er regulert til bolig/forretning/kontor B/F/K.
Gjeldende bestemmelser er følgende:
a. Man ønsker blandet formål. Første etasje skal benyttes til næringsvirksomhet –
forretning eller kontor. Første etasje skal bygges med minimum 3,5 meters høyde.
Andre etasje til næring bolig/forretning og /eller bolig. Eventuell tredje etasje benyttes
til bolig.
b. Før ny bebyggelse oppføres eller utvides i delområde må det utarbeides en egen
detaljreguleringsplan
c. Bygg skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankart. Mot nabogrense kan
man plassere bygg med en vegg inntil 1,5 meter fra grense.
d.

Større fasader skal arkitektonisk brytes ned slik at volumet fremstår i mer småskala
form.
e. For boliger skal det minimum avsettes 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. 0,5 av kravet
på 1,5 plasser pr. bolig defineres som gjesteparkering som skal skje på bakkeplan.
Av kravet på 1,5 plasser skal 1,0 plass tilrettelegges under bakken. For
næringsvirksomhet skal det minimum avsettes 1 parkeringsplass pr 50 kvm bruksareal
Lianvegen Park – planbeskrivelse
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for forretning/kontor. For lagerareal regnes 1 parkeringsplass pr 100 m2 bruksareal. Av
parkeringskravet til næringsvirksomhet regnes 20% som plasser for ansatte som skal
tilrettelegges under bakken. 80% av parkeringsbehovet for næringsvirksomhet kan skje
på bakkeplan.
f.

De gesims og mønehøyder som ikke er angitt skal avklares i forbindelse med
detaljplan. Dette gjelder for B/F/K 5. I delområde B/F/K 5 tillates innpasset nytt
butikk/kontorareal med samlet maksimalt bruksareal på 15000 m2. Utnyttingsgrad for
de enkelte eiendommene avklares i detaljplan.

g. Adkomst til næringsbebyggelse i felt B/F/K 5 må løses via Nils Heglands veg.

Illustrasjon 10- Eksisterende plankart for området.

4. PLANFORSLAGET
4.1. Hovedgrep
Målet ved detaljplanen for Lianvegen Park er å skape et attraktivt og fremtidsrettet
sentrumsområde i Evje og Hornnes Kommune. Det legges opp til etablering av leilighetsbygg
med hovedvekt på næring i første etasje. Ved å etablere ulike type boliger, både i størrelse og
pris, skapes det rom for at flere ulike grupper kan bosette seg her.
Vårt mål er å skape et felles samlingssted som skal kunne genere møteplasser i Evje sentrum.
Byggene tenkes orientert rundt et torg som fungerer som hovedgate i området. Her tenker vi
at det kan bli lekearealer, skatepark, kjøkkenhage og fine parkomgivelser. Vi ønsker at torget
skal invitere til aktivitet, gode samtaler og uformelle møter mellom folk i alle aldre. Torget kan
også legge grunnlaget for nye «byrom» i Evje sentrum. Byrommene skal være allsidige og
invitere til fleksibel bruk. Dette gjelder både i forhold til type bruker, når på dagen området blir
brukt og årstid. For eksempel kan et vannspeil om sommeren bli en skøytebane om vinteren.
Områdets grønt arealer har gode solforhold og er programmert ut ifra tidspunkt og type
aktivitet. Nærlekeplassen er plassert på område A. Området er skjermet fra trafikk og
nordavind og har gode solforhold særlig tidlig på dagen. Vi anser at denne lekeplassen kan
benyttes av besøkende og nærliggende barnehager. Torget som er hjertet i området, har svært
gode solforhold fra formiddag til kveld. Vi ønsker her at dette kan være et sted hvor folk ønsker
å oppholde seg etter jobb og skole. Innad i området er det viktig å ta stilling til lokalklimaet i
opparbeidelse av utearealer. Det etableres gode relasjoner mellom bygg og uterom for å sikre
kvalitetene både i boenhetene og i fellesarealene. Alle byggene tenkes å ha takhager
forbeholdt beboerne i området.
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Et av hovedprinsippene for området, er at alle hverdagslivets funksjoner skal finnes innenfor
10 minutters gangavstand fra bolig. Gjennom å skape en ny kompakt sentrumsdel reduseres
transportbehovet og det legges bedre til rette for klimavennlige transportformer. En av de
største verdiene i området er nærheten til eksisterende sentrumsstruktur og arbeidsplasser.
Dette gjør at man enkelt kan håndtere hverdagens utfordringer uten store behov for transport.
Vi anser dette som en av grunnen til at området vil passe utmerket særlig for småbarnsfamilier
og eldre. Det skal være enkelt og trygt å komme seg rundt i sentrum og i nærmiljøet.
Lianvegen Park skal være et område som fronter trygghet, trivsel og aktivitet. Det skal
etableres P-kjeller for parkering til eiendommene inne på området og det kan etableres Pplasser på bakkeplan for gjester. Det er planlagt varelevering og avfallshåndtering, med
snuhammer inne på området. Man kan få tilgang til alle disse funksjonen fra Ljosheimvegen.
Sykkelparkeringer finnes i nærhet til Taubanegaten og Lianvegen. Disse er også plassert
gunstig i forhold til hovedaksen fra sentrum (Nils Heglands veg).
Område A med Ljosheimvegen 6-8 tenkes å bli utbygd først. I mulighetsstudiet er dette
området planlagt med 18 leiligheter og næringsareal i første etasje. Det er Ljosheimvegen som
er hovedtransport åre til Lianvegen Park. Nedkjøring til hele parkeringskjeller kan være fra
denne eiendommen for å redusere trafikken i området. Eiendommen har en nær beliggenhet
til Evjeheimen. Man tenker at leilighetene vil være attraktive for eldre i kommunen og man
tenker derfor å bygge leiligheter av varierende størrelser og prisklasser. Næringsarealet i
første etasje vil blant annet kunne brukes til offentlig og privat tjenesteyting. Lekearealet i
Lianvegen Park er delvis plassert på denne eiendommen slik at deler av det kan etableres ved
utbygging av denne eiendommen. Den kan siden utvides når de neste byggetrinnene i
Lianvegen Park utbygges. Nedenfor vises noen skisser av hvordan området kan utnyttes i
henhold til foreslått plan. Dette er et mulighetsstudie og det presiseres at det ikke er sikkert at
det er slik den endelige utbygging av området vil være.

Hovedplan i mulighetsstudiet
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Leilighetsplan i mulighetsstudiet

Takplan i mulighetsstudiet
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Snitt gjennom mulighetsstudiet

3D av mulighetsstudiet

Mulighetsstudie av Ljosheimvegen 6-8, Sentrumsområde A.
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4.2. Arealbruk
Planområdets størrelse. Det totale arealet er 10 439m2.
Arealregnskap; areal og innhold på de ulike formålene.
Sentrumsformål A: 1040 m2
Bebyggelse for Sentrumsformål A innbefatter forretninger, privat og offentlig tjenesteyting og
boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder grøntareal til bebyggelsen.
Første etasje skal benyttes til næringsvirksomhet. 2. etasje kan være bolig/næring og de
resterende etasjene skal være bolig.
Sentrumsformål B: 900 m2
Bebyggelse for Sentrumsformål B innbefatter forretninger, privat og offentlig tjenesteyting og
boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder grøntareal til bebyggelsen.
Første etasje kan benyttes til parkering for området, eller til næring om parkering er løst på
annet vis. 2. etasje kan være bolig/næring og de resterende etasjene kan være bolig.
Sentrumsformål C: 1640 m2
Bebyggelse for Sentrumsformål C innbefatter forretninger, privat og offentlig tjenesteyting og
boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder grøntareal til bebyggelsen.
Første etasje skal benyttes til næringsvirksomhet. 2. etasje kan være bolig/næring og de
resterende etasjene kan være bolig.
Sentrumsformål D: 1430 m2
Bebyggelse for Sentrumsformål D innbefatter forretninger, privat og offentlig tjenesteyting og
boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder grøntareal til bebyggelsen.
Første etasje skal benyttes til næringsvirksomhet. 2. etasje kan være bolig/næring og de
resterende etasjene kan være bolig.
Renovasjonsanlegg: 50m2
Området kan benyttes til oppbevaring av søppeldunker. Det kan etableres nedgravd avfalls
løsning om dette i framtiden blir et tilbud i kommunen. Det legges ellers opp til at hvert enkelt
område også kan ha egen renovasjonsløsning i tilknytning til egne bygg. Løsningen må vises
i utomhusplan for området, som legges frem ved byggesak.
Veg 1: 790 m2
Eksisterende offentlig vei.
Veg 2: 600 m2
Intern offentlig vei inn i utbyggingsområdet skal benyttes i hovedsak til avfallshåndtering og
varelevering, men kan også benyttes til nedkjøring til parkeringskjeller hvis ikke felles
nedkjøring via Sentrumsområde A er etablert. Sikrer gangadkomst fra Ljosheimvegen.
Parkering A: 630 m2
Området skal være fellesareal for Sentrumsformål A.
Parkering B: 240 m2
Området skal være fellesareal for Sentrumsformål B.
Parkering C: 180 m2
Området skal være fellesareal for Sentrumsformål C og D.
Sykkel P1: 50 m2
Området skal være felles sykkelparkering for Lianvegen Park. Det skal utstyres med
sykkelstativ og være offentlig.
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Sykkel P2: 20 m2
Området skal være felles sykkelparkering for Lianvegen Park. Det skal utstyres med
sykkelstativ og være offentlig.
Annen veggrunn-grønt areal: 220 m2
Arealene tillates benyttet til teknisk infrastruktur, grøfter, snøopplag og beplantning.
G1 Gangvei: 530 m2
G1 skal være offentlig.
G2 Gangvei: 630 m2
G2 skal være offentlig.
Lekeplass: 290 m2
Arealet skal opparbeides som nærlekeplass for alle boenhetene i Lianvegen Park. Den skal
utstyres med husker, sandkasse og sittemøbler mm.
Annet uteopphold A: 1090 m2
Arealet skal opparbeides som møteplass, promenade og oppholdssone med aktiviteter for
barn og unge. Arealet skal beplantes og møbleres. Arealet skal være offentlig.
Annet uteopphold B: 190 m2
Arealet skal ha en parkmessig utforming med gress, planter og trær. Det kan også tillates
etablering av lekeapparater. Arealet skal være offentlig.
4.3. Bebyggelse, struktur og tiltak
Utbyggingsområdene er delt i fire områder, som skilles med parkmessig oppbygging,
lekeplasser eller uteoppholdsarealer. Det ønskes at dette området skal inneholde en høyere
andel boliger hvor behovene for rekreasjon og tilgjengelighet er i sentrum. Planen følger opp
nasjonale målsetninger om fortetting og transformasjon i by og tettstedsområder.
Byggene er tenkt utformet i en moderne stil med gode visuelle kvaliteter. Det ønskes i
hovedsak trekledning, men byggets fasade kan også består av annet fasademateriale som
f.eks. teglflis eller tilsvarende. Farger ønskes å holdes til «naturtoner» og svart. Byggene skal
utformes på et vis som sikrer gode visuelle kvaliteter.
Område A:
Alle tak skal være flate eller pulttak med en vinkel på maksimalt 5 grader. Alle takflater som er
egnet skal utføres med materialer som bidrar med fordrøyning av regnvann. Bygg i område A
har en maksimal gesimshøyde på 15 m. Bygget skal utføres i tråd med bestemmelser gitt for
Sentrumsformål A.
Område B:
Bygg i Område B har tillatt gesims- / mønehøyde maksimum 11,5 m over gjennomsnittlig
planert terreng. Bygningen skal ha underetasje.
Det tillates takoppbygg for heis/trappetårn inntil 3,2 m over maksimal tillatt gesimshøyde der
hvor det etableres felles takhager/takterrasser. Bygget skal utføres i tråd med bestemmelser
gitt for Sentrumsformål B. Parkeringsareal kan kles inn med spilekledning i tre i første etasje.
Område C og D:
Tillatt gesims- / mønehøyde for bygning er maksimum 11,5 m over gjennomsnittlig planert
terreng. Bygningene kan ha underetasje.
Det tillates takoppbygg for heis/trappetårn inntil 3,2m over maksimal tillatt gesimshøyde der
hvor det etableres felles takhager/takterrasser.
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Terrenginngrep og avbøtende tiltak:
Det legges ved 3D illustrasjoner av sol og skygge studier. Det må beregnes noe terrenginngrep
i forbindelse med etableringen av P-kjeller. Det vil være behov for å fjerne deler av fjellknaus i
nordre hjørnet av området.
Antall boenheter:
Område A: maksimalt 18 enheter.
Område B: maksimalt 12 enheter.
Område C: maksimalt 16 enheter.
Område D: maksimalt 16 enheter.
Boligmiljø/ bokvalitet
Området er forholdsvis flatt. Leilighetsbyggene i Område A og B, som er de høyeste byggene,
er plassert mot nord og vil danne en vindskjerm for utearealene innenfor planområdet.
Det legges opp til god bokvalitet i området gjennom leiligheter med mye dagslys, stor stue og
stor privat terrasse. Alle leilighetene skal ha minst tosidig fasadeløsning. Leilighetene kan
inneholder fra 1 til 3 soverom basert på størrelse og behov. Planen legger opptil leiligheter for
eldre, par, enslig og småbarnsfamilier. Alle leiligheten kan enkelt tilpasses ulike typer
funksjonshemminger. Det legges også opp til ulike fellesarealer for grilling, dyrking av
grønnsaker og takhager.
Uteareal pr boenhet – privat og felles uteoppholdsareal, lokalisering og kvalitet:
Alle boenheter skal ha terrasse/ balkong på minimum 12 m2og minimum 2,2 m dybde. Det er
regulert felles nærlekeplass. Det skal være minst 5 m2 pr boenhet.
Antall m² næringsareal:
Hvis man utnytter alle arealer avsatt til næring på hovedplan vil dette utgjør ca.1800 m2.

4.4. Samferdselsanlegg
Planen har i hovedsak ikke konsekvenser for eksisterende samferdselsanlegg. Adkomsten til
næringsbebyggelsen vil bli via Nils Heglands veg og Ljosheimsvegen. Varelevering vil bli fra
Ljosheimsvegen. Adkomst til boligbebyggelse er i hovedsak tenkt fra Ljosheimvegen, men kan
og etableres fra Taubanegata og Lianvegen.
Det er lagt inn interne gangveier innenfor planområdet. Gangveiene skal gi snarveier og gode
forbindelser til omkringliggende aktiviteter. Ankomst for fotgjengere er i hovedsak lagt til
Lianvegen. Det er lagt inn gangvei fra fotgjenger overgangen fra Evjeheimen og inn i området.
Det er også gangvei langs Taubanegata, samt tvers igjennom området som fortsetter i bakkant
av Coop Extra. Vi tenker også at det vil bli gjennomgang gjennom «Annet Uteoppholdsareal
A». Disse gangveiene vil kunne brukes til varelevering for næringsbebyggelsen. Man tenker
også at om Område D bygges ut før Område B kan midlertidig varelevering foregå fra bakkant
av Coop Extra.
Hoveddel av parkering er tenkt etablert i parkeringskjeller, men det er satt av flere områder på
bakkeplan som kan benyttes. Det er også lagt opp til en mulighet, hvor 1. etasje i
Sentrumsområde B kan benyttes til parkering. Dette for å prøve å ha hovedadkomst for
biltrafikk til hele området fra Ljosheimvegen.
Siden Sentrumsformål A sannsynligvis er det området som bygges ut først, legger planen i
utgangspunktet opp til at det i dette området skal være felles nedkjøring til parkeringskjeller
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her for alle utbyggingsområdene. Hvis det viser seg at andre områder blir bygd ut først, så
åpner bestemmelsene også for alternative nedkjøringsmuligheter.

4.5. Teknisk infrastruktur
Ledningsnett: Nødvendig fremføring av strøm, telelinjer, fiber e.l. skal legges som jordkabel
innenfor planområdet. Utbygging av planområdet vil skje over tid. Det finnes i dag 3
nettstasjoner i nærheten av planområdet. Effektbehov tenkes dekket ved å utvide kapasiteten
i eksisterende nettstasjoner.
Vann- og avløp: Eiendommene har tilgang til kommunalt vann og avløpsledninger.
Det skal utarbeides plan for overvannshåndtering av planområdet.
Avfallshåndtering. Det er avsatt felles areal til søppeldunker. Hvis kommunen tillater det, kan
nedgrav avfallsløsning etableres. Planen åpner også for at hvert enkelt utbyggingsområde kan
etablere egne områder for renovasjon.
Det er lagt inn i bestemmelsene at det skal etableres lademuligheter for el-/hybridbiler i
tilknytning til parkeringsarealer.
Grøntarealer kan brukes til snøopplag, men når det kommer mye snø må den i all hovedsak
kjøres bort.
4.6. Grønnstruktur
Det er ikke opparbeidede offentlige grøntarealer innenfor planområdet i dag. I planforslaget
har vi regulert et offentlig grøntområde som skal ha parkmessig utforming, samt nærlekeplass
for boligene på ca. 300 m2. Det settes krav til 5 m2lekeareal pr. boenhet.
Arealet er skjermet mot trafikkfare og støy. Solforhold vil bli behandlet i sol/skygge analysen.
I tillegg vil det bli aktivitetsområder og beplantning i de andre felles uteoppholdsarealene.
Innenfor
sentrumsformålene
inngår
nødvendig
grøntareal
til
bebyggelsen.
Kvartalslekeplassen Grenjå ligger 100 m fra planområdet.
4.7. Sosial infrastruktur (barnehage-, skole-, helse- og kulturtilbud)
Vi ønsker at alle befolkningsgrupper skal føle tilhørighet til området, og det er derfor tenkt at
leilighetene skal være varierte og passe for eldre, par, enslig og småbarnsfamilier. Dette kan
øke behovet for flere barnehage-/skoleplasser, helse- og kulturtilbud eller annen tjenesteyting
uten at dette er utredet ytterligere. Evje Barne- og ungdomsskole samt svømmehall og
flerbrukshall er 1 km nord for planområdet. Fortau og/eller G/S-veg hele veien.
4.8. Barn og unges interesser
I dagens samfunn sitter barn mer stille enn før, derfor er det enda viktigere at vi skaper plasser
som engasjerer og inviterer til aktivitet. Barn og unge har behov for disse arenaene for å kunne
utvikle seg, både mentalt og fysisk. Vi vet at barn har ulike krav og preferanser når det gjelder
aktivitet, dette avhenger av alt fra personlighet til alder. Gjennom å etablere tverraksen med
torget og nærlekeplass, åpner vi området opp for mer allsidig bruk. I dag er planområdet i stor
grad bestående av private eiendommer, og brukes derfor mest av barn som eventuelt bor
innenfor området. Vi ønsker å frigjøre arealer innenfor dette området slik at det er tilgjengelig
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for alle. Her ønsker vi at aktivitet og folkehelse skal ligge som hovedpunkter for utviklingen av
utearealer og fellesarealer.
Gjennom dialog med Ungdomsrådet har det kommet frem at barn og unge ser positivt på ny
bruk av området, da særlig at dette skaper nye sentrumsnære møte- og arbeidsplasser for
unge. De stiller seg også positiv til boligbygging i sentrum, da dette er en positiv utvikling for
botilbudet i bygda.
Gjennom å etablere tverraksen med torget og nærlekeplass, åpner vi området opp for mer
allsidig bruk. Vi ønsker derfor å gi rom for aktiviteter til alle. Dette kan være lav terskel aktiviteter
i sandkasse, husker og vannlek til mer fartsfylt med skatepark eller frivektsområde. Noen
syntes det beste er å plukke blomster og klatre i trær, dette må også tas høyde for gjennom
parkmessig oppbygging. Det er viktig å tenke helårsbruk, kanskje kan skateparken bli arena
for snøhulebygging og torgplassen kan forvandles til en skøytebane.

Illustrasjon 11- Torget med mulig utforming og bruk om sommeren.

Illustrasjon 12- Torget med mulig utforming og bruk om vinteren.

Barn kan ikke alltid si ifra selv eller forsvare sine rettigheter, det er derfor svært viktig at vi
ivaretar deres interesser i planprosesser. Ved å anlegge uteområdene som en del av torget,
skaper man en barriere med bygningskropper mot trafikk fra Ljosheimvegen og Taubanegata.
Lianvegen er en forholdsvis rolig gate hvor det kun er lov å kjøre til eiendommene. Generelt er
Evje et sted med lite forurensing og annen helsefare. Det kan i perioder oppstå støy fra
nærliggende skytebane, men denne blir dempe av bebyggelsen og grøntstruktur.
4.9. Universell utforming
Tiltak innenfor planområdet skal være universelt utformet. Dette gjelder både bygninger og
utearealer. Området er relativt flatt med en forhøyning mot Ljosheimsvegen som vil bli sprengt
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vekk. Det er planlagt heisadkomst i alle bygningene. Det er planlagt et eget heishus som
adkomst for alle til parkeringskjelleren.
Området er sentrums nært og alle boliger er tenkt planlagt som tilgjengelige boenheter.
4.10. Kulturminner
I innspill til planoppstart meldte Aust-Agder Fylkeskommune at området kunne ha ukjente freda
kulturminner fra jernalderen. Administrasjonen varslet at det kunne bli nødvendig med en
arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner. Området er
vurdert og konklusjonen ble at sannsynligheten for funn er minimale i det aktuelle området.
Behovet for oppfyllelse av undersøkelsesplikten i forhold til Lov om Kulturminner bortfalt.
Kommunedelplan for kulturminner 2019 -2024
Boligene innenfor planområdet ble bygget i 1958 av forsvaret. Boligene er omtalt i
kommunedelplanen for kulturminner og de må dokumenteres med bilder før fjerning. Flere av
byggene er i dårlig bygningsmessig stand og har liten verdi som restaurerings objekter.
4.11. Næringsinteresser
Næringsområdene er regulert som sentrumsformål som innbefatter forretninger, privat og
offentlig tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder
grøntareal til bebyggelsen. Vi ønsker ikke å legge videre begrensning på bruk i området.
Planområdet ligger i kommuneplanen innenfor sone 1 hvor all type handel kan etableres.
4.12. Risiko- og sårbarhetsanalyse
Viser til vedlagt sjekkliste.
Planområdet berører ikke vassdrag direkte, men det berøres av NVE sine aktsomhetskart for
flom. Dette er utredet av Multiconsult Norge AS. Flomfarevurderingen omfatter en beregning
av flomstørrelse 200-årsflom og hydraulisk modellering av bekken som renner vest for
Lianvegen Park. Konklusjonen på vurderingen er at det vil ikke oppstå flom i område så sant
kulverten under riksveien holdes åpen. Kommunen har rutiner på å kontrollere at ikke røret
tettes av kvister, løv mm.
Planområdet har høyt grunnvann og dette må det tas hensyn til ved prosjektering av
parkeringskjeller. Det må sikres at vannet gjennom grunnen og i drensledninger kan renne
uhindret til lavereliggende grunnvannsnivå eller til en drenskum.
Eksisterende boliger som skal rives er kledd med asbest utvendig. Asbest saneringen må
utføres etter gjeldene lovverk.
4.13. Overvannshåndtering
Kommunene har ofte problemer med overvann i områder som er transformert via utbygging
og ved mer intens nedbør som følge av klimaendringer. Vi tenker at man kan bruke et
kontrollert vannfordrøyningssystem.
For eksempel: Protan Blueproof har utviklet et revolusjonerende og Sintef-godkjent
vannfordrøyningssystem til bruk på nye og eksisterende tak. Dette kan også brukes på grønne
tak. Det er også mulig å kombinere dette med andre fordrøyningsprinsipper som for eksempel
regnbed. Ved å etablere regnbed, skaper man en forsenkning i terrenget der hardføre
plantearter etableres og vannet herfra blir forsinket før det når avløp. Dette kan bidra positivt
til omgivelsene og opparbeides i grønt områder.
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4.14. Naturmangfold
Miljødirektoratets kartleser ble benyttet for å kontrollere eventuell forekomst av truede arter i
området. Ingen arter av denne typen er registrert.
4.15. Lyd og støy
Området ligger i ytterkanten av gul støy sone fra Evjemoen Skytefelt. Multiconsult Norge AS
har utarbeidet en støyvurdering. Utredning er utført ihht. 2016 utgaven av T-1442.
Støysonekartet som er utarbeidet av forsvarsbygg har en gridoppløsning på 50 x 50 meter.
Det anbefales at forsvarsbygg får utarbeidet et støysonekart med høyere gridoppløsning for å
se om området virkelig ligger i gul sone. Utredningen tar for seg samtlige 13 skytebaner på
skytefeltet. Rapporten konkluderer med at maksimalnivået er dimensjonerende for Evjemoen
skytefelt. Skyting foregår på banen i perioder, og støy vil derfor store deler av tiden ikke være
en utfordring.
Basert på støyrapporten konkluderes det med at gul støysone er en vurderingssone hvor
støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende lydforhold.
Boliger bør orienteres slik at minst et soverom ligger mot «stille» side av området slik at det
kan benyttes til søvn/hvile på dagtid. I all hovedsak må soverommene ligge mot nordøst eller
nordvest. I Område A og B vil leilighetene ha 50% av antall rom vekk fra støykilden, men i
enkelte leiligheter som foreligger i skisseforslaget til planen i Område C og D, er kravet møtt
ved etablering av sprang i fasade som bidrar til bedre støyforhold på soverommet.
Store deler av Område A ligger utenfor gul støysone.
Det stilles krav til støynivå i utendørsarealer. Dette løses ved å etablere utearealer på nordøst
siden av bygget som kan utnyttes når det foregår skyting på skytefeltet.
Man skal vurder valg av bygningstype, plassering, utforming og planløsning ut fra
støysituasjonen. Man bør etterstrebe at alle boenheter får en «stille» side, og tilgang til
uteoppholdsareal med gode støyforhold. Utover dette kan lokale støytiltak brukes til å senke
støyen utomhus.
4.16. Kriminalitetsforebygging
Trygghet er et viktig aspekt som veier tungt i valg av bosted og innvirkning på den mentale
helse. Vi ønsker oss trygge omgivelser i hverdagen som på samme tid skaper arenaer for
aktivitet og opplevelser. Utbyggingsområde skal utformes med sikte på å skape et trygt
boligområde/ nærmiljø.
Det skal tilrettelegges for aktivitet, det vil si tilstedeværelse av mennesker som bruker område
til allsidige og legitime aktiviteter (helst hele døgnet). Herunder fysiske tiltak som bidrar til at
boligområdet oppleves trygt med f.eks. god kvelds belysning.
Planområdet har blandet bruk. Det tenkes å ha aktiviteter på dagtid som bakeri, galleri, mat og
historie, drift av små nisje bedrifter mm. Vi ønsker aktivitet for ungdom og lekeområde for små
barn. Det vil skape sosial kontroll på dagtid. Det planlegges opptil 60 boliger som vil gi sosial
kontroll på kveldstid. Området har gangveier i alle retninger. Fellesarealene er plassert og
orientert mot midten av planområdet.
4.17. Folkehelse
Det er planlagt boliger av ulike størrelser slik at man skaper et godt miljø hvor det finnes en
bolig for de fleste, uansett situasjon. Vi ønsker at alle befolkningsgrupper skal føle tilhørighet
til området, og legger derfor opptil leiligheter for eldre, par, enslig og småbarnsfamilier.
Boenhetene har private utearealer, samt fellesarealer på takene. Dette gir den enkelte beboer
alternative steder å få kontakt med andre mennesker. I tillegg er det gode møtesteder i det
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offentlige rommet rett utenfor boligen. Ensomhet er en av de største utfordringene i samfunnet
vårt i dag. Vi mener at en boform med mulighet til blandet befolkningsgruppe vil kunne bidra til
å gi en helsegevinst. Vi ønsker også å legge vekt på hverdagslivsperspektiv i utviklingen av
området. Dette dreier seg om nærhet og hvordan skape godt tilrettelagte omgivelser. Gode
byrom skaper større fysisk og sosial aktivitet. Dette har stor innvirkning på folkehelsen.
4.18. Veinavn
Eksisterende veinavn dekker planområdet
5. GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR
KOMMUNEN
Bjørnero Invest AS har kjøpt eiendommene Ljosheimvegen 6 -8. Evje kommune eier 50/38
som er tilliggende eiendom langs Ljosheimsvegen. Bjørnerom Invest AS ønsker å begynne
utbygging av området på disse tomtene i løpet av 2-3 år. Her planlegges det et bygg med
næringsareal i første etasje og 3 etasjer med leiligheter over. Til sammen er det planlagt 18
leiligheter i varierende størrelse. Eiendommen vil ha nedkjøring til parkeringskjeller som videre
kan benyttes som felles nedkjøring for hele området ved behov. Det er Bjørnero Invest AS som
har bekostet utarbeidelse av detaljregulering for hele planområdet. For å dekke forskuttering
av kostnadene har denne delen av planområdet høyest utnyttelse. Del av felles lekeareal er
også plassert på denne eiendommen. Krav til lekeområde er oppfylt for denne eiendommen.
Utbyggingen berører felles garasjeanlegg, Soltun.
Hvordan området skal utvikles videre er det ikke klare føringer for i dag.
Annet Uteopphold A er regulert til offentlig bruk. Det samme gjelder gangveiene G1 og G2
gjennom området. Denne delen av planområdet vil bli gjennomført når Område C og D blir
utviklet.
Utvikling av uteområde «Annet Uteopphold A» og opparbeidelse av G1 og G2, samt
gateparkering C vil kunne utløse nødvendige kommunale bidrag, da i hovedsak i forbindelse
med drift og vedlikehold av arealene.
Evje og Hornnes kommune er grunneier av flere eiendommer innenfor planområdet.

6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Planprosess og medvirkning
08.05.2019 Orienterende møte med kommunen, ikke referat
22.08.2019 Oppstartsmøte med kommunen
15.10.2019 Annonsert oppstart av planarbeidet
21.10.2019 Medvirkningsmøte
6.1. Oppstartsmøte
De fleste punktene i referatet fra oppstartsmøtet er allerede belyst i beskrivelsen. Evje og
Hornnes kommune oppfordret oss til å ta kontakt med Coop sørvest om muligheten for
innlemming av denne tomten i detaljplanen. Det ble tatt kontakt, men deltakelse i
reguleringsarbeidet var ikke interessant for Coop Extra.
Områdeplan for Evje Sentrum er fulgt opp i de fleste bestemmelser.
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6.2. Varsel om oppstart av planarbeid
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Setesdølen den 15.10.19 med frist innen 15.11.2019
Innspill ved oppstart

Aust-Agder Fylkeskommune
Tema:
Kulturminnevern – automatisk freda
kulturminner fra jernalderen –
administrasjonen varsler om arkeologisk
registrering

Kommentar (hvordan løst i planen):
Svar 4. februar 2020
Har vurdert saken og kommet frem til at
sannsynligheten for funn er minimal.
Undersøkelsesplikten i forhold til Lov om
kulturminner bortfaller

NVE

Tema:
NVE - planområdet ligger i
aktsomhetsområde for flom

Kommentar:
Multiconsult Norge AS har foretatt en
vurdering. Resultatene viser at vannet vil for
det meste holde seg i bekkeløpet til
vølundbekken. Modelleringen viser at så
lenge kulverten ved utløpet til Otra ikke
tettes igjen vil det ikke være noen flomfare i
planområdet.

Fylkesmannen i Agder

Tema:
Kommunen må ha særlig fokus på
nærmiljøet og bokvalitet, både å bevare
kvaliteter og tilføre nye kvaliteter til
nærmiljøet. Gode uteområder, barn og
unge, lysforhold og miljøkvaliteter

Formålet i 1 etasje av leilighetsbygget i
område A vil være vesentlig for det videre
planarbeidet, hvorvidt dette skal f.eks. være
næringsformål eller offentlig/privat
tjenesteyting
Barn og unges interesser – medvirkning –
åpent informasjonsmøte
Barn og unges oppvekstvilkår ivaretas i
planleggingen
Trygg atkomst til barnehage, skole og andre
aktuelle områder
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Kommentar:
Intensjonen i planen er å tilføre nye
kvaliteter til Evje sentrum. Fellesområdet
tenkes å ha aktiviteter for alle
aldersgrupper. Området har god orientering
i forhold til sol og vindforhold. Planforslaget
har gode solrike uteområder som er
skjermet for støy. Det er gangveier gjennom
området i alle retninger.
Område A er regulert til sentrumsformål.
Det hjemler da alle formål som er aktuelle
og gir en fleksibel utnyttelse. Tomten har
nær beliggenhet til Evjeheimen slik at
tjenesteyting kan være aktuelt.
Planen har vært behandlet i Ungdomsrådet,
Vi har invitert til befaring med barn og unge,
samt informasjonsmøte
Ungdomsrådets innspill ivaretas.
Kort avstand til skole og barnehage. Fortau
og/eller G/S-veg til skolene, idrettsanlegg og
barnehage
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Tilfredsstillende lekeareal

Adkomst for syklende og gående for hele
planområdet
Ved utvikling av del av området er det viktig
at adkomstløsning for Ljosheimsvegen 6-8
er tilfredsstillende for alle traffikantgrupper

Nærlekeplass innenfor planområdet i tråd
med kommuneplanens krav, 100m til
kvartalslekeplass Grenjå
Se planbeskrivelsen

All trafikk skal i hovedsak avvikles fra
Ljosheimsvegen. Varetransport, innkjøring
til parkeringskjeller mm.
På nordsiden av Ljosheimsvegen er det
fortau og fotgjengerovergang fra
Evjeheimen.

Agder Energi Nett AS

Tema:
Planforslaget må ta hensyn til bestående
anlegg og for de anlegg som det er
nødvendig å etablere og drifte
Byggeforbudssone gjelder også lekeplass
og parkanlegg
Behov for ny nettstasjon

Behov for nye ledninger og kabler

Kommentar:
Eksisterende anlegg er luftstrekk som
planlegges å legges i bakken
Kabler i bakken kan legges i gangsoner
Det er 3 eksisterende nettstasjoner på hver
sin side av planområdet. Vi tenker at
eksisterende nettstasjoner kan utbygges
gradvis for å ha kapasitet til hele
planområdet.
Legges i bakken

Barn og Unges representant Jonas Aasland/Ungdomsrådet

Tema:
Ungdomsrådet ser positivt på utbyggingen
De mener at dette nye senteret kan utvikles
til en møteplass for barn og unge

Kommentar:
Det er et stort ønske i planforslaget at
området vil kunne fungere for barn og unge.
Intensjonen er å jobbe videre med
ungdommen for å kunne innlemme deres
ønsker og behov. Planområdet vil bli utviklet
over tid og aktivitetene må være tidsriktige.

Det vil kunne skape nye arbeidsplasser for
ungdom
Positiv utvikling for botilbudet i bygda
Norges Handikapforbund

Tema:
Lite informasjon mangler planbeskrivelse
Mangler hc plasser på gateplan
Kontraster og ledelinjer må ivaretas
Taubanegate bør avsettes 1-2 HC- plasser

Lianvegen Park – planbeskrivelse

Kommentar:
Varslet var «Planoppstart». Planbeskrivelse
lages til første gangs behandling.
Dette er planlagt 4 hc plasser på gateplan
Ved utbygging vil dette komme.
HC-plassene er avsatt i Sentrumsområde B.
det er avsatt 4 plasser.
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Kjøreport til garasjeanlegg må bære 2,5m
høy
HC-plasser i garasjeanlegget må ligge
nærmest heis og være 4,5 x 6m

Dette er i varetatt
Dette er i varetatt

Fortidsminneforeningen

Tema:
Ønsket informasjon om området, bilder mm

Kommentar:
Bilder er sendt. Har ikke fått tilbakemelding.

6.3. Medvirkning
21.10.2019 ble det avholdt medvirkningsmøte. Møtet ble annonsert i Setesdølen og naboer
ble tilskrevet. Formålet med møtet var å informere om mulighetsstudiet og hente innspill til
utforming og innhold fra de oppmøtte.

Tema:
Eierforhold

Rekkefølge

Utearealer

Tema: spørsmål fra oppmøtte

Lianvegen Park – planbeskrivelse

Kommentarer:
Frykt for å måtte selge eiendommer hvor
man ønsker å bo. Vi har forstått at en del av
beboerne innenfor planområdet frykter at de
må tvangs selge sine eiendommer. Dette er
ikke noe vi ønsker, og derfor har vi lagt opp
til at planen kan realiseres i flere byggetrinn.
De som ønsker å selge står fritt til å gjøre
det og dem som vil bli værende kan gjøre
det. Generelt mener vi at planen slik den
foreligger tar hensyn til de fleste beboerne i
området i dag.
Oppmøtte delte tanker rundt varelevering,
ankomst, høyder og bruk av bygget innenfor
område A på planen. Dette området skal
realiseres først. Når det gjelder bekymringer
rundt høyder, har vi trukket inn deler
toppetasjen. Bygget ligger på nordsiden av
området og har ikke stor innvirkning på
solforholdene til eksisterende eiendommer.
Det hjelper videre til å skjerme for kald vind
fra nord. Både varelevering, lekearealer,
parkering til bygg A er løst innenfor tomten
til første byggetrinnet.
Det ble ytret ønsker om å tilpasse
utearealene til alle, med særlig vekt på
universell utforming på gangveier og tilgang
til lekearealer. Vi har derfor lagt opp til
lekeplasser for store og små med underlag
som gjør det mulig å få tilgang med
rullestol.
Kommentar
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Det var forvirring ifht. Høydeforskjell mellom
Ljosheimvegen og Lianvegen. Noen mente
at bygget i Ljosheimsvegen ville bli enda
høyere på grunn av dette.

I følge sosi-fil er det ikke vesentlig
høydeforskjell. På tomten mot nordøst er
det fjell som vil bli sprengt bort.

Hvis man ikke får på plass snuhammer inne
på nabotomt, hvordan skal da varelevering
foregå?

Varelevering må skje langs Ljosheimvegen.

Det blir deretter nevnt fra oppmøtte at det er
forvirrende at de først har mottatt et brev for
1 års siden om at byggene har en
kulturhistorisk verdi, før de nå får beskjed
om at de skal rives.

Kommentar til dette er at vi har ikke blitt
informert om at de har mottatt et slikt brev,
men vi har blitt kontaktet av fortidsminne
foreningen i Aust-Agder hvor vi informerte
litt om byggenes stand og la ved foto av
dem. Eksisterende boliger er omtalt i
Kommunedelplan for kulturminner 2019 2024. Boligene og omgivelsene må
dokumenteres med bilder før riving.

Må Bjørnero Invest AS ha et Ja fra alle som
bor der for å kunne bygge noe?

Nei, men man kan påvirke i detaljplanen for
å eventuelt få inn de endringene man
ønsker.
Her er det viktig å være fremoverlent og
tenke igjennom hva som kan skje på
området i fremtiden. Verdiskapning på egen
eiendom. Dette er en mulighet til å påvirke
verdien av tomten din.
Vil bli vurdert ved utbygging.

Videre blir det nevnt at området er etablert
på en tidligere myr og derfor er det store
fuktverdier i jorden. Enkelte beboere har
opplevde å få vann inn i kjeller.
Vi er veldig redde for at dette blir for høyt,
som en vegg mot nord.

Vi stilte spørsmål rundt dagens situasjon og
hvordan det var å bo i husene.

Her tenker vi at ved å jobbe med form og
ulike nedtrappinger i prosjektet kan man få
bygget visuelt til å virke mindre
dominerende.
Det er varmt og godt, men ganske lytt
mellom boligene. Takene er svært dårlige.
Disse har behov for vedlikehold. Husene er
70 år gamle.

Generelle tilbakemeldinger:
- Ønsker egentlig ikke så mange
leiligheter på området, viktigere å
skape arbeidsplasser.
- Behov for å tilrettelegge lekeplasser
for de minste barna også.
- Universal utforming av uteområder,
mulighet for lekeplasser som er
tilgjengelige for barn i rullestol.
- Ulikhet mellom bygg, syntes det er
merkelig med noen høye bygg og
noen små. Ønsker mer uniform
bygningsmasse.

Lianvegen Park – planbeskrivelse
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- Enda større grønt arealer, mye bedre
med et stort en flere små, for disse
blir ikke brukt skikkelig.
- Unngå brostein og høye kanter langs
interne veier og stier i området.

Hva er tidslinjen på utbygging av prosjektet?

Fremdrift på planleggingen

Lianvegen Park – planbeskrivelse

Planen er at Ljosheimsvegen 6-8 står ferdig
innen 3 år. Det er umulig å si noe konkret
om fremdriften på resten av utbyggingen.
Planen må først bli godkjent internt i
kommunen før den går ut på åpen høring
hvor alle kan komme med merknader til
planen. Det er veldig viktig at det foreligger
en god planbeskrivelse, som belyser
høyder, form, program, bruk, infrastruktur
og rekreasjonsarealer. Byggesak kan ikke
starte før denne planen er godkjent.
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7. FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET
I kommuneplanen ligger planområdet innenfor sone 1 hvor all type handel kan etableres. I
Sentrumsplanen for Evje er området er regulert til bolig/forretning/kontor B/F/K. Planområdet
har nær beliggenhet med Evjeheimen som inneholder mange av kommunens helsetilbud. Vi
har derfor ønsket å inkludere tjenesteyting i bruksformålet, samt en fleksibilitet av alle
sentrumsformål. Alle byggeområder innenfor planen er regulert til «Sentrumsformål».
For delområde B/F/K5 skal gesims og mønehøyder avklares i forbindelse med detaljplan.
Sentrumsområde A er regulert til 3 etasjer med en tilbaketrukket 4. etasje. Maksimal
gesimshøyde på denne eiendommen er 15 m. Bebyggelsen på Sentrumsområde B, C og D er
regulert til 3 etasjer med maks gesimshøyde på 11,5 m. I tillegg kan det bygges heis/trappetårn
på inntil 3,2 m over gesimshøyde der hvor det etableres felles takhager/takterrasser. I
sentrumsplanen er bebyggelsen tenkt å ha saltak med takvinkel mellom 25 og 40 grader. I
Lianvegen Park har vi et ønske om at bebyggelsen utformes i en moderne stil med gode
visuelle kvaliteter. Vi tenker at bygningene skal ha flatt tak eller pulttak med vinkel opp til 5
grader. Dette vil holde volumet på bygningene nede. Viser til illustrasjoner og snitt.
Området har en relativt høy utnyttelse. Vi har ønsket at alle boligene skal være planlagt som
tilgjengelige boenheter. Langs Ljosheimvegen er utrykket leilighetsbygg med svalgang og
felles heisadkomst. Boligene i Område C og D er tenkt som «hus» med 4 enheter på hvert
plan. For å kunne dekke kostnadene til heis i hver enhet både i byggekostnad og i
driftskostnader tenker vi at det må være minst 8 enheter i hvert «hus».

Lianvegen Park – planbeskrivelse
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