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ALF MARDON OG RANDI BERGLIOT RENSTRØM

TORVGADA 3

4640 SØGNE

ALFRED VIDAR OMDAL

PÅLSNESVEIEN 2

4640 SØGNE

ANITA ULVEN

PRESTENGLIA 16

3470 SLEMMESTAD

ANNE KRISTINE JENSSEN

FAGERHEIMGATA 8

0567 OSLO

ANTON OG MATILDE JAKSA

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

ARD PREBEN SORDAL

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

ASTRI N INGEBRETHSEN

TORVGADA 3

4640 SØGNE

ASTRID GUNBJØRG ENDRESEN

V/ANNE KARIN STIGEMO, MOLLANSVEIEN 144

4879 GRIMSTAD

ASTRID H L LOHNE

LOHNEVEIEN 218

4640 SØGNE

BERG ANSGAR OG ASTRID LARSEN

TORVGADA 3

4640 SØGNE

BJØRN ODDVAR TRØNNES

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

EDEL MARGRETHE LOHNE

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

EINAR BORGEN

SALEMSVEIEN 64

4640 SØGNE

ELLEN RANDI TVERSLAND

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

ELLEN SOFIE LOTHE

C/O ÅSHILD SCHMIDT, POSTBOKS 462

4664 KRISTIANSAND S

ERLING NATVIG

KIRSTEN FLAGSTADS VEI 16 C

4621 KRISTIANSAND S

FRANK BJELLAND

SKOMAGERGADA 11 C

4628 KRISTIANSAND S

GEIR ERIK ULVEN

LEIL.76, ARNLJOT GELLINES VEI 29

0657 OSLO

GUDNY ALISE HÅVERSTAD

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

HAUGEN SENTER AS

c/o JDK Regnskap AS, Postboks 473

3902 PORSGRUNN

HELGA BJØRG OG GUNNAR RUUD

TORVGADA 3

4640 SØGNE

HILDE KVIVIK HALVORSEN

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

HILMA J OG HÅKON KNUDSEN

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

HÅKON HELLVIK

KONVALLDALEN 29

4640 SØGNE

HÅKON KNUDSEN

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

HÅKON MOLLESTAD OMDAL

PÅLSNESVEIEN 2

4640 SØGNE

INGRID OMMUNDSEN

TORVGADA 3

4640 SØGNE

IRENE NYHUS PEDERSEN

MONAN 76

4640 SØGNE

JAN MYDLAND

GAMLE ÅROSVEI 54

4640 SØGNE

JENNY NILSEN

TORVGADA 3

4640 SØGNE

JENS NILS LØNNE

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

JOHANNE EMILIE WÆHRE

TORVGADA 3

4640 SØGNE

KIRSTEN STOKKA

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

KJELL AAMDAL

HØLLEHEIVEIEN 38

4640 SØGNE

KJELL ERIK NILSEN

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

KJELL PARKER STUBSTAD

GAUPEMYR 18

4790 LILLESAND

KJESKEN KIOSK ANS

Gamle Høyskolevei 49

4640 SØGNE

LIV MARIT GUNDERSEN

HARKMARKSVEIEN 204

4516 MANDAL

MAI BRITT ROSTØL

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

MARY-ANN NYHUS

MONAN 76

4640 SØGNE

MERETE KNUDSEN OG JENS NILS LØNNE

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

METTE JOHANNE L OG ROY FARDAL

TINGVOLLEN 1

4640 SØGNE

MIKO SØGNE AS

Langenesveien 633

4640 SØGNE

MUR I SØR EIENDOM AS

Østre Lohnelier 84

4640 SØGNE

NANCY WINTHERBO

LINNEBAKKEN 2

4640 SØGNE

REIDUN NYGÅRD JAVALDS

GAMLE HØGSKOLEVEI 4

4640 SØGNE

RICHARD LIPPENS

POSTBOKS 1055

4682 SØGNE

RICHARD URBAN OG SUSAN OLSEN MAREN

Sentrumsveien 15

SIGNE ERTZEID

TORVGADA 3

4640 SØGNE

SOLVEIG ARNA J. ULVEN

JERIKOVEIEN 37 C

1067 OSLO

SØGNE ATRIUM BORETTSLAG

v/Sørlandet Boligbyggelag, Postboks 382

4664 KRISTIANSAND S

SØGNE EIENDOM AS

c/o ADB-Senteret AS, Postboks 277

4503 MANDAL

SØGNE ELEKTRISKE EIENDOM AS

c/o Arthur Kleivset, Rådhusveien 43

4640 SØGNE

SØGNE INVEST AS

c/o Gunnar Greibrokk

4735 EVJE

SØTA EIENDOM AS

Fruens alle 14A

4623 KRISTIANSAND S

TANGVALL BYGG AS

c/o ADB-Senteret AS, Postboks 277

4503 MANDAL

TAXI SØR EIENDOM AS

Kartheia 5

4626 KRISTIANSAND S

TERJE GERHARD KNUTSEN

SENTRUMSVEIEN 15

4640 SØGNE

TOM NYGÅRD

SENTRUMSVEIEN 14

4640 SØGNE

TOR IVAN PEDERSEN

MONAN 76

4640 SØGNE

TORHILD HORTEMO

TORVGADA 3

4640 SØGNE

VIDAR SERIGSTAD

REPSTADVEIEN 50

4640 SØGNE

WENCHE E OG PER NORDHAGEN

TORVGADA 3

4640 SØGNE

TANGVALL SKOLE V/ELEVRÅDET

POSTBOKS 1084

4683 SØGNE

TANGVALL OG OMEGN VELFORENING V/OLE ANDREAS EFTESTØL HØLLEVEIEN 72

4640 SØGNE

SØGNE HANDELSFORENING V/PABLINA REPSTAD

4640 SØGNE

GRØVANSVEIEN 71

Fylkesmannen i Vest-Agder

Serviceboks 513

4605 Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune

Serviceboks 517

4605 Kristiansand

Statens Vegvesen Region Sør

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal

Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Postboks 250

4663 Kristiansand

Agder Energi Nett AS

Postboks 49 Stoa

4809 Arendal

Søgne kommune Barnas representant v/ Anette Skeime

Postboks 1051

4682 Søgne

Søgne kommune Eldrerådet v/ Liv Tone Askildsen

Postboks 1051

4682 Søgne

Søgne kommune Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/ Liv Tone Askildsen Postboks 1051

4682 Søgne

Søgne kommune v/Barne- og ungdomsrådet

Postboks 1051

4682 Søgne

Søgne kommune v/Kommuneoverlegen

Postboks 1051

4682 Søgne

Søgne kommune v/Ingeniørvesenet

Postboks 1051

4682 Søgne

Grønt nettverk i Søgne v/Peder Johan Pedersen

Ny-Hellesund

4640 Søgne

Naturvernforbundet i Søgne v/Dag Øystein Kerlefsen

Langenesveien 381

4640 Søgne

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Postboks 269

4663 Kristiansand

Avfall sør AS

Postboks 4094

4689 Kristiansand
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1.

Innledning

Forslag til detaljregulering for Tangvall Sentrum Nord er utarbeidet av Asplan Viak AS i
samarbeid med JoB Arkitekter AS, på oppdrag for selskapet Søgne Eiendom AS. Oppdragsgivers representanter har vært Ellen Elisabeth Bestul, Aslak Bestul og Finn-Arne Reme.
Et foreløpig planutkast ble gjennomgått med arealenheten i Søgne kommune i møte
15.09.15. Planen er deretter justert og omarbeidet før endelig innsending 23.09.15.

Planområdet

2.

Planområdet
Planforslaget omfatter det store
uutbygde området (ca. 8 daa)
mellom Tangvall sentrum og E39
(«Svømmehalltomta»), og området
med den eldre småhusbebyggelsen
langs Gamle Høgskolevei parallelt
med Sentrumsveien (ca. 6 daa).
Planen grenser i nord mot E39, i øst
mot veiforbindelsen ut til park &
ride i forlengelsen av Torvgata, i syd
t.o.m. Sentrumsveien med del av
parkeringsplassen på sydsiden, og i
vest Gamle Høgskolevei.
Mot E39 følger planavgrensningen
grensen for gjeldende plan for
Tangvall Sentrum.

Meldingskart

Asplan Viak AS
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Planområdet

3.

Hensikt med reguleringsplanen

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for oppføring av ny sentrumsbebyggelse med
boliger, forretninger, kontorer, og evt. et forsamlingshus m/tilhørende barnehage.
Ny detaljregulering vil erstatte del av gjeldende plan for «Tangvall Sentrum» fra 2005.
Ny plan gir mulighet for en bebyggelse med inn til 25 000 m² BRA (regulert tillatt BRA) og
inntil 7 etasjer, med parkeringskjeller under alle bygningene (p-kjeller er ikke medregnet i
tillatt BRA). Skisseprosjektet til planforslaget inneholder 10 200 m² boligareal fordelt på 115
boliger, 5 500 m² forretning, 1 500 m² kontorer, 1 700 m² forsamlingslokale og 1 100 m²
barnehage. Fellesarealer og balkonger utgjør i tillegg 4 600 m² (avrundede tall).
Bestemmelsene til planen stiller krav om at første etasje skal disponeres til forretninger med unntak for et evt. forsamlingslokale i område Ko2. Etasjene over kan nyttes til en
kombinasjon av boliger, forretninger og kontorer, herunder publikumsrettet tjenesteyting.
Del av den kommunale parkeringsplassen syd for Sentrumsveien er tatt med i planen etter
ønske fra Søgne kommune. Hensikten er å omdisponere området til offentlig byrom iht.
intensjonene i vedtak 30.01.14 sak 5/14 i kommunestyret.
Sentrumsveien foreslås utvidet med fortau langs nord- og sydsiden. Gamle Høgskolevei
oppgraderes med en justert og utvidet trasé, med et 2,5 m bredt fortau langs vestsiden.
Park & ride langs E39 opprettholdes som i dag. Parkeringsplassene til idrettsbanen ved
Gamle Høgskolevei er tatt ut.

Asplan Viak AS
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Gamle Høgskolevei langs idrettsanlegget utvides og avsettes
med fortau langs vestsiden.
Sentrumsveien inngår i planforslaget langs utbyggingsområdet
og ca. 50 meter sydover fra
kryss med Gamle Høgskolevei.

Gamle Høgskolevei langs idrettsanlegget (10.06.15)

Strekningen sydover fra krysset
opprettholdes som i dag med
nåværende sideparkering og
fortau.

Sentrumsveien østover fra kryss med Gamle Høgskolevei (10.06.15)

De til sammen 9 eldre
eneboligene langs
Gamle Høgskolevei skal
rives og området inngå i
det nye sentrumskvartalet.

Gamle Høgskolevei
(15.09.14)

Asplan Viak AS
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Bildet til venstre viser
Gamle Høgskolevei
mot vest.

Bildet under viser
den ubebygde tomta
mellom sentrum og
E39 («Svømmehalltomta»).
Gamle Høgskolevei (10.06.15)

«Svømmehalltomten» (10.06.15)

Planområdet grenser i
øst mot eksisterende
boliggate (skiltet gang/sykkel-vei) i forlengelsen av Torvgata og ut
til park & ride-anlegget.
Kollen på høyre side
(vestsiden) inngår som
byggeområde BFK1 i
forslaget til detaljregulering.

Asplan Viak AS
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Park & ride langs nåværende E39 (10.06.15)

Den delen av park & ride-parkeringsplassen som grenser til utbyggingsområdet, inngår i
detaljreguleringen med ca. 100 plasser. Hele anlegget langs E39 fra Gamle Høgskolevei til
Hølleveien omfatter ca. 190 plasser, med tilkomst via den åpne plassen mellom Texaco
bensinstasjon og Rema 1000 i øst og Gamle Høgskolevei i vest.
Kommunen har i møte 13.08.15 opplyst
at arealet mellom bensinstasjonen og
Rema 1000 er privat, selv om veien er
opparbeidet og i bruk som offentlig vei.
Kommunen mener at det må evt. sørges
for veirett over dette arealet dersom park
& ride skal benyttes som kjøreatkomst i
forbindelse med varelevering til matvareforretningen i det nye senteret.

Kartutsnitt med eiendomsgrenser

Eiendommene i dette området er
registrert med følgende hjemmelshavere:
72/187 Søgne kommune
72/190 Nygård (flere)
72/210 Søgne Atrium Borettslag
72/211 Arne Nygård
72/212 Arne Nygård
72/217 Søgne kommune
Søgne kommune har senere
tatt initiativ med sikte på å
avklare og sikre den offentlige bruken av området som
del av gatenettet på
Tangvall.

Gatearealet mellom Rema 1000 og bensinstasjonen
(13.08.15)

Asplan Viak AS
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Bildet øverst viser at park &
ride også i dag benyttes til
gjennomkjøring for varetransport.
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Parkeringsplassen langs Gamle Høgskolevei mot idrettsanlegget (10.06.15)

Reguleringsplanen forutsetter at parkeringsplassen med inn- og utkjøring langs Gamle
Høgskolevei skal fjernes bl.a. som følge av at kjøreveien oppgraderes og utvides med fortau,
for å oppnå bedre sikkerhet og framkommelighet for gående og syklende til og fra
kunstgressbanen og buss-stoppene på E39.

Sentrumsveien sydover fra kryss med Gamle Høgskolevei

Bildet over viser Sentrumsveien videre sydover fra
kryss med Gamle Høgskolevei. Deler av veien inngår i
ny regulering med nåværende løsning med fortau og
sideparkering.
Bildet til venstre viser gangsonen over Sentrumsveien,
som opprettholdes som en
av de viktige gangaksene
gjennom sentrum.

Gangsone over Sentrumsveien

Asplan Viak AS
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4.

Kort historikk

Søgne Eiendom AS har lenge arbeidet med planer for utvikling av denne delen av sentrum på
Tangvall. Selskapet eier i dag store deler av området og ønsker å legge til rette for en
bymessig utbygging med boliger, næring- og servicefunksjoner, men med en annen
disponering og utnyttelse enn det gjeldende plan legger til rette for.
Konkrete planer for etablering av en større dagligvareforretning og et menighetshus med
barnehage i området, har medført ønske om å komme raskt i gang med tilrettelegging og
utbygging.
Søgne Eiendom har tidligere søkt om rammetillatelse og om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan for oppføring av et første byggetrinn med forretning, et tilliggende
leilighetsbygg med barnehage og et frittstående forsamlingshus («Oasen»).
Arbeidet med ny reguleringsplan ble satt gang med oppstartmøte med kommunens
arealenhet den 15.09.14. På dette tidspunktet var lokalisering av ny kollektivterminal under
utredning og behovet for en ny sentrumsgate gjennom planområdet uavklart.
Kommunen etterlyste i brev av 16.12.14 mer dokumentasjon for å kunne behandle søknaden
om rammetillatelse og dispensasjon, spesielt i forhold til parkering og varelevering. Saken
ble også drøftet i et møte med arealenheten og byggesaksenheten den 22.12.14.
Som en oppfølging etter møtet den 22.12.14 fikk Søgne Eiendom utarbeidet en mulighetsstudie med formål å vise hvordan de omsøkte funksjonene kunne inngå i en framtidig
utvikling av området, primært mht. parkeringsløsninger.
Selskapet sendte deretter inn en revidert søknad om rammetillatelse og dispensasjon,
begrenset til kun å omfatte matvareforretningen. Administrasjonen oversendte i brev av
10.02.15 søknaden om dispensasjon til uttalelse til Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder
fylkeskommune og Statens vegvesen. Det ble opplyst i oversendelsesbrevet at kommunen i
utgangspunktet er positiv til at tomten skal bygges ut etter å ha ligget ubrukt i mange år,
men at det er viktig å sikre en høy utnyttelse av arealene og samtidig klarlegge hvordan
tiltaket kan inngå i en helhetlig disponering av området.
I et møte med arealenheten den 05.03.15 ble både arbeidet med reguleringsplanen og
behandling av dispensasjonssøknaden drøftet på nytt. I referatet fra kommunen står
følgende om planarbeidet:

Asplan Viak AS
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I referatet står følgende om dispensasjonssøknaden:

Både Fylkesmannen (brev av 25.02.15), fylkeskommunen (brev av 02.03.15) og vegvesenet
(brev av 02.03.15) støttet i sine uttalelser kommunens vurdering av dispensasjonsspørsmålet.
Arbeidet med reguleringsplanen har fram til da vært stilt noe i bero fra tiltakshavers side, i
påvente av resultatet av utredningen for ny kollektivterminal og behovet for en ny
sentrumsgate gjennom planområdet.
Søknaden om dispensasjon ble fremmet for Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune i møte
27.05.15, med følgende vedtak:
«Før Plan- og miljøutvalget vil behandle søknad vedrørende diverse dispensasjoner fra
reguleringsplan for Tangvall, må følgende avklares:
Det må foreligge et forslag til detaljplan til førstegangsbehandling. Detaljplanen skal
danne grunnlaget for videre utnyttelse av tomta.
Administrasjonen bes å ta kontakt med utbygger med sikte på å få i gang en
konstruktiv dialog omkring detaljreguleringsplan for området.»

Asplan Viak AS
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5.

Videre dialog med kommunen

Planarbeidet er gjennomgått med kommunens arealenhet i 3 møter etter vedtaket i Plan- og
miljøutvalget den 27.05.15.
 Møte med arealenheten 10.06.15
I møte den 10.06.15 ble bl.a. forutsetningen om en ny veiforbindelse gjennom området
drøftet på nytt. I referatet fra møtet står følgende:

Følgende andre temaer ble gjennomgått i dette møtet:
- Utforming av Sentrumsveien
Sentrumsveien bør reguleres som bygate med kjørefelt, gateparkering og tosidig
fortau. Fortauet foran forretningen bør være så bredt at det er funksjonelt å bruke
både som gang-/sykkelvei og inngangsparti for butikkene. Det må vurderes om det er
behov for atskilte felt.
- Vei langs idrettsanlegget
Veien mot idrettsanlegget reguleres med kjørefelt begge veier og gang-/sykkelvei på
én side, fortrinnsvis langs vestsiden.
- Varelevering
Varelevering er foreslått ved at bilene kjører inn via park & ride og ut igjen sydover på
Gamle Høgskolevei til Sentrumsveien. Da unngår en ryggebevegelser og manøvrering
på offentlig vei. Det ble enighet om å jobbe videre med denne løsningen.
- Parkering
Det skal reguleres parkering under bakken i tråd med tidligere avklaringer.
Parkeringsplassene vil bli realisert i flere trinn i takt med utbyggingen. Ved utbygging
av første byggetrinn kan det være aktuelt med en midlertidig løsning for
bakkeparkeringen. Det må settes rekkefølgekrav til når ulike områder skal være
opparbeidet. I detaljreguleringen må det vurderes hvor mye parkering det er behov
for til ulike funksjoner. Sambruk av parkeringsplassene ved ulike aktiviteter er et
relevant tema å vurdere.
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- Gangakser
Det er viktig at planen legger til rette for trygge og effektive gangakser. Men en ny
videregående skole som trolig vil komme i området som ungdomsskolen og
idrettsanleggene ligger i dag, vil aksen fra bussterminalen til skole/idrettsområdet
være viktig. I tillegg må det sikres god gangforbindelse langs friidrettsbanen til E39 og
idrettsanleggene nord for E39 og fra bussterminalen til park & ride.
- Uteoppholdsarealer
Kommunens parkeringsplass sør for Sentrumsveien skal reguleres slik at det kan
opparbeides som en del av de offentlig tilgjengelige uteoppholdsarealene på
Tangvall. Arealet kan reguleres til torg med krav om utomhusplan før opparbeidelse.
Planen må sikre gode oppholdsarealer til leilighetene og i tillegg ha offentlig
tilgjengelige arealer. Skissene som ble presentert i møtet viste muligheter for å
opparbeide uteoppholdsarealer nær bussterminalen og sør for planlagt Rema 1000
butikk.
- Funksjoner
Det er aktuelt å regulere inn kombinert formål for forretning, bolig og kontor med
krav om forretning i første etasje. Det kan også være aktuelt med noe tjenesteyting.
Kommunen ønsker høy utnyttelse av arealene, med høyest bebyggelse mot E39 og
avtrapping mot sør. Det kan være aktuelt å regulere inn minimumshøyder for
bebyggelsen.
Administrasjonen er i utgangspunktet positiv til at det reguleres inn arealer for
barnehage på Tangvall. Det forutsettes at det reguleres en løsning som sikrer gode
uteoppholdsarealer og ellers ivaretar kravene til en barnehage. Det må beskrives
hvordan behovet for parkering ved henting og levering er tenkt løst.
Forsamlingslokale kan vurderes i planarbeidet. I vurderingen av en eventuell
plassering av forsamlingslokale må det vektlegges om forsamlingslokale bidrar til en
god utnyttelse av området. Det må vektlegges om en kan sikre tilfredsstillende
parkeringsdekning og om forsamlingslokalet kan inngå i bygg med andre funksjoner.
 Møte med arealenheten 13.08.15
Følgende temaer ble drøftet i møte med arealenheten den 13.08.15 (jfr. kommunens
referat):
- Sol-/skyggeillustrasjoner
Sol-/skyggeillustrasjoner må vise hvordan sol-/skyggeforholdene blir for bebyggelsen
som ligger øst for planområdet. Analysen må også vise hvordan solforholdene blir
oppover i etasjene, for å dokumentere kvaliteten på uteoppholdsarealene til
leilighetene.
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- Parkering
Det er planlagt ca. 250 parkeringsplasser i kjeller under bebyggelsen. I tillegg kan det
reguleres parkeringskjeller under bakkeparkeringen. Kommunen må ta stilling til om
det er noe kommunen ønsker eller ikke.
- Støy
Det må sikres tilfredsstillende støyforhold for leilighetene med tilhørende
uteoppholdsarealer.
- Varelevering
Det er forutsatt at varelevering skal skje med atkomst via vei mellom Esso og dagens
Rema 1000 og videre over park & ride parkeringsplassen. Veien er opparbeidet og
benyttes som offentlig vei, men deler av veien er fortsatt i privat eie. Det må avklares
om veien kan overtas av kommunen eller om utbygger må skaffe veirett over arealet.
Kommunen sjekker om det er mulig å få overdratt eiendommen.
 Møte med arealenheten 15.09.15
Et foreløpig utkast til reguleringsplan datert 04.09.15, ble gjennomgått med arealenheten i
møte den 15.09.15. Plankart, bestemmelser og beskrivelse er deretter bearbeidet/justert iht.
tilbakemeldingene fra administrasjonen, jfr. notat datert 15.09.15 fra arealenheten (og
senere e-postkorrespondanse).
Etter møtet er bl.a. Gamle Høgskolevei justert mot vest slik at ytterkanten av planlagt fortau
følger dagens veikant mot idrettsbanen.

6.

Første byggetrinn

Søgne Eiendom AS har utarbeidet søknad om rammetillatelse for et første byggetrinn med
matvareforretning. Hensikten er å få behandlet spørsmålet om dispensasjon fra gjeldende
regulering og evt. søknaden om rammetillatelse i Plan- og miljøutvalget samtidig med at
planforslaget behandles første gang – i tråd med vedtaket 27.05.15.
Bildene under viser situasjonsplanen for første byggetrinn. Del av den utendørs
parkeringsplassen med ca. 90 plasser anlegges midlertidig på regulert byggeområde, noe
bestemmelsene til planen gir mulighet for. Nedkjøring til p-kjeller anlegges midt på tunet
som vist på reguleringsplanen, jfr. detalj på side 29.
Utbyggingen av første byggetrinn vil bli satt i gang så snart dispensasjon fra gjeldende
regulering foreligger.
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Situasjonsplan for Rema 1000- butikken (ikke justert for ny nedkjøring til p-kjeller)

Rema 1000 ønsker å benytte sin nydesignede fasadeløsning og logo for den planlagte
forretningen på Tangvall. Den nye løsningen er utformet av Snøhetta og er tidligere kun
brukt i ett prosjekt i Trondheim og ett på Brokelandsheia. Modellbildet under viser
inngangspartiet på fasaden mot øst. Tårnet skal evt. også brukes som heis- og trappesjakt for
atkomst til taket/uteoppholdsarealet over forretningen.

Modellbilde av inngangspartiet til Rema 1000-butikken
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7.

Planstatus og eiendomsforhold
 Kommuneplan
I arealdelen av kommuneplan for
2012 – 2020 er området avsatt til
sentrumsformål.

Arealdelen av kommuneplan for perioden 2012 - 2020

 Kommunedelplan for Tangvall
Planprogrammet for kommunedelplan for Tangvall ble vedtatt 28.08.14. Hensikten med
planarbeidet er omtalt slik på kommunens hjemmesider:
« …å legge til rette for en videre sentrumsutvikling mot øst og vest. I tillegg ønskes det å
bedre koblingen mellom Tangvall og Linnegrøvan. Det skal legges til rette for at Tangvall
skal være et levedyktig sentrumsområde og et godt boområde. Infrastruktur, plassering
av funksjoner og grønnstruktur blir sentrale tema i planarbeidet. Det skal i planarbeidet
legges vekt på fortetting og transformering av eksisterende bebygde områder. Elva med
kantsone skal ivaretas og det er et mål å knytte elva tettere til sentrum som et natur- og
turområde."
 Kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle Bru
Søgne kommunestyre vedtok den 18.06.15 kommunedelplan for E39 Volleberg- Dølebru –
trasé alternativ 12200.
Kartet på neste side viser den valgte traséen med tunnel gjennom Lundeheia.
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Vedtatt trasé for ny E39 gjennom Søgne



Sentrumsplan Tangvall

Sentrumsplan Tangvall

Sentrumsplan for Tangvall ble vedtatt av Søgne kommunestyre 16.06.05.
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Utsnitt av Sentrumsplan Tangvall

I gjeldende plan er området satt av til kombinertformål kontor/forretning/allmennyttig
(forsamlingshus) (felt A). Området i søndre del (feltene F16 og F18) er satt av til kombinertformål bolig/forretning/kontor. Området mot gangveien langs vestsiden (forlengelsen av
Torvgata) er satt av til friområde og lek. Plassen som kommunen ønsker å omregulere på
sydsiden av Sentrumsveien, er dels satt av til bolig/forretning/kontor (felt F14) og dels til
parkeringshus/forretning (felt P1).
I bestemmelsene til sentrumsplanen er parkeringskravet satt til:
Forretning: 1 plass for kunder pr. 50 m2 salgsflate
1 plass for ansatte pr. 100 m2 gulvflate
Boliger:
1,5 plass pr. leilighet
Kontorer:
1 plass pr. 20 m2 kontorflate
For boligbebyggelsen er tatt inn følgende bestemmelse:
«Parkeringsplass skal følge den enkelte leilighet ved at det skal tinglyses minimum 1
plass pr. leilighet. Dette gjelder også der hvor det ikke er mulig med parkering på egen
eiendom.»
Merk: I den senere vedtatte kommuneplanen er parkeringskravet på Tangvall og Lunde satt
til 1,25 plasser pr. boenhet.
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Bestemmelsene til planen for Tangvall sentrum ble revidert ved vedtak i kommunestyret den
30.01.14 sak 5/14, med følgende nye krav i §§ 1, 2 og 3:
§ 1. Minste uteoppholdsareal pr boenhet er 25 m².
§ 2. Før det kan gis byggetillatelse for nye boenheter skal de offentlige uterom på
Tangvall opprustes med høy kvalitet med vekt på barn og unges interesser (sikre
gode felles- og lekearealer). De offentlige uterom er definert i kart vedlegg 1.
Innenfor arealet skal det etableres til sammen minimum 1,5 daa lekeareal. Gjennom
utbyggingsavtaler kan kommunen tillate at nye boenheter etableres før felles- og
lekearealer er fullt utbygd.
§3. Funksjonskrav lekearealer:
Lekearealer skal anlegges på bakkeplan med ulike lekeutstyr og løsninger for ulike
aldersgrupper. Det skal lages en detaljert utomhusplan med vekt på funksjonskrav
som stimulerer hele sanseapparatet, stimulerer allsidig motorisk utvikling,
stimulerer til allsidig fysisk aktivitet, stimulerer sosial utvikling, være en trygg plass
for alle, og være åpen og inkluderende. Utomhusplan skal godkjennes av
bygningsmyndighetene.

Områder som er definert som offentlige uterom i gjeldende plan – jfr. § 2

I høringsuttalelsen til forslaget om å endre planbestemmelsene, anbefalte Vest-Agder fylkeskommune at arealkravet ble vurdert i forhold til tilgjengelig areal innenfor de ulike delfelt og
opp mot intensjonene om en tett og bymessig bebyggelse. Fylkeskommunen mente derfor
at kommunen burde senke kravet til størrelse og i stedet sikre kvaliteten på uteoppholdsarealet i bestemmelsene, som for eksempel krav til sol- og støyforhold.
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 E39 Storenes - Tangvall

Utsnitt av reguleringsplan for Storenes – Tangvall
E39 langs planområdet inngår i reguleringsplan for E39 Storenes – Tangvall vedtatt av Søgne
kommunesstyre 14.12.06.

Plangrense mot E39

Forslag til detaljregulering for Tangvall Sentrum Nord følger avgrensningen av gjeldende plan
for Tangvall Sentrum mot E39.
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Eiendomsforhold

Eiendomskart m/plangrense

Gnr./bnr.

Hjemmelshaver

Hjemmelshavers adr.

Poststed

72/8
72/9
72/18
72/76

Søgne kommune
Søgne kommune
Søgne Eiendom AS
Geir Erik Ulven
Solveig A. J. Ulven
Anita Ulven
Reidun N. Javalds
Tangvall Bygg AS
Søgne kommune
Søgne kommune
Søgne kommune
Søgne kommune
Søgne kommune

Postboks 1051

4682 Søgne

72/81
72/82
72/86
72/93
72/187
72/188
72/216

c/o ADB-senteret AS, postboks 277 4503 Mandal
Leil. 76, Arnljot Gellines vei 29
657 Oslo
Jerikoveien 37 C
1067 Oslo
Prestenglia 16
3470 Slemmestad
Gamle Høgskolevei 4
4640 Søgne
c/o ADB-senteret AS, postboks 277 4503 Mandal

Flere av de private tomtene er senere ervervet av Søgne Eiendom AS.
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8.

Planforslaget


Generelt

Forslag til detaljregulering

Planforslaget er framstilt som detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-3. Ved
endring av loven 01.01.15 er begrensningen i den tidligere § 12-4 om 5 års varighet for
private detaljreguleringer, erstattet med nye bestemmelser med følgende ordlyd:
«Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat
reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest 10 år etter at planen er vedtatt,
skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen,
påse at planen i nødvendig grad er oppgradert. Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe
nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens vurdering.»
Planen legger til rette for en bebyggelse med inntil 7 etasjer, med det høyeste volumet mot
E39 i nordvest og nordøst og i deler av bebyggelsen mot sydvest.
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Bebyggelsen er organisert rundt et tun med parkeringsplasser og gangarealer, med
kjøreatkomst fra Sentrumsveien i sydøst, og med gangakser gjennom området ut mot park &
ride-anlegget i nord og via et større torg/uterom ut til Gamle Høgskolevei i vest.
Matbutikken mellom tunet og Gamle Høgskolevei oppføres i en etasje (høy forretningsetasje) og bebyggelsen i den øvrige delen avtrappes mot syd og øst, for dermed å oppnå
gode lys- og solforhold i tunet og på bebyggelsens fasader og uteplasser inn mot tunet, og
for å skape visuell kontakt og tilhørighet med resten av sentrum.
Det skal etableres parkeringskjeller under alle byggene, i tillegg til 80 - 85 plasser på
bakkeplan. I sum vil antall nye parkeringsplasser i tilknytning til det nye sentrumsområdet
utgjøre mellom 315 og 320. Parkeringskjellere under hvert bygg erstatter det tidligere
forslaget (i mulighetsstudien fra februar 2015) med p-kjeller under det åpne tunet og delvis
under bebyggelsen mot sydvest.


Arealoversikt

Planområdet over bakken utgjør totalt ca. 23,2 daa, fordelt slik på ulike reguleringsformål
(arealer i m²):
Formål

Underformål

Sum

Bebyggelse og anlegg
- forretning Fo1
- kombinertformål Ko1
- kombinertformål Ko2
- kombinertformål FKB1
- kombinertformål FKB2

1 750
1 868
1 195
1 219
2 939

8 971

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- kjørevei
- fortau
- torg o_To1
- torg o_To2
- torg o_To3
- gang-/sykkelvei
- annen veigrunn - grøntareal
- parkering o_P1
- parkering o_P2

2 990
1 988
814
282
1 868
926
802
2 526
1 516

13 712

532

532

Grønnstruktur
- o_Pa1
Sum

23 215

Tabell I: Arealer i planforslaget
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Utnyttelse

Planforslaget er basert på skisseprosjekt utarbeidet av JoB Arkitekter AS. Tabell II under viser
arealer i m² pr. etasje. Tabell III viser utnyttelsen innenfor hvert område, med en kolonne for
regulert tillatt BRA.
Virksomhet
1. etg.

Forretning

2. etg.

Skisseprosjektet (avrundet)
3. etg.
4. etg.
5. etg
6. etg.

5 510

Bolig

1 756

Forsamling

770

Barnehage
Fellesareal

656

855

2 377

1 905

1 510
1 907

1 498

758

10 201

993

1 763

1 075

1 075

500

286

381

378

330

280

143

2 298

365

581

550

400

347

91

2 335

4 474

3 995

4 688

2 637

2 125

991

24 693

Sum

Tillatt
BRA

Balkonger
6 780

Sum

5 510

Kontor

Sum

7. etg.

Tabell II: Utnyttelse totalt i området fordelt på etasjeplan
Område
Forr.

Fo1/Ko1

Kontor

2 690

Skisseprosjektet
Fors
B.hag

Bolig

2 855

Ko2

177

1 511

BFK1

724

25

BFK2

2 053

Sum

5 644

1 536

1 075

Felles

691

Balk.

816

1 763

8 123

8 200

3 451

3 500

2 284

416

568

3 858

4 000

5 063

1 191

982

9 262

9 300

2 298

2 335

26
162

25
000

10
202

1 763

1 075

Tabell III: Utnyttelse fordelt på virksomheter innenfor hvert område

For enkelthets skyld er balkonger tatt med i sin helhet ved fastsettelse av BRA. I flg. veileder
T-1459 skal balkonger medregnes i BRA som vist på figuren under.
Bebyggelsen i områdene Fo1 og Ko1 er integrert i
hverandre. I planen er tillatt bruksareal fordelt med
1 800 m² BRA i område Fo1 og 6 400 m² BRA i område
Ko1.
Takterrasser er ikke tatt med i oversikten. Takterrasser
utgjør til sammen ca. 2 800 m² i skisseprosjektet.
Parkeringsplasser som er regulert med eget formål skal
ikke tas med i beregningene av BRA, jfr. veileder T-1459.
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Bestemmelsene til detaljreguleringen fastsetter videre at arealer under bakken ikke skal ta
med i beregningen for tillatt utnyttelse.
Tillatte høyder (m.g.) er oppgitt i koteverdi og basert på at ferdig terreng i området anlegges
på mellom k +15 og k +16.
 Byggeområdene
Matvareforretning i område Fo1 skal oppføres i én etasje. Taket skal tilrettelegges som
uteoppholdsareal for en evt. barnehage i område Ko1, alternativt for boligbebyggelsen i
området dersom det ikke etableres barnehage.
Øvrige områder er avsatt til kombinertformål med bestemmelser om tillatt bruk.
Områdene Ko1 og Ko2 kan i tillegg til boliger/forretninger/kontorer nyttes til hhv. lokaler for
barnehage og forsamlingshus.
Det stilles krav i bestemmelsene om at alle bygninger må ha forretninger i på gateplan.
Kravet gjelder ikke i område Ko2 dersom området nyttes til forsamlingslokale.
Dersom utbyggingen av områdene gjennomføres i flere byggetrinn skal bebyggelsen
dimensjoneres og tilrettelegges for maksimal utnyttelse iht. tillatt BRA og tillatte høyder.
Innenfor del av områdene Ko1, Ko2 og BFK1 nærmest E39 stilles i tillegg krav om minimum
gesimshøyde («min. g») – dvs. at bebyggelsen må føres opp minst til den angitte høyden i et
første byggetrinn. Minimum gesimshøyde utgjør rundt 9,0 meter over bakken, tilsvarende
ca. 3 ordinære boligetasjer.
Gesimshøyde er basert på at området planeres på mellom k +15 og k +16 og etasjehøydene i
skisseprosjektet, med en margin på ca. 0,5 meter (avrundet). Hensikten er å ha noe rom for
justeringer og tilpassinger ved senere detaljprosjektering.
Bebyggelsen skal i hovedtrekk plasseres med fasade i første etasje i formålsgrensen eller i
byggegrensen (mot tunet og mot Sentrumsveien). Ved å trekke fasadene i første etasje inn
1,5 meter fra formålsgrensen, sikres et romslig fortau og en miljøkvalitet med overbygde
gangarealer og inngangssoner til forretningene. Inngangspartiet til Rema 1000 kan plasseres
ut til formålsgrensen.
 Barnehage
Planen gir mulighet for etablering av lokaler for barnehage i område Ko1, evt. i tilknytning til
forsamlingslokalet i område Ko2. I skisseprosjektet er barnehagen vist i andre etasje (over en
høy forretningsetasje) med direkte utgang til taket over forretningen mot syd, og med en
gangbroforbindelse fra forsamlingshuset.
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Barnehagens lokaler (vist med grå farge) utgjør til sammen ca. 1 075 m². Utearealet på
forretningstaket utgjør 1 753 m².

2. etasje i områdene Fo1 (taket), Ko1 og Ko2 i flg. skisseprosjektet

Barnehagen har inngang med trapper og heis fra nordsiden og evt. en egen heis fra pkjelleren og parkeringstunet («tårnet» som danner inngangen til Rema 1000) med utgang til
taket over forretningen (foreløpig ikke illustrert i skisseprosjektet). Foreldrene benytter
tilgjengelige parkeringsplasser enten ute i tunet eller i p-kjeller i forbindelse med henting og
levering av barn.
 Forsamlingslokale
Forsamlingslokalene er
planlagt i en første og andre
etasje i område Ko2.
Bygget er tenkt oppført i 4
etasjer med disponible
kontorlokaler i tredje og
fjerde etasjer.
I skisseprosjektet utgjør
forsamlingsdelen til sammen
et areal i BRA på ca. 1 760
m². En mindre del av 1.
etasje er avsatt til forretning
(vist med grått).
Forsamlingslokale 1. etg. (i flg. skisseprosjektet)
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Forsamlingslokale 2. etg. (i flg. skisseprosjektet)

Et forsamlingslokale med 625 sitteplasser gir mulighet for å avholde større kultur- og møtearrangementer og vil tilføre Tangvall en funksjon som naturlig hører til i et sentrum, og som
bidrar til å skape liv og virksomhet også utenom butikkenes åpningstider.
 Parkering
Totalt mellom 230 og 235 parkeringsplasser i kjeller og i tillegg minst 80 plasser på
bakkeplan, og virksomheter med parkeringsbehov til forskjellige tider over døgnet og
gjennom uken, gir store muligheter for sambruk og en effektiv utnyttelse av plassene - og
dermed mulighet for å redusere de generelle parkeringskravene i kommuneplanen.
Beliggenheten i sentrum med et stort antall tilgjengelige offentlige parkeringsplasser med
størst belegg på dagtid, gir etter vårt skjønn grunnlag for at parkeringskravet kan reduseres
betydelig for forsamlingslokalet, med møteaktivitet og arrangementer i all hovedsak på
kveldstid og i helger.
Sentrumsboliger vil være attraktive for mange eldre som ikke ønsker eller har behov for
egen bil. I tillegg velger flere og flere i alle aldersgrupper bort privatbil når det er mulig, av
praktiske og/eller økonomiske grunner. Med en beliggenhet i sentrum tett ved kollektivakse,
vil denne utviklingen også være svært aktuell i dette området.
Vi legger videre til grunn at gjeldende kommuneplan og sentrumsplan skal fange opp alle
utbyggingssituasjoner, og at kravene derfor ikke er tilpasset en så stor samlet utbygging.
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Det er stilt krav i planforslaget om at hver bolig skal disponere egen (tinglyst) parkeringsplass, men med mulighet for at plasser som i perioder ikke nyttes av tilhørende leilighet kan
disponeres av andre evt. inngå i fellesanlegget.
Tabellen under viser forslag til parkeringskrav sammenholdt med kravene i gjeldende plan
for Tangvall sentrum:
Virksomhet

Krav i forslaget til ny regulering

Krav i gjeldende regulering

Boliger – faste

1,0 plass pr. boenhet

1,0 plass pr. boenhet

Boliger - besøk

0,1 plasser pr. boenhet

0,5 plasser pr. boenhet

Forretninger

1,0 plass pr. 50 m² salgsareal

1,0 plass pr. 50 m² salgsareal
+ 1,0 plass pr. 100 m² gulvareal

Kontorer

1,0 plass pr. 50 m² BRA

1,0 plass pr. 20 m² kontorareal

Forsamlingslokale

0,06 plasser pr. sitteplass

0,25 plasser pr. sitteplass

Barnehage - foreldre

0,08 plasser pr. barn

0,08 plasser pr. barn

Barnehage – ansatte

1,0 plass pr. årsverk

1,0 plasser pr. årsverk

Tabell IV: parkeringskrav

Detaljreguleringen fastsetter krav om
etablering av p-kjellere under alle
byggene. Videre vil det til enhver tid
være minst 80 plasser på bakkeplan.
Som tabellen under viser omfatter pkjelleren til sammen 234 plasser,
herav 77 fellesplasser for besøkende,
kunder og ansatte.
Når området er ferdig utbygd vil
antall plasser ute og inne gi en samlet
parkeringskapasitet på ca. 315
plasser.

Illustrasjon av p-kjellere under bebyggelsen
Område

P-plasser

Private

Felles

f_P1 - f_P2

105

32

73

f_P3

42

42

0

f_P4

22

21

1

f_P5 – f_P6

65

62

3

234

157

77

Tabell V: fordeling av parkeringsplasser i p-kjeller
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Tabellen viser antall p-plasser i pkjeller med fordeling mellom
private og felles plasser iht. skisseprosjektet.
Antall plasser kan bli noe justert i
forbindelse med videre detaljprosjektering.
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Dersom matvareforretningen i område Fo1 gjennomføres som første byggetrinn, sikrer dette
etablering av til sammen 167 felles parkeringsplasser, medregnet p-kjelleren under
forretningen med 87 plasser.
Ved senere oppføring av det tilliggende leilighetsbygget vil antall fellesplasser i p-kjeller
utgjøre 73 (faste plasser for 14 av de 32 leilighetene må sikres i den delen som ligger under
forretningen). Forsamlingshuset vil i tillegg ha 42 egne, private plasser i p-kjelleren under sitt
bygg.
Tabellen under viser som eksempel en suksessiv etablering av p-plasser med utbygging av
matvareforretningen som første byggetrinn, leilighetsbygget m/barnehage og forsamlingslokale som andre byggetrinn og området fullt utbygd.
Med de kravene til parkering som er foreslått vil det ved full utbygging være et overskudd på
9 plasser til sammen i p-kjeller og ute (basert på skisseprosjektet mht. fordeling av
virksomheter og boliger) - 17 medregnet de 8 regulerte plassene langs Sentrumsveien.

Tabell VI: parkeringsoversikt

Park & ride er ikke tatt med i parkeringsregnskapet for området. Bestemmelsene til
gjeldende plan for Tangvall Sentrum gir imidlertid etter vårt skjønn, anledning til - i flg. punkt
E: Allmennyttig formål kombinert med kontor/forretningsformål – at en del av disse plassene
kan disponeres i tilknytning til forretningene.
Bestemmelsen i punkt E har følgende ordlyd:
«Parkeringsplasser for forretningsdelen av bebyggelsen kan legges til de offentlige
parkeringsplassene nord for området.»
Også den privatrettslige avtalen fra 2009 mellom kommunen og Søgne Eiendom AS om
overskjøting av arealer til park & ride, åpner mulighet for at inn til 50 % av plassene i park &
ride kan «veksles inn» med plasser i parkeringskjeller.
I reguleringsplanen er hele området under bakken satt av til parkering. Dette gir mulighet for
at p-kjelleren kan tilpasses/justeres dersom bygget over endrer noe form i forhold til
skisseprosjektet, og p-kjelleren kan evt. utvides utenfor vegglivet av bebyggelsen over.
Planen gir videre mulighet for at det kan etableres parkeringskjeller under tunet dersom det
i framtida skulle vise seg å bli et ønske om det.
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P-kjelleren er inndelt i delområder med bestemmelser om hvilke deler av bebyggelsen hvert
område er felles for.
P-kjelleren som skal anlegges som det av utbyggingen er vist som illustrasjon på
reguleringsplankartet.

Regulert parkeringsområde under bakken

Illustrasjonen på neste side viser ny løsning med nedkjøringsrampen til p-kjeller i senter av
tunet, som gir et effektivt kjøremønster inne i på plassen. Med en plassering av rampen
langs en av kantene vil anlegget kunne være til sjenanse/ulempe for tilstøtende forretningsfasader.
Ny situasjonsplan viser i alt 84 p-plasser ute. I tillegg er det satt av areal til beplantning/
grøntinnslag.
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Forslag til detaljutforming av tunet

 Uteoppholdsarealer
Planforslaget legger til rette for en kompakt sentrumsbebyggelse og en høy utnyttelse med
mange etasjer, i tråd med signaler og føringer fra kommunen. For oppnå dette er det etter
vårt skjønn grunnlag for å redusere kravet om 25 m² uteoppholdsareal pr. bolig som fastsatt
i kommuneplanen og i reguleringsplanen for Tangvall sentrum. Kommunen har imidlertid i
sin tilbakemelding i notat 15.09.15 bedt om at dette videreføres som krav i ny
detaljregulering.
Fellesarealene o_To1, o_To2 og o_Pa1 utgjør til sammen et areal på 1 628 m² som i
gjennomsnitt gir et areal pr. leilighet på 14,2 m² med 115 leiligheter. Kravet til privat
uteoppholdsareal knyttet til hver boenhet er satt til 11 m² for boliger under 75 m² BRA og 15
m² for boliger fra om med 75 m² og oppover. Dermed er kravet om 25 m² uteoppholdsareal
pr. boenhet oppfylt.
Dersom taket over forretningen nyttes til felles uteopphold for boligene, utgjør dette i tillegg
et areal på ca. 15,2 m² pr. leilighet.
Område

O_To1, o_To2, o_Pa1

Areal

Antall boenh.

1 628

115

Pr. boenh.

14,2

Min. privat uteoppholdsareal

11,0

Sum pr. bolig

25,2

Fo1 (taket)

1 750

115

15,2

Sum

3 378

115

29,4

Tabell VII: uteoppholdsarealer
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I skisseprosjektet varierer størrelsene på balkonger og takterrasser fra ca. 13 m² til 145 m². I
gjennomsnitt utgjør arealet av balkonger (utenom takterrasser) ca. 20 m² pr. leilighet.

Tidligere utkast til disponering av taket over matvareforretningen

Tegningen over viser et tidligere utkast til disponering av taket over forretningen og på
bakken mellom Gamle Høgskolevei og næringsbygget, som den gang var tenkt å skulle inngå
i uteoppholdsområdet. I dag er det forutsatt at deler av området avsatt til torg o_To1 evt.
skal kunne benyttes i tilknytning arealene på taket, med en trappeforbindelse ned fra taket
tilsvarende som på den tidligere løsningen.
Begge torgområdene o_To1 og o_To2 og parken o_Pa1, skal tilrettelegges som sosiale møteog oppholdsplasser med lekeutstyr, sittemøbler og andre trivselsskapende tiltak for
beboerne og publikum/kunder. Områdene skal opparbeides iht. godkjent utomhusplan.
Bildene under viser torget i Arendal, der det i vår ble anlagt en ny lekeplass og benker og
sittegrupper. Lekeplassen har vært mye benyttet og har sterkt bidratt til å mer folkeliv på
torvet.
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Torvet i Arendal (27.08.15)

Området avsatt til
torg o_To1 er tenkt
opparbeidet på en
tilsvarende måte.

Torvet i Arendal (27.08.15)

 Fortau og gangarealer
Planforslaget legger opp til at interne og gjennomgående gangarealer og -akser har en
romslig utforming og bredde. Gangarealene rundt tunet skal ha en bredde på minst 4,0
meter (med unntak ved inngangspartiet til Rema 1000).
Fortauet langs Sentrumsveien er på samme måte regulert med bredde 4,0 meter medregnet
en overbygd sone på minst 1,5 meter. Forslaget tar dermed hensyn til en mulig framtidig
situasjon med bussterminal hvor den ligger i dag og et nytt skolesenter på den nåværende
idrettsplassen, med den gang- og sykkeltrafikken som dette til tider vil medføre på
strekningen av Sentrumsveien forbi/gjennom planområdet.
Langs Gamle Høgskolevei reguleres inn fortau langs vestsiden, for å bedre trafikksikkerheten
for gående til og fra buss-stoppene på E39 og kunstgressbanen på andre siden av E39.
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 Varelevering
Varelevering for matvarebutikken i område Fo1 er basert på innkjøring via park & rideanlegget og inn til varemottaket langs byggets vestfasade, med utkjøring videre ut via
Sentrumsveien.
Dette gir en smidig løsning for varelevering, uten behov for store snuarealer eller for at transportbiler må
snu/rygge på egen tomt eller på
offentlig veiareal.
Tegningen viser ett av flere tidligere
forslag til løsning for varelevering,
med en arealkrevende rund snuplass i
enden av Gamle Høgskolevei.

Tegningene viser kjøremønster og
sporings-linjer for valgt løsning for
varelevering, med en «normert» 15,5 m
lang semitrailer.

Tidligere forslag til snuplass

Krysset Gamle Høgskolevei/Sentrumsveien er regulert slik at transportbilene
fra Gamle Høgskolevei har mulighet til å
svinge både østover og sydover.
Sporingslinjene viser at traileren kan «gli
inn» på plassen ved varemottaket, rygge
inn mot rampen og kjøre fram og ut igjen
på Gamle Høgskolevei og videre ut til
Sentrumsveien.
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 Gamle Høgskolevei
Gamle Høgskolevei legges noe om og utvides til 5 meter kjørebane, og med et 2,5 m bredt
fortau langs vestsiden. Dagens parkeringsplasser innerst i veien tas ut. Planavgrensningen
mot vest følger ytre fortauskant, og sammenfaller med dagens veikant.
Rekkefølgebestemmelsene stiller krav om at veien skal oppgraderes i samsvar med
reguleringsplanen før bebyggelse i områdene Fo1, Ko1, Ko2, BFK1 og BFK2 tas i bruk.
 Sentrumsveien
Sentrumsveien reguleres med 6 meter kjørebanebredde og et 4 meter bredt fortau langs
nordsiden (medregnet overbygd del) mot senterområdet, og et 2,5 meter bredt fortau langs
sydsiden mot det kommunale «torget»/byrommet. Langs nordsiden er det regulert 8 nye
langsgående parkeringsplasser.
 Renovasjon
Renovasjonsinnsamling for
boligene i området skal baseres på
nedgravde containere, som
plasseres på egnet sted innenfor
byggeområdene eller områder
avsatt til torg.
Bildene viser eksempler på
løsninger med nedgravde avfallscontainere.
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 Veitrafikkstøy
Støyberegninger langs nåværende E39 er utført av Sinus AS. Bildene under er kopiert fra
støyrapporten, som sendes inn som separat vedlegg til planforslaget.

Støysonekart 1A – eksisterende trafikksituasjon framskrevet 10 år, uten bebyggelse, 4 m over terreng
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Støysonekart 2A – eksisterende trafikksituasjon framskrevet 10 år, med bebyggelse, beregnet i 3. etg.

Støysonekart 2A – framtidig trafikksituasjon med trafikktall 2040, uten bebyggelse, 4 m over terreng

Støysonekart 2B – framtidig trafikksituasjon med trafikktall 2040, med bebyggelse, beregnet i 3. etg.

Støysonekartene viser at deler av bebyggelsen nærmest E39 blir liggende i rød sone utfra
beregninger basert på gjeldende trafikktall, framskrevet 10 år. Beregningene for 2040 (med
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ny trasé for E39) viser at støybelastningen vil avta slik at alle bygningene ligger utenfor eller
tangerer rød sone.
Støyberegninger er utført for å sikre tilfredsstillende støyforhold iht. gjeldende retningslinjer
for veitrafikkstøy, T-1442/2012. Når området er satt av til sentrumsformål i kommuneplanen, må forslag til løsninger likevel vurderes opp mot hva kommunen selv krever innenfor
disse områdene. Retningslinjene åpner dermed for at det innenfor sentrumsområder kan
kreves mindre omfattende skjermingstiltak.
På plankartet er rød og gul sone lagt inn med hensynssoner H210 og H220 med
utgangspunkt i støysonekart 2A, med følgende bestemmelser i pkt. 2.7:
«For bebyggelse som ligger innenfor hensynssoner H210 og H220 må det ved søknad om
rammetillatelse for boligbebyggelse foreligge eksakte støyberegninger for den omsøkte
bebyggelsen, basert på gjeldende plansituasjon og trafikktall på det aktuelle tidspunktet.
I rammesøknaden må det redegjøres for nødvendige avbøtende tiltak.
Aktuelle tiltak kan være:
-

Alle boenheter innenfor støysonen skal være gjennomgående og ha en stille side.
Minimum ett soverom skal ligge mot stille side.
Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.
Alle boenheter hvor et eller flere rom til støyfølsomt bruksformål har vindu kun mot
støyutsatt side, må ha balansert mekanisk ventilasjon.»

Bestemmelsene forutsetter at det ved rammesøknad må gjennomføres nye beregninger for
den omsøkte boligbebyggelsen, med utgangspunkt i gjeldende trafikksituasjon og planstatus
for ny E39 på det aktuelle tidspunktet. Rammesøknaden må redegjøre for nødvendige
avbøtende tiltak.
 Frisikt
Det er innregulert frisikt i
avkjørselen fra Sentrumsveien til
parkeringsplass o_P1 og i krysset
mellom Sentrums-veien og
Gamle Høgskolevei.
Veinormalenes siktkrav (N100) er
lagt til grunn for regulerte
sikttrekanter.
Bestemmelsene stiller krav om fri
sikt fra veiplan fra 0 til 3,5 meter
over veiplanum. Dette innebærer
at fasadene for 1 etg. må trekkes
utenfor siktsonene ved senere
detalj-prosjektering.
Kryss og avkjørsler med krav til frisikt
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9.

Illustrasjoner

Illustrasjonene til skisseprosjektet er levert av JoB Arkitekter. Volum-/høydebegrensninger
og avtrappinger som er viktige for å sikre kvaliteter som sol, luft og utsyn, er lagt inn som
juridiske krav i detaljreguleringen.
Detaljutforming, arkitektur, leilighetsinndeling, kombinasjon mellom leiligheter og kontorer
mv. vil kunne variere fra skisseprosjektet avhengig av marked og etterspørsel på gjennomføringstidspunktet.
 Perspektiver

Perspektiv fra sydvest

Perspektiv fra sydøst
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Perspektiv 1. og 2. byggetrinn (områdene Fo1, Ko1 – 2)

 Snitt

Snittene over viser bebyggelsen i områdene Fo1 – Ko1.
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Snitt øst-vest gjennom områdene Ko1 og Ko2

Snitt nord-syd gjennom bebyggelsen i område BFK1

Snitt øst-vest gjennom bebyggelsen i område BFK2
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 Sol-/skyggestudier
Illustrasjonene av sol-/skygge viser at store deler av området vil være eksponert for sol og lys
som følge av den strukturen som valgt for utbygging av området.
Komplette sol-/skyggeillustrasjoner leveres i
eget hefte.
I illustrasjonene er
bebyggelsen plassert
med gulv i første etasje
på mellom k +15 og
k +16.
Maks tillatt gesimshøyde gir mulighet for
ca. 0,5 m justering ved
detaljprosjektering og
gjennomføring.
21.03. kl. 14.00

21.03. kl. 17.00
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21.06. kl. 09.00

21.06. kl. 12.00
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21.06. kl. 14.00

21.06. kl. 16.00
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21.06. kl. 17.30

21.06. kl. 20.30
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 Etasjeplaner

Etasjeplanene er vist med
ulike farger for de ulike
funksjoner/virksomheter.

P-kjeller (nedkjøring er senere flyttet til tunet)

1. etasje
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2. etasje

3. etasje
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4. etasje

5. etasje
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6. etasje

7. etasje
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10. Registreringer
 Naturmiljø
Det foreligger ingen registeringer vedrørende sårbare arter. Planområdet ligger innenfor
nedbørsfeltet til Søgneelva, som er et vernet vassdrag. Utsnitt av verneområdet er vist med
blå, rutet skravur.

Kartutsnitt fra "Naturbase".

Vassdraget er vernet med bakgrunn i sin representativt for de litt lengre elvedalene på
Sørlandet. Verneformålet har ingen virkning for utvikling av planområdet.
 Kulturminner
Det er ingen registrerte
kulturminner i Riksantikvarens
database "Askeladden".
Varsel om oppstart har vært
forelagt fylkeskonservatoren som
ikke har merknader til
planarbeidet.
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 Grunnforhold
Grunnen i området består av breelvavsetninger, det vil si sand og grus.

Utsnitt fra NGUs nasjonale løsmassedatabase
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11. Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko- og sårbarhetsanalysen, datert 29.07.15 følger som eget vedlegg til planbeskrivelsen.
Analysen gir følgende oppsummering:
Tabell 1 Sammenfatning av risikovurderingene
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

11

3. Sannsynlig

40

2. Mindre sannsynlig

6

31

47

48

1. Lite sannsynlig

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært
alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Nærmere angitte hendelser kommenteres
her nærmere.
Ref. hendelse 6 - Radongass.
Byggeteknisk forskrift, 2010 setter krav til radonforebyggende tiltak for slik at
radonkonsentrasjonen i inneluft generelt ikke overstiger 200 Bq/mᵌ. Bygninger beregnet for
varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og skal tilrettelegges for egnet tiltak i
byggegrunn som kan aktiveres om radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
Ref. hendelse 11 - Konsekvenser for verneområder
Planområdet ligger innenfor verneområdet for Søgneelva som er et vernet vassdrag.
Vassdraget er vernet med bakgrunn i sin representativt for de litt lengre elvedalene på
Sørlandet. Verneformålet har ingen virkning for utvikling av planområdet.
Ref. hendelse 31 - Berøres planområdet av støv og støy; trafikk
Planområdet ligger i kort avstand fra E39. I henhold til Statens vegvesens trafikk- og støy
prognoser for 2025, vil hele planområdet ligge innenfor gul sone (Lden [dBA] mellom 55 – 65).
Det må foretas nærmere støyvurderinger og støyisolerende tiltak må påberegnes.
Ref. hendelse 40 - Medfører planen/tiltaket støy og støv fra trafikk
Prosjektet vil medføre noe trafikkøkning i sentrumsområdene.
Ref. hendelse 47 og 48, Ulykke i av-/påkjørsler / Ulykke med gående/syklende
Fare for trafikkulykker er knyttet til normal trafikkavvikling, og er håndtert i planarbeidet, og
anses ikke for å innebære fare ut over det en må regne som normalt.
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12. Konsekvenser
 Støy
Planområdet ligger i kort avstand fra E39. I henhold til Statens vegvesens trafikk- og støy
prognoser for 2025, vil hele planområdet ligge innenfor gul sone (Lden [dBA] mellom 55 –
65). Det må foretas nærmere støyvurderinger og støyisolerende tiltak må påregnes.
Kommunedelplan E39 Volleberg-Døle bru, ble vedtatt juni 2015. Her legger en til grunn at
fremtidig trase for E39 blir lagt i tunnel nord for Tangvall.

Vegvesenets støykart for E39 Tangvall.

Støyutredninger er utført av Sinus AS. Egen støyrapport følger som vedlegg til
detaljreguleringen.
Bestemmelsene stiller krav om støyberegninger ved detaljprosjektering og søknad om
rammetillatelse. Nødvendige skjermingstiltak må innarbeides ved rammesøknad, jfr.
nærmere beskrivelse på sidene 33 – 35.
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13. Melding om planarbeid
Oppstartmøte etter plan- og
bygningslovens § 12-8 ble avholdt
med Søgne kommune den 15.9.14.
Fra tiltakshaver deltok Aslak
Bestul, Arvid Fredriksen og Roar
Melsom (Asplan Viak AS).
Fra Søgne kommune deltok Glenn
Oskar Austegard og Vibeke Wold
Sunde.
Melding om oppstart av
planarbeid, samt oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale
ble annonsert i Budstikka 23.09.14
og i Fædrelandsvennen 25.09.14.
Meldingsbrev til berørte parter ble
sendt 18.09.14 med høringsfrist
04.11.14.
Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning til planarbeidet.
Hovedinnholdet i de mottatte
merknadene er referert og kort
kommentert av Asplan Viak (i
kursiv).

Listen på neste side viser
hjemmelshavere pr. 16.09.14 som
har fått tilsendt melding i brev.
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Naboer og grunneiere
Matrikkelnr.
1018-72/18
1018-72/200/0/10
1018-72/200/0/11
1018-72/200/0/12
1018-72/200/0/13
1018-72/200/0/14
1018-72/200/0/15
1018-72/200/0/16
1018-72/200/0/17
1018-72/200/0/18
1018-72/200/0/19
1018-72/200/0/2
1018-72/200/0/20
1018-72/200/0/5
1018-72/200/0/6
1018-72/200/0/7
1018-72/200/0/7
1018-72/200/0/8
1018-72/200/0/9
1018-72/201/0/1
1018-72/201/0/2
1018-72/201/0/21
1018-72/201/0/22
1018-72/201/0/23
1018-72/201/0/24
1018-72/201/0/25
1018-72/201/0/26
1018-72/201/0/27
1018-72/201/0/28
1018-72/201/0/29
1018-72/201/0/29
1018-72/201/0/29
1018-72/201/0/3
1018-72/201/0/30
1018-72/201/0/31
1018-72/201/0/31
1018-72/201/0/32
1018-72/201/0/33
1018-72/201/0/34
1018-72/201/0/35
1018-72/201/0/36
1018-72/201/0/37
1018-72/201/0/38
1018-72/201/0/39
1018-72/201/0/4
1018-72/201/0/4
1018-72/201/0/5
1018-72/201/0/6
1018-72/201/0/7
1018-72/201/0/7
1018-72/201/0/7
1018-72/201/0/7
1018-72/210/0/1
1018-72/210/0/2
1018-72/210/0/3
1018-72/210/0/4
1018-72/76
1018-72/76
1018-72/76
1018-72/81
1018-72/82
1018-72/87
1018-72/93 m.fl.

Navn
SØGNE EIENDOM AS
RUUD GUNNAR
NATVIG ERLING
WÆHRE JOHANNE EMILIE
ERTZEID SIGNE
HORTEMO TORHILD
NORDHAGEN PER
RENSTRØM ALF MARDON
INGEBRETHSEN ASTRI N
FARDAL ROY
NILSEN JENNY
SØGNE INVEST AS
STUBSTAD KJELL PARKER
WINTHERBO NANCY
LARSEN BERG ANSGAR
NYHUS MARY-ANN
PEDERSEN IRENE NYHUS
OMMUNDSEN INGRID
ENDRESEN ASTRID GUNBJØRG
SØGNE ELEKTRISKE EIENDOM AS
OMDAL HÅKON MOLLESTAD
TVERSLAND ELLEN RANDI
HALVORSEN HILDE KVIVIK
BJELLAND FRANK
SORDAL ARD PREBEN
STOKKA KIRSTEN
JAKSA MATILDE
LOHNE EDEL MARGRETHE
GUNDERSEN LIV MARIT
HELLVIK HÅKON
LOHNE ASTRID H L
LOTHE ELLEN SOFIE
OMDAL ALFRED VIDAR
KNUDSEN HILMA J
AASER ERIK ROBERT
KLEPPA SOLVEIG ELISABETH
HÅVERSTAD GUDNY ALISE
ROSTØL MAI BRITT
KNUTSEN TERJE GERHARD
JENSSEN ANNE KRISTINE
MAREN RICHARD URBAN
AAMDAL KJELL
TRØNNES BJØRN ODDVAR
LØNNE MERETE KNUDSEN
LIPPENS RICHARD
MYDLAND JAN
KJESKEN KIOSK ANS
TAXI SØR EIENDOM AS
JAKSA ANTON
KNUDSEN HÅKON
LØNNE JENS NILS
NILSEN KJELL ERIK
SØTA EIENDOM AS
BORGEN EINAR
MIKO SØGNE AS
SØGNE ATRIUM BORETTSLAG
ULVEN ANITA
ULVEN GEIR ERIK
ULVEN SOLVEIG ARNA J.
JAVALDS REIDUN NYGÅRD
TANGVALL BYGG AS
NYGÅRD TOM
SØGNE KOMMUNE

Adresse
c/o ADB-Senteret AS, Postboks 277
KVERNSTIEN 24
KIRSTEN FLAGSTADS VEI 16 C
ØYGARDSHEIA 16
TORVGADA 3
TORVGADA 3
HØGSKOLEVEIEN 59
TORVGADA 3
TORVGADA 3
TINGVOLLEN 1
TORVGADA 3
c/o Gunnar Greibrokk
GAUPEMYR 18
LINNEBAKKEN 2
TORVGADA 3
MONAN 76
MONAN 76
TORVGADA 3
TORVGADA 3
c/o Arthur Kleivset, Rådhusveien 43
PÅLSNESVEIEN 2
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
LOHNEVEIEN 164
HARKMARKSVEIEN 204
KONVALLDALEN 29
LOHNEVEIEN 218
SLETTHEIVEIEN 45
PÅLSNESVEIEN 2
SENTRUMSVEIEN 15
GREFSENKOLLVEIEN 16 A
FARVANNSVEGEN 24
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
FAGERHEIMGATA 8
SENTRUMSVEIEN 15
HØLLEHEIVEIEN 38
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
POSTBOKS 1055
GAMLE ÅROSVEI 54
Gamle Høyskolevei 49
Kartheia 5
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
SENTRUMSVEIEN 15
Fruens alle 14A
SALEMSVEIEN 64
Langenesveien 633
v/Sørlandet Boligbyggelag, Postboks 382
PRESTENGLIA 16
LEIL.76, ARNLJOT GELLINES VEI 29
JERIKOVEIEN 37 C
GAMLE HØGSKOLEVEI 4
c/o ADB-Senteret AS, Postboks 277
SENTRUMSVEIEN 14
Postboks 1051

Grunneiere i området pr. 19.09.14
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Poststed
4503 MANDAL
4640 SØGNE
4621 KRISTIANSAND S
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4735 EVJE
4790 LILLESAND
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4516 MANDAL
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4626 KRISTIANSAND S
4640 SØGNE
4640 SØGNE
0490 OSLO
4647 BRENNÅSEN
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
0567 OSLO
4641 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4682 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4626 KRISTIANSAND S
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4623 KRISTIANSAND S
4640 SØGNE
4640 SØGNE
4664 KRISTIANSAND S
3470 SLEMMESTAD
0657 OSLO
1067 OSLO
4640 SØGNE
4503 MANDAL
4640 SØGNE
4682 SØGNE
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Følgende merknader er mottatt av Asplan Viak:


Vest-Agder fylkeskommune – brev 10.11.2014

Anbefaler at detaljreguleringen avventer kommunedelplan for området, eventuelt at det
knyttes tett opp til dette pågående planarbeidet.
Viser til sentrale prinsipper for stedsutvikling av sentrale steder, jf. regionplan for Agder
2020. Det anbefales at området gis en høy utnyttelse med en bymessig struktur i tråd med
kommuneplanens sentrumsformål.
Viser for øvrig til barn- og unges interesser i planarbeid.
Fylkeskonservator har ingen merknader i forhold til kulturminner.
Asplan Viak:
Arbeidet med detaljreguleringen er avklart og i tråd med Søgne kommunes intensjoner for
Tangvall. Vi anser de forhold som fylkeskommunen påpeker som ivaretatt i planforslaget.


Statens vegvesen, avdeling Vest-Agder – brev datert 27.10.14

Statens Vegvesen vektlegger byggegrenser mot og skjerming av vegtrafikkstøy fra E39. Er av
den oppfatning at parkeringsanlegget (Park & ride) mellom utbyggingsområdet og E39 ikke
kan inngå som del av nødvendig parkeringsdekning.
Asplan Viak:
Støyutredninger vil bli foretatt. Park & ride er ikke medtatt i parkeringsdekningen for
utbyggingsområdet.


Fylkesmannen i Vest-Agder – brev datert 6.10.14

Viser til pågående arbeid med kommunedelplan hvor Tangvall inngår. Bemerker at
planarbeidet bør skje i samsvar med overordnet plan. Ved vesentlig avvik må konsekvensene
utredes. Mangler ved planbeskrivelse, kan medføre saksbehandlingsfeil.
Det pekes på at planprosessen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part
kommer fram og at ulike grupper av barn og unge, samt funksjonshemmede gis anledning til
å delta. Planbeskrivelsen skal gi en beskrivelse av planens konsekvenser for
funksjonshemmede og barn og unge. Helsekonsekvenser skal utredes når det er grunn til å
tro at saken eller tiltaket vil få vesentlige konsekvenser for befolkningens helse eller helsens
fordeling i befolkningen.
Fylkesmannen viser for øvrig til naturmangfoldloven, forurensningsforskriften, retningslinjer
for støy i arealplanlegging, samt kravet om risiko og sårbarhetsanalyser.
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Asplan Viak:
Tas til etterretning.


Agder Energi – epost datert 26.11.14

Agder Energi har nettstasjoner i nærheten som er forsynt med 22 kV jordkabel. Hus eller
andre innretninger som f.eks. lekeplasser og parkanlegg kan ikke oppføres nærmere
kabelens senterlinje enn 2 m. Nye tiltak må ikke redusere atkomstmulighetene/medføre
ulemper for drift av nettselskapets anlegg.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset. Eventuell forsterkning av anlegget bekostes
av den som utløser behov for tiltak i strømforsyningsnettet.
Lokalisering av nytt anlegg må gjøres i samråd med Agder Energi Nett AS
Asplan Viak:
Tas til etterretning.


Næringsforeningen i Kristiansandsregionen – Kristiansands Handelskammer – brev
datert 2.11.14

Viser til oppgradering av dagens torg og areal mellom rådhuset og "Haugenbygget" som i
det daglige er lite benyttet. Næringsforeningen er positive til tiltak som gjør dette torget
mer attraktivt, og kan ikke se at det er behov for et nytt torg syd for Sentrumsveien. Ber om
at området P1 og F14 tas ut av planen.
Anbefaler at det gjennomføres et arbeid med å sikre tilstrekkelig parkeringsareal for
korttidsparkering sentralt i sentrum.
Asplan Viak:
Område P1 og F14 er tatt med etter ønske fra Søgne kommune. Kommunen vil ha ansvar for
om, når og hvordan området skal opparbeides.
Når det gjelder parkering for den nye bebyggelsen mener vi antall plasser vil gi god dekning
og også bidra til å øke parkeringskapasiteten generelt i sentrum.

14. Utbyggingsavtale
Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ble annonsert samtidig med
planarbeidet. Det legges til grunn at forhandlinger om utbyggingsavtale gjennomføres
parallelt med videre den planprosessen.
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15. Behandling
 Innsending
Et foreløpig utkast til plan ble sendt arealenheten i kommunen i e-post 04.09.15. Det
foreløpige utkastet ble gjennomgått i møte den 15.09.15. Planforslaget er senere bearbeidet
og endelig forslag datert 23.09.15 fremmet for behandling.
 Behandling i Plan- og miljøutvalget
Plan- og miljøutvalget behandlet planforslaget første gang i møte 07.10.15 som sak 158/15
med følgende vedtak:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Tangvall sentrum nord – plan ID 201412 ut til offentlig ettersyn.
Endringer foreslått av administrasjonen i saksframlegget innarbeides i
bestemmelsene før planen sendes ut på høring.»
Administrasjonen skriver følgende i saksframlegget vedrørende gjennomføring av
torgområdene o_To1 og o_To2:
«Det bør også knyttes rekkefølgekrav til opparbeidelse av torgområdene innenfor
planområdet o_To1 og o_To2. Administrasjonen foreslår at det legges inn
rekkefølgekrav om at o_To1 opparbeides før bebyggelse i område Ko1, Ko2 og BFK2
tas i bruk og at o_To2 opparbeides før bebyggelse i BFK1 tas i bruk.»
Og dette vedrørende utvidelse og oppgradering av Gamle Høgskolevei:
«Administrasjonen foreslår at bestemmelse 7.4 endres slik at den knyttes til i gangsettingstillatelse til bebyggelse, men at det gis unntak fra rekkefølgekravet for
grunnarbeider og bygging av parkeringskjeller.»

16. Revisjoner
 Revisjon 07.10.15
Etter første gangs behandling i Plan- og miljøutvalget er punkt 7.4 i bestemmelsene endret
til:
7.4
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Vei o_V2 med tilhørende fortau må være ferdig opparbeidet i samsvar med
planen før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse over bakken i områdene
Fo1, Ko1, Ko2, BFK1 og BFK2.
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Følgende tillegg er tatt inn i bestemmelsene i nye punkter 7.7 og 7.8:
7.7

Torg o_To1 må være ferdig opparbeidet før bebyggelse i områdene Ko1, Ko2 og
BFK2 tas i bruk.

7.8

Torg o_To2 må være ferdig opparbeidet før bebyggelse i område BFK1 tas i
bruk.

17. Vedlegg
Følgende dokumenter vedlegges planbeskrivelsen:
-

Planbestemmelser
Uttalelser til melding om planarbeid

Separat vedlegg:
-

Risiko og sårbarhetsanalyse
Sol-/skygge-illustrasjoner
Støyrapport
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DETALJREGULERING
TANGVALL SENTRUM NORD
Planbestemmelser
Plankartets dato:
Bestemmelsenes dato:

23.09.15
23.09.15

Behandling

revidert sist:
revidert sist: 07.10.15
Dato

Melding om planarbeid
Behandlet første gang i Plan- og miljøutvalget
Utlagt til offentlig ettersyn
Behandlet andre gang i Plan- og miljøutvalget
Vedtatt i kommunestyret

Sak
18.09.14
07.10.15

158/15

Sign.
RM
VWS

1

GENERELT

1.1

Disse bestemmelser gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på
plankartet.

1.2

Området reguleres til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5:
BEBYGGELSE OG ANLEGG – PBL § 12-5 NR. 1
Forretning
Bolig/forretning/kontor/barnehage
Bolig/Forretning/kontor/forsamlingslokale
Bolig/forretning/kontor

Fo1
Ko1
Ko2
BFK1 - 2

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR – PBL § 12-5 NR. 2
Kjørevei
o_V1 – o_V2
Fortau
o_F1 – o_F5
Torg
o_To1 - 3
Gang-/sykkelvei
o_GS1 – 2
Annen veigrunn – grøntareal
Parkering
o_P1 – 2, f_P1 – 7
GRØNNSTRUKTUR – PBL. § 12-5 NR. 3
Park
1.3

o_Pa1

Hensynssoner:
Sikringssone - frisikt
Støysoner – rød sone
Støysoner – gul sone
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H140
H210
H220
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2

FELLESBESTEMMELSER

Byggemelding
2.1

Ved rammesøknad skal det foreligge situasjonsplanen som i tillegg til plassering av
bebyggelsen, viser atkomst- og parkeringsløsninger, lekeområder for bebyggelsen,
fellesordninger for renovasjon og post, sykkelparkering mv., og utførelse av
grøntanlegg med murer, beplantning, belegg og utstyr. For områder avsatt til torg og
park skal det foreligge en utomhusplan etter kravene i punkt 2.1.
Det må redegjøres for trafikkstøybelastning fra E39 evt. med avbøtende tiltak. Dette
gjelder også for boliger som blir liggende midlertidig eksponert for støy i en
utbyggingsfase.
Annen dokumentasjon som fasadeoppriss, snitt, 3D-modell mv. skal legges dersom
kommunen har behov for dette.

Uteoppholdsareal og lek
2.2

Utendørs parkeringsplass skal opparbeides med fast dekke med oppmerkede
biloppstillingsplasser, belysning og innslag av beplantning. Parkeringsplassen skal
avsluttes med kantstein mot fortau langs forretningsfasader og mot annet
opparbeidet areal.
Gangarealer, torg og parkområdet tilrettelegges som sosialt møtested med
lekemuligheter for de minste barna. Områdene skal ha høy teknisk, estetisk og
funksjonell standard. Lekeplasser skal tilfredsstille kommunens krav til størrelse.
Hver boenhet skal i tillegg til felles uteoppholdsområder på bakkeplan og evt. på
taket over forretningen i område Fo1, disponere et privat uteareal som minst utgjør
11 m² for boliger opp til og med 75 m² BRA og 15 m² for boliger over 75 m² BRA.
Summen av uteoppholdsareal pr. boenhet medregnet fellesarealer, skal minst
utgjøre 25 m².
Lekearealer skal ha ulike lekeutstyr og løsninger for ulike aldersgrupper, med vekt på
funksjoner som stimulerer hele sanseapparatet og stimulerer til allsidig motorisk
utvikling, fysisk aktivitet og sosial utvikling. Lekearealene skal trygge og inkluderende
for alle.

Offentlige uterom
2.3

De offentlige uterom på Tangvall skal opprustes med høy kvalitet med vekt på barn
og unges interesser (sikre gode felles- og lekearealer). De offentlige uterom er
definert i kart vedlegg 1 til sak 5/14 i kommunestyret den 30.01.14. Innenfor arealet
skal det etableres til sammen minimum 1,5 daa lekeareal.
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Gjennom utbyggingsavtaler kan kommunen tillate at nye boenheter etableres før
felles- og lekearealer er fullt utbygd.
Parkeringskrav
2.4

Parkeringsdekningen i området skal minst tilsvare følgende krav:
Boliger – faste plasser
Boliger - besøk
Forretninger
Kontorer
Forsamlingslokale
Barnehage – foreldreparkering
Barnehage – ansatte

1,0 pr. boenhet
0,1 pr. boenhet
1,0 pr. 50 m² BRA salgsareal
1,0 pr. 50 m² BRA kontorareal
0,06 pr. sitteplass
0,08 pr. barn
1,0 pr. årsverk

Faste plasser i fellesanlegg for boligbebyggelsen skal tinglyses på tilhørende leilighet.
Parkeringsplasser som ikke er i bruk av tilhørende leilighet kan disponeres av andre
leiligheter eller som fellesplasser.
Det skal etableres parkeringskjeller under bebyggelsen i alle byggeområdene etter
hvert som utbygging gjennomføres.
Ordinære p-plasser skal ha bredde på minst 2,5 meter. Parkeringsplasser for
rullestolbrukere skal ha bredde på minst 4,5 meter. Minst 5 % av parkeringsplassene i
hvert byggetrinn skal være tilrettelagt for rullestolbrukere. Parkeringsplasser for
rullestolbrukere skal lokaliseres ved hovedinnganger og heis-/trapperom.
Følgende krav gjelder for sykkelparkering:
Min. 1,0 plasser pr. boenhet med BRA 0 – 75 m²
Min. 1,5 plasser pr. boenhet med BRA over 75 m²
Min. 0,5 plasser pr. 100 m² BRA næring
Sykkelparkering kan anlegges på gangarealene herunder områder avsatt til torg og
park når sykkelparkeringen kan innpasses på en god måte sammen med annen bruk.
Midlertidig arealbruk
2.5

Regulerte bygge- og anleggsområder kan disponeres midlertidig til parkering,
uteopphold, lek og grøntanlegg i utbyggingsfasen.
Kommunen kan stille krav til at områder som blir liggende uutnyttet i lengre perioder
skal ryddes, planeres, tilsås og/eller beplantes.
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Renovasjon, trafo og tekniske installasjoner
2.6

For renovasjonsinnsamling skal benyttes nedgravde avfallscontainere. Anleggene kan
plasseres på egnet sted innenfor byggeområdene eller på områder avsatt til torg.
Trafokiosk og andre utendørs tekniske installasjoner kan plasseres på hensiktsmessig
sted innenfor området. Innretningene må ikke plasseres i siktsone eller være til
hinder for veivedlikehold og snørydding.

Veitrafikkstøy
2.7

For bebyggelse som ligger innenfor hensynssoner H210 og H220 må det ved søknad
om rammetillatelse for boligbebyggelse foreligge eksakte støyberegninger for den
omsøkte bebyggelsen, basert på gjeldende plansituasjon og trafikktall på det aktuelle
tidspunktet. I rammesøknaden må det redegjøres for nødvendige avbøtende tiltak.
Aktuelle tiltak kan være:
-

3

Alle boenheter innenfor støysonen skal være gjennomgående og ha en stille side.
Minimum ett soverom skal ligge mot stille side.
Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.
Alle boenheter hvor et eller flere rom til støyfølsomt bruksformål har vindu kun
mot støyutsatt side, må ha balansert mekanisk ventilasjon.

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Område Fo1
3.1

Område Fo1 nyttes til forretninger. Taket over bebyggelsen skal opparbeides til
uteareal for barnehage i område Ko1. Dersom det ikke etableres barnehage skal taket
over bebyggelsen opparbeides som uteareal for boligene innenfor planområdet.
Varemottaket til forretningen skal etableres på vestsiden av bygget, med atkomst fra
vei o_V2. Det er ikke tillatt å plassere avfallskontainere/-skap eller oppbevare
avfallsprodukter på utsiden av bygget.
Alt areal mellom bebyggelsen og vei o_V2 skal opparbeides. Områder som ikke nyttes
til kjøreareal skal tilsås eller beplantes.

Område Ko1
3.2

Område Ko1 kan nyttes til bolig/forretning/kontor/barnehage. En evt. barnehage må
ha direkte utgang til uteoppholdsarealet på taket over forretningen i område Fo1.
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Område Ko2
3.3

Område ko2 nyttes til bolig/ forretning/kontor/forsamlingslokale.
Et forsamlingslokale kan ha inn til 625 sitteplasser.
Området kan ha forbindelse til område Ko1 i en gangbro over fortau o_F1. Fri høyde
gangbroen skal være minst 3,5 meter.

Område BFK1
3.4

Område BFK1 nyttes til bolig/forretninger/kontor.

Område BFK2
3.5

Område BFK2 nyttes til bolig/forretning/kontor.

Generelle krav til bygge- og anleggsområdene
3.6

Bebyggelsen skal ha forretninger i første etasjeplan. I begrepet forretninger inngår
også privat og offentlig publikumsrettet tjenesteyting. Kravet gjelder ikke område
Ko2 dersom området nyttes til bebyggelse der en del nyttes til forsamlingslokale.

3.7

Bebyggelsen over første etasje kan disponeres i sin helhet til ett av de tillatte
formålene eller til en kombinasjon av flere av de tillatte formålene.

3.8

Første etasjeplan skal bebygges ut til formålsgrense mot parkeringstunet, torget To1
og mot Sentrumsveien. Fasaden i første etasje skal trekkes inn til byggegrensen slik at
bredden på gangarealet langs fasaden blir minst 4,0 meter og slik at minst 1,5 av
gangarealet er overbygd. Fri høyde må være minst 3,5 meter.

3.9

Takutspring og utkragede konstruksjoner kan gå inn til 2,0 meter ut over
formålsgrense når fri høyde til ferdig opparbeidet terreng er minst 3,5.

3.10

Tillatt utnyttelse er oppgitt på plankartet i bruksareal (BRA).
Følgende arealer skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for tillatt BRA:
- plan som har himling lavere enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå
rundt bygningen regnes ikke med i bygningens bruksareal.

3.11

Utbygging av områdene kan deles opp i flere byggetrinn. Bebyggelse og tekniske
installasjoner må dimensjoneres og tilrettelegges for en full utnyttelse av området
iht. reguleringsplanens rammebestemmelser. Innenfor områder hvor det er fastsatt
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minimum gesimshøyde (min. g.) må bebyggelsen føres opp til minst denne høyden i
første byggetrinn.
3.12

Bebyggelsen skal ha flatt tak. Taket kan nyttes til terrasse/uteopphold. Mindre
konstruksjoner (heis-/trapperom, tekniske installasjoner, rekkverk mv) kan gå inn til
2,0 meter over maks gesimshøyde.

3.13

Bebyggelsen innenfor planområdet skal ha en enhetlig arkitektur og utforming,
tilpasset øvrig del av sentrum. Store volumer brytes opp med variasjon i
fasadeløsninger, materialbruk og farger.

4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Torg o_To1 – o_To3
4.1

Områder avsatt til torg skal opparbeides og tilrettelegges som sosiale møteplasser og
nærmiljøanlegg for alle. Godkjent utomhusplan skal ligge til grunn for opparbeidelse
av området. Områdene skal ha universell utforming.

Parkering o_P1
4.2

Parkeringsplass o_P1 skal anlegges med i tråd med kommunens generelle tekniske
krav. Plassen skal ha oppmerking med markerte gangsoner. Området skal brytes opp
med innslag av grøntanlegg/beplantning.

Parkering f_P1 – f_P7
4.3

P-kjeller er inndelt i områder f_P1 – f_P7. Tabellen under angir hvilke deler av
bebyggelsen områdene er felles for:
Parkering

Felles for:

f_P1

All bebyggelse innenfor planområdet

f_P2

Boliger i område Ko1

f_P3

Forsamlingslokale i område Ko2

f_P4

Boliger i område BFK1

f_5 – f_6

Boliger i område BFK2/overskytende plasser er felles for all
bebyggelse innenfor planområdet

F_P7

Alle boliger og virksomheter innenfor planområdet

Inndeling av p-kjelleren kan tilpasses/justeres ved detaljprosjektering og utbygging.
Del av p-kjeller som går utenfor overliggende bygningskropp må dimensjoneres for å
tåle brannvesenets slukkingsmateriell.
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5

GRØNNSTRUKTUR

Park o_Pa1
5.1

Område opparbeides til park og lekeplass for boligbebyggelsen innenfor
planområdet. Godkjent utomhusplan skal legges til grunn for utforming, utstyr og
beplantning. Området må ha tilfredsstillende avskjerming og sikring mot kjørevei.

6

HENSYNSSONER

Sikringssone – frisikt H140
6.1

Siktsoner skal planeres i samme nivå eller lavere enn tilstøtende vei. Det er ikke tillatt
å beplante områdene eller nytte områdene slik at fri sikt over 0,5 meter over veiens
planum hindres. Kravene til frisikt gjelder i høyde opp til 3,5 meter over veiplan.

7

REKKEFØLGEKRAV

7.1

Før det gis byggetillatelse for nye boenheter skal de offentlige uterom på Tangvall
opprustes iht. kravet i punkt 2.3.

7.2

Bil-/sykkelparkering må være etablert iht. bestemmelsenes punkt 2.4 før tilhørende
bebyggelse/virksomhet tas i bruk.

7.3

Område o_Pa1 skal være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan før bebyggelse i
område BFK1 tas i bruk.

7.4

Vei o_V2 med tilhørende fortau må være ferdig opparbeidet i samsvar med planen
før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse over bakken i områdene Fo1, Ko1,
Ko2, BFK1 og BFK2.

7.5

Fellesordninger for post og renovasjon skal være etablert før bebyggelsen tas i bruk.

7.6

Siktsoner skal opparbeides samtidig med veianleggene.

7.7

Torg o_To1 må være ferdig opparbeidet før bebyggelse i områdene Ko1, Ko2 og BFK2
tas i bruk.

7.8

Torg o_To2 må være ferdig opparbeidet før bebyggelse i område BFK1 tas i bruk.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Tangvall sentrum nord – plan ID 201412 ut på offentlig ettersyn og høring.
Endringer foreslått av administrasjonen i saksframlegget innarbeides i bestemmelsene før
planen sendes ut på høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 07.10.2015
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Tangvall sentrum nord – plan ID 201412 ut på offentlig ettersyn og høring.
Endringer foreslått av administrasjonen i saksframlegget innarbeides i bestemmelsene før planen
sendes ut på høring.

Bakgrunn for saken:
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS og JoB Arkitekter AS på vegne av Søgne
Eiendom. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsbebyggelse med boliger,
forretninger, kontor og mulig forsamlingslokale og barnehage.
Dagens situasjon:

I reguleringsplanen for Tangvall sentrum er området regulert til kombinert formål
kontor/forretning/allmennyttig formål og bolig/forretning/kontor, samt parkering og tilhørende
infrastruktur. Deler av planområdet er ubebygd. Eksisterende bebyggelse er i stor grad eldre
eneboliger. Bildene under viser bebyggelsen i Gamle Høgskolevei, som forutsettes revet, sett
fra vest, og deler av planområdet sett fra nordvest

Melding om oppstart:
Oppstartsmøtet mellom kommunen og regulant ble avholdt 15.09.14. Meldingsbrevet ble sendt
ut til berørte parter 18.09.14, mens det ble varslet om oppstarten i Budstikka og
Fedrelandsvennen 23.09.14 og 25.09.14. Høringsfristen var 04.11.14. Det kom inn fem innspill
til planarbeidet (vedlegg 7). Innspillene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i
planbeskrivelsen.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 - 3). ROSanalyse, støyutredning og sol- og skyggeanalyse ligger vedlagt som vedlegg 4, 5 og 6.

Planforslaget med flyfoto over eksisterende situasjon rundt.
Planen legger til rette total transformasjon av arealene innenfor planområdet, som i dag har lav
utnyttelse og består av større ubebygde arealer. Det planlegges sentrumsbebyggelse i opp til
syv etasjer. Maks høyde for bebyggelsen er angitt i plankartet med maks kotehøyde for gesims
(m.g.). I tillegg er det satt en minimumshøyde for bebyggelsen mot E39. I første etasje i alle
bygg skal det være forretninger, med unntak av område Ko2, hvor planen åpner for bygging av
et forsamlingslokale. For etasjene over første etasje, er planen fleksibel med tanke på
fordelingen mellom de ulike formålene; bolig, forretning og kontor. Det er sannsynlig at det i
etasjene over første etasje blir etablert mest boliger.
I område Fo1 er det regulert forretning i en etasje. På taket av bebyggelsen skal det
opparbeides uteareal til en eventuell barnehage i Ko1 eller felles uteareal til boligene i Ko1.
På bakken er det regulert inn offentlige arealer til torg og park. Sentralt i planområdet er det
regulert en større parkeringsplass med nedkjøring til parkeringskjeller, som skal etableres
under alle byggene.
For ytterligere beskrivelse av planen vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 3).
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Støy

Store deler av planområdet ligger i rød og gul støysone fra E39. I dag er ÅDT på E39 forbi
planområdet ca. 11400. Det er vedtatt at framtidig E39 skal legges nord for Tangvall.
Trafikkberegninger gjennomført av Sweco i forbindelse med planlegging av ny E39, viser at i
2040 vil ÅDT forbi området være redusert til ca. 5600 biler. Spesielt vil tungtrafikken bli
redusert, men med den planlagte utbyggingen på Kjellandsheia, så forventes det fortsatt mye
personbiltrafikk.
Støyutredningen (vedlegg 5) viser at for å oppnå tilfredsstillende støyforhold er det behov
omfattende støyreduserende tiltak i fasadene. De mest støyutsatte private uteområdene må
glasses inn og leilighetene må der det er mulig utformes med soverom på stille side. Tiltak som
balansert ventilasjon og utvendig solskjerming bør også vurderes. Det anbefales i
støyutredningen at bebyggelsen mot E39 bygges sammenhengende, eventuelt med en
sammenhengende vegg mellom bebyggelsen, f.eks i glass, slik at en får lys gjennom.
I kommuneplanen er området avsatt til sentrumsformål og i gjeldende reguleringsplan regulert
til bebyggelse. I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2012), står det:
I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med
høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Videre åpnes det i
retningslinjen opp for at det i slike områder kan etableres ny bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål. Planområdet grenser til kollektivknutepunktet på Tangvall og er en del av Søgne
sitt sentrumsområde. Kommunen ønsker en høy utnyttelse av området og vil legge til rette for
at flere kan bo i sentrum. En har derfor åpnet opp for at det kan etableres boligbebyggelse og
barnehage i støysonen.
For å begrense støybelastningen i området er det regulert at bebyggelsen mot E39 skal være
høy. Området vil bli bygget ut etappevis og det er derfor lagt inn en minimumshøyde på
bebyggelsen mot nord på kote 24,5, som tilsvarer et ca. 10 meter høyt bygg, for å sikre noe
høyde på bebyggelsen. Det er i planforslaget mellomrom mellom bebyggelsen, blant annet for
å slippe til lys og for å sikre gangpassasjer. Administrasjonen ønsker derfor ikke at
bebyggelsen lukkes helt mot nord. Jf. støyutredningen, må det ved prosjektering av bygget
vurderes om en må lage en glassvegg med gangmulighet under, for å gi gode nok støyforhold.
Det settes som krav i bestemmelsene at bebyggelsen og uteoppholdsarealene skjermes for støy,
slik at en oppnår tilfredsstillende støyforhold i tråd med kravene i T1442/2012.
Sol- og skygge
Det legges i planen opp til bebyggelse i opp til syv etasjer. Dette gir utfordringer knyttet til å få
gode solforhold. Bebyggelsen er søkt utformet slik at all den nye bebyggelsen med tilhørende
uteoppholdsarealer vil få relativt gode solforhold. I skisseprosjektet er det illustrert at de fleste
leilighetene kan utformes med tilgang til flere uteoppholdsarealer, med sol til ulike tider av
døgnet. Bebyggelsen er foreslått med en avtrapping, slik at sola slipper inn mellom
bebyggelsen.
Sol- og skyggeanalysen (vedlegg 6) viser at den eksisterende bebyggelsen i øst vil ha uendrede
solforhold om morgenen og formiddagen, men vil få noe skyggelegging på ettermiddagen og
kvelden. Illustrasjonene fra side 18 i sol- og skyggeanalysen, viser godt hvordan skyggen vil
treffe fasadene på byggene i øst. For de eksisterende boligene på GB 72/87, viser solanalysen
at ved vår- og høstjevndøgn vil den nordre delen av bebyggelsen begynne å få skygge ca. kl.
1430. Leilighetsbygget i Sentrumsveien 8, vil begynne å få skygge ca. kl. 1630. I juni, når sola
står høyest på himmelen, vil bebyggelsen i øst begynne å få skygge ca. to timer seinere enn ved
vår- og høstjevndøgn.

Administrasjonen mener at planløsningen er akseptabel med tanke på solforhold. Det er
ønskelig med en høy utnyttelse av planområdet og noe skyggelegging av eksisterende
nabobebyggelse må derfor aksepteres.
Parkering
Parkeringskravene i kommuneplanen gir føringer for hvor mange parkeringsplasser som skal
kreves til ulike formål. Planforslaget for Tangvall sentrum nord legger til rette utvikling av en
stor bit av det framtidige Tangvall sentrum. Det reguleres til ulike formål som hører hjemme i
et sentrumsområde. Administrasjonen har bedt om at formålene må sees i sammenheng, og at
antall parkeringsplasser det legges til rette for, må vurderes ut i fra når de ulike formålene vil
bidra til belastning på plassene. Ut i fra den totale vurderingen av planområdet og de
omkringliggende områdene, er det stilt krav om færre parkeringsplasser enn det føringene i
kommuneplanen skulle tilsi. Det gjelder spesielt parkeringskravet for forsamlingslokale, hvor
kravet i kommuneplanen er 0,25 per sitteplass. I denne planen er det foreslått 0,06 per
sitteplass. Parkering er foreslått løst som en kombinasjon av parkeringsanlegg under bakken og
en større parkeringsplass på bakken. Totalt legges det i planen til rette for ca. 320 nye
parkeringsplasser for bil. Det er i tillegg satt krav om sykkelparkering.
Kommunens parkeringsplasser på GB 72/187, sør for Sentrumsveien omreguleres til torg og
skal inngå som en del av de offentlige uteoppholdsarealene på Tangvall.
Det er nasjonale føringer om at bilbruken skal reduseres og at en skal legge til rette for at det
skal være enklere for folk å kunne velge å ikke ha bil. Planen legger til rette for boliger og
forretninger nær kollektivknutepunkt og med kort vei til et bredt tjenestetilbud.
Administrasjonen mener derfor at det er riktig å redusere parkeringskravene i forhold til det
kommuneplanen setter.
Uteoppholdsarealer
Det er i planen satt krav om at alle leilighetene skal ha privat uteoppholdsareal. For de minste
leilighetene er det satt et minimumskrav på 11 m2 privat uteoppholdsareal, mens for de største,
er det satt et minimumskrav på 15 m2. I tillegg skal det opparbeides felles uteoppholdsarealer.
Summen av privat uteoppholdsareal og felles uteoppholdsarealer skal være minimum 25 m2.
Dette er i tråd med den gjeldende planen for Tangvall sentrum, hvor det er satt reduserte krav
til uteoppholdsareal per boenhet, mot at de offentlige uteoppholdsarealene på Tangvall skal
oppgraderes. Rekkefølgekravet om opparbeidelse av de offentlige uteoppholdsarealene er
innarbeidet i forslag til bestemmelser. Uteoppholdsarealene til boligbebyggelsen blir på taket
av bebyggelsen og i form av balkonger. Arealene på bakkenivå er forbeholdt offentlig
tilgjengelige arealer.
Som en oppfølging av kommunens plan om å oppgradere de offentlige utearealene er det som i
dag er parkeringsplass på deler av GB 72/187, foreslått regulert til torg (o_To3). Det er i tillegg
foreslått to mindre torgområder o_To1 og o_To2, og et parkområde o_Pa1, i tilknytning til den
nye planlagte bebyggelsen. De offentlig tilgjengelige uteoppholdsarealene er knyttet sammen
med gangveier, adskilt fra kjøreveiene. I bestemmelse 7.3 er det satt rekkefølgekrav om
opparbeidelse av o_Pa1 før bebyggelse i BFK1 tas i bruk. Det bør også knyttes rekkefølgekrav
til opparbeidelse av torgområdene innenfor planområdet o_To1 og o_To2. Administrasjonen
foreslår at det legges inn rekkefølgekrav om at o_To1 opparbeides før bebyggelse i område
Ko1, Ko2 og BFK2 tas i bruk og at o_To2 opparbeides før bebyggelse i BFK1 tas i bruk.
Vei, varelevering og gang- og sykkelveier
Hovedatkomsten med bil til området, blir via ny avkjørsel fra Sentrumsveien. Denne leder til
en større parkering sentralt i planområdet. Det vil også bli nedkjøring til parkeringskjellerne i
dette området. Det er ikke regulert noen ny gjennomkjøringsvei gjennom planområdet.

Varelevering er planlagt via vei over park & ride parkeringen, med utkjøring via Gamle
Høgskolevei. Dette sikrer en løsning hvor en unngår rygging og manøvrering ut i kjørevei og
gangvei ved varelevering. Gamle Høgskolevei er i dag gangatkomst til idrettsanleggene nord
for E39. Det er i planen lagt inn en gang- og sykkelvei langs vestsiden av Gamle Høgskolevei
for å gi en tryggere løsning for gående og syklende. Veien vil bli forskjøvet noe mot øst, for
ikke å ta noe areal fra idrettsanlegget. Det er satt rekkefølgekrav om at veien med tilhørende
gang- og sykkelvei skal være opparbeidet før bebyggelse innenfor planområdet kan tas i bruk.
Rekkefølgekravet er enklere å håndtere om det er knyttet til igangsettingstillatelse.
Administrasjonene foreslår at bestemmelse 7.4 endres slik at den knyttes til
igangsettingstillatelse til bebyggelse, men at det gis unntak fra rekkefølgekravet for
grunnarbeider og bygging av parkeringskjeller.
Det har i planen også vært fokusert på å sikre trygge gangakser gjennom planområdet fra
bussterminalen til framtidig skolesenter og fra park & ride mot sør.
Barn og unges interesser
Det er ikke opparbeidet lekearealer innenfor planområdet i dag. Deler av området er i
gjeldende plan regulert til friområde, men vi kjenner ikke til at området benyttes av barn og
unge til lek i dag. Innenfor planområdet vil det bli opparbeidet lekearealer og offentlig
tilgjengelige torg og uteoppholdsarealer. Dette vil gi en bedring av forholdene for barn og unge
i forhold til det som er i området i dag.
Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.
Universell utforming
Det er satt krav om at minimum 5 % av parkeringsplassene i hvert byggetrinn skal være
handicapparkering, og at disse skal plasseres nær hovedinnganger og heis-/trapperom. Området
er flatt og det er stilt krav om universell utforming av torgområdene. Byggene skal ha mer enn
tre etasjer, og det vil være krav om heis og tilgjengelige boenheter, i tråd med kravene i teknisk
forskrift.
Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet i området (vedlegg 4). Utover
forholdene knyttet til støy er det ikke avdekket spesielle risiko eller sårbarhetsforhold innenfor
planområdet. Utbygging vil føre til mer trafikk inn i sentrum, som vil kunne gi økt fare for
ulykker.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. Det er ikke registrert sårbare
eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som
godt nok, jf. nml § 8. Ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven vurderes ikke som
nødvendig.
Konklusjon:
Med bakgrunn i gjennomgangen av planen over, anbefaler arealenheten at planforslaget;
Detaljregulering for Tangvall sentrum nord – Plan ID 201412, legges ut til offentlig ettersyn
og høring.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til planforslaget.

Vedlegg
1 Plankart - Tangvall sentrum nord
2 Bestemmelser - Tangvall sentrum nord
3 Planbeskrivelse - Tangvall sentrum nord
4 ROS - Tangvall sentrum nord
5 Støyutredning - Tangvall sentrum nord
6 Solanalyse - Tangvall sentrum nord
7 Merknader til oppstart - Tangvall sentrum nord
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1. FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Søgne Eiendom AS for utarbeidelse av en risiko- og
sårbarhetsanlyse i forbindelse med regulering av "Tangvall sentrum, nord" i Søgne
kommune. Aslak Bestul har vært oppdragsgivers kontaktperson.
For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen.
Risiko og sårbarhetsanalysen er utført av Asplan Viak AS v/ Øivind Hugsted.

Arendal, 04.09.15
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2. METODE
Analysen er basert på rundskriv fra DSB1. og foreliggende skisse til reguleringsplan og
tilhørende illustrasjoner. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser
som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan
påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er
kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse
 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
 Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men
det er en teoretisk sjanse
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade
dersom reservesystem ikke fins
3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut
av drift over lengre tid
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd;
langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.
Tabell 1 Samlet risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
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3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig



Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte



Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid i kommunene (2001).
1
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3. UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Mulige/aktuelle hendelser, risikovurdering og relevante tiltak er sammenfattet i tabell 2.
Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser
Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1.

Masseras/-skred,
utglidning(er området
geoteknisk ustabilt)

Nei

2.

Snø-/isras

Nei

3.

Flomras

Nei

4.

Elve-/bekkeflom

Nei

5.

Tidevannsflom

Nei

6.

Radongass

Ja

2

1

4

1

NGUs aktsomhetskart for radon
angir lav til moderat.
Beyggelsen forutsettes sikret
med radonsperre mot grunnen.

Vær, vindeksponering. Er området:
7.

Vindutsatt

Nei

8.

Nedbørutsatt

Nei

Natur- og kulturområder
9.

Sårbar flora

Nei

10. Sårbar fauna/fisk

Nei

11. Verneområder

Ja

12. Vassdragsområder

Ja

13. Fornminner (automatisk
fredete kulturminner)

Nei

14. Kulturminne/-miljø

Nei

Søgneelva, Anbefalt
typevassdrag. Kystnær
beliggenhet.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Vei, bru, jernbane,
knutepunkt inkl terminal

Nei

16. Jernbane

Nei

17. Flyplass

Nei

18. Havn, kaianlegg

Nei

19. Sykehus/-hjem, kirke

Nei

20. Brann/politi/sivilforsvar

Nei

21. Kraftforsyning

Nei

22. Vannforsyning,
renovasjon/spillvann

Nei

23. Forsvarsområde

Nei
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24. Tilfluktsrom

Nei

25. Område for organisert
idrett/lek

Nei

26. Park; rekreasjonsområde;
uorganiserte aktiviteter

Nei

27. Vannområde for friluftsliv

Nei
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Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
28. Akutt forurensning

Nei

29. Permanent forurensning

Nei

30. Støv og støy; industri

Nei

31. Støv og støy; trafikk

Ja

32. Støy; andre kilder

Nei

33. Forurenset grunn

Nei

34. Forurensning i sjø

Nei

35. Høyspentlinje (em stråling)

Nei

36. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)

Nei

37. Avfallsbehandling

Nei

38. Oljekatastrofeområde

Nei

4

2

3

1

Begrenset omfang.

Medfører planen/tiltaket:
39. Fare for akutt forurensning

Nei

40. Støy og støv fra trafikk

Ja

41. Støy og støv fra andre kilder

Nei

42. Forurensning i sjø

Nei

43. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

44. Takras

Nei

Transport. Er det risiko for:
45. Ulykke med farlig gods

Nei

46. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet
47. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

2

2

Normalt farebilde. Håndteres i
planarbeidet.

48. Ulykke med gående/syklende

Ja

2

3

Normalt farebilde. Håndteres i
planarbeidet.

49. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

50. Andre ulykkespunkter

Nei

Andre forhold
51. Sabotasje og terrorhandlinger
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- er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål?

Nei

- er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

Nei

52. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

53. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)

Nei

54. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Nei

55. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei
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4. OPPSUMMERING
Tabell 3 Sammenfatning av risikovurderingene
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

11

3. Sannsynlig

40

2. Mindre sannsynlig

6

31

47

48

1. Lite sannsynlig

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært
alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Nærmere angitte hendelser kommenteres
her nærmere.

Ref. hendelse 6 - Radongass.
Byggeteknisk forskrift, 2010 setter krav til radonforebyggende tiltak for slik at
radonkonsentrasjonen i inneluft generelt ikke overstiger 200 Bq/mᵌ. Bygninger beregnet for
varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og skal tilrettelegges for egnet tiltak i
byggegrunn som kan aktiveres om radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
Ref. hendelse 11 - Konsekvenser for verneområder
Planomårdet ligger innenfor verneområdet for Søgneelva som er et vernet vassdrag.
Vassdraget er vernet med bakgrunn i sin representativt for de litt lengre elvedalene på
Sørlandet. Verneformålet har ingen virkning for utvikling av planområdet.
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Ref. hendelse 31 - Berøres planområdet av støv og støy; trafikk
Planområdet ligger i kort avstand fra E39. I henhold til Statens vegvesens trafikk- og støy
prognoser for 2025, vil hele planområdet ligge innenfor gul sone (Lden [dBA] mellom 55 – 65).
Det må foretas nærmere støyvurderinger og støyisolerende tiltak må påberegnes.
Ref. hendelse 40 - Medfører planen/tiltaket støy og støv fra trafikk
Prosjektet vil medføre noe trafikkøkning i sentrumsområdene.

Ref. hendelse 47 og 48, Ulykke i av-/påkjørsler / Ulykke med gående/syklende
Fare for trafikkulykker er knyttet til normal trafikkavvikling, og er håndtert i planarbeidet, og
anses ikke for å innebære fare ut over det en må regne som normalt.
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PARKEN SØGNE

Støyvurdering for veitrafikk til nye nærings- og leilighetsbygg
Oppdragsgiver:

Søgne Eiendom AS, v/ Aslak Bestul

Utført av:

Morten E. B. Jensen

Kontrollert av:

Holger Hott

SAMMENDRAG
Det planlegges nye kombinerte nærings- og leilighetsbygg i Søgne, kalt Parken Søgne. Det
er tidligere utført en trafikkstøyvurdering med en annen utforming av bygningsmassen.
Tidligere støyvurdering omhandlet to bygg, men dette har økt til fire bygg. Videre er ny E39
trasé blitt vedtatt lengre nord i forhold til aktuelle bygg. Det er fortsatt dagens veisystem
med fremskrevet trafikkmengde som ligger til grunn for støyvudering, da nye E39 ikke har
fått finansering og fortsatt ligger et godt stykke frem i tiden. Alternativet med ny trasé er
også beregnet, men ikke videre vurdert.
Beregnede støynivåer viser at bygg nærmest E39 ligger med flere fasader i rød støysone.
Resten av tomta og øvrige bygg ligger i gul støysone. Støyen "slipper" inn gjennom
åpningene i bygningsmassen mot E39, hvilket betyr at det er gul støysone på de fleste
fasadene i gårdsrommet. Det anbefales å samle bygningskroppen mot E39 eller bygge
skjerm mellom bygningene. Dette vil sikre "stille side" for flere leiligheter.
2/3 av planlagte leiligheter har mulighet for "stille side". Resterende 1/3 må ha avbøtende
tiltak for å kompensere for manglende "stille side". Uteplasser må for største delen av
leilighetene ha lokale skjermingstiltak. Uteplasser med støynivå i øvre del av gul støysone
og i rød støysone, må innglasses.
For fasader direkte mot E39 må det gjøres omfattende støydempende tiltak i fasadene for å
sikre at innendørs støynivå tilfredsstiller dagens forskriftskrav. På øvrige fasader må det
gjøres mindre til omfattende tiltak. Fasadetiltak må dimensjoneres når plan- og
fasadetegninger foreligger.
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Rev.
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Endringer

SINUS AS
Rådgivende Ingeniører – MRIF
Akustikk – Støy – Vibrasjoner
Foretaksreg.: NO 963404042 MVA

Avd. Kristiansand:
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Skippergata 4, 4611 Kristiansand
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Tlf./Fax.: 51 50 12 50 / 51 50 12 40
E-post:
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VEDLEGGSOVERSIKT
Vedlegg 1A – Beregnet støynivå, Lden i 4 m høyde, eksisterende trafikksituasjon uten planlagte bygg.
Vedlegg 1B – Beregnet støynivå, Lden i 4 m høyde, fremtidig trafikksituasjon uten planlagte bygg.
Vedlegg 2A – Beregnet støynivå, Lden i 25,9 m høyde, eksisterende trafikksituasjon med planlagte bygg.
Vedlegg 2B – Beregnet støynivå, Lden i 25,9 m høyde, fremtidig trafikksituasjon med planlagte bygg.
Vedlegg 3A – Beregnet støynivå, Lden i 2 m høyde, eksisterende trafikksituasjon med planlagte bygg.
Vedlegg 3B – Beregnet støynivå, Lden i 2 m høyde, fremtidig trafikksituasjon med planlagte bygg.
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INNLEDNING

Sinus AS har tidligere gjort en støyvurdering for ett kombinert nærings- og leilighetsbygg med
tilhørende barnehage og menighetshus "Oasen" i Gamle Høgskolevei, Søgne (kallt Parken Søgne),
ref. Sinus rapport 955200-0-R01 datert 27.11.2014. Siden da er det tilkommet to nye bygg, begge
som kombinerte næring- og leilighetsbygg, se figur 1 under. De to opprinnelige byggene er endret
siden forrige støyvurdering.

Figur 1 - 3D tegning som viser planlagt bebyggelse (grå bygg).

I tillegg er det vedtatt ny trasé for E39, hvilket betyr at fremtidig trafikkmengde reduseres. Den nye
traséen har dog ikke fått finansering og det mangler fortsatt mye planlegging før byggingen evt. kan
starte. Når veien står ferdig er svært usikkert og det er derfor beregnet støy for begge situasjoner og
lagt vekt på dagens veisystem.
I denne rapporten gis det en vurdering av utendørs støynivå fra veitrafikk iht. dagen retningslinje
T-1442/2012, samt nødvendige støydempende tiltak for uteoppholdsarealer.
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2
2.1

Grenseverdier/Forskriftskrav
Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelsene stiller ikke noen spesifikke krav til støyvurderingen, annet enn at det må
utføres en vurdering. Dermed er det intensjonene i retningslinje T-1442, som legges til grunn for
vurderingen.
2.2

Utendørs støyforhold – Miljøverndepartementets retningslinjer

Utendørs støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets Retningslinje "for behandling av støy i
arealplanlegging", T-1442:2012. T-1442 definerer to støysoner, en rød og en gul sone. I den røde
sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse (herunder boliger) skal unngås, mens den gule
sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
T-1442 angir følgende grenseverdier fra veitrafikk til boliger.
Tabell 1 - Grenseverdier for gul og rød sone etter T-1442. Alle tall i dB.

GUL SONE

RØD SONE

Støykilde

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23 – 07

Utendørs
støynivå

Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 – 07

Vei

Lden 55 dB

L5AF 70 dB

Lden 65 dB

L5AF 85 dB

2.2.1 Definisjoner
Alle støygrenser gjelder såkalt innfallende lydtrykknivå, dvs. uten refleksjon fra eget bygg.
 Lden er A-veiet ekvivalentnivå for dag-kveld-natt 1) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på
kveld / natt.
 L5AF angir et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser målt med tidskonstant
”Fast”. Verdien man får, angir det nivået som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet
av en periode.
 Tidsperioder: Dag: 0700 – 1900, Kveld: 1900 – 2300, Natt: 2300 – 0700.
M-128 som er veileder til T-1442, sier følgende for skoler og barnehager:
”For skoler og barnehager er nattnivået mindre sentralt. Her bør man først og fremst legge vekt på
et tilfredsstillende støynivå i brukstiden. For denne type bygninger bør som hovedregel hele
utearealet som brukes til lek/aktivitet tilfredsstille støygrensene.”
I følge T-1442 skal støynivået på uteplasser beregnes i en høyde på minimum 1,5 meter og
støysonekartet anbefales beregnet i 4 meters høyde.
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2.3

Anbefalte krav for oppføring av bolig i støysoner

T-1442 gir eksempler på avbøtende tiltak dersom støyfølsom bebyggelse oppføres i støysonene. Det
anbefales at kommunen inkluderer disse i reguleringsbestemmelsene, slik at de ble juridisk
bindende. Følgende eksempler gis i T-1442:






3

Alle boenheter som ligger med én eller flere fasader i støysonene skal være gjennomgående
og ha en stille side hvor Lden ≤ 55 dB.
Minimum 50% av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot
stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon.
Støykrav for utearealer skal være tilfredsstilt, dvs. Lden ≤ 55 dB.
Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig
solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.

Forutsetninger

Støyvurderingen basere seg på situasjonsplan datert 14.04.2015, samt plan og utenomhustegninger
oversendt den 26.08.2015 fra arkitekt.
Da det er usikkert når ny E39 veitrasé vil stå ferdig, legges dagens trafikksituasjon med fremskrevet
trafikkmengder til grunn for støyvurderingen. På grunn av at den nye veitraséen for E39 er vedtatt
gjøres det også støyberegninger av denne for å vise en evt. fremtidig støysituasjon.
Trafikkmengdene for de to situasjoner er ikke fremskrevet til samme årstall. Det skal forholdsvis
stor endringer til i trafikkmengden, før det skjer vesentlig endringer i støynivået. En
halvering/fordobling betyr i praksis ± 3 dB. Derfor er det ikke gjort større fremskrivning av
trafikktall enn 10 år for eksisterende veisystem.
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3.1

Eksisterende trafikksituasjon

Trafikktall er hentet fra Statens Vegvesen (Nasjonal Vegdatabank). Eksisterende trafikktall er fra år
2014. Det er regnet med en årlig trafikkøkning på 2,5 % frem til år 2025. Tilgjengelige trafikktall
viser ikke døgnfordelingen av trafikken. Det er benyttet normal døgnfordeling for riksvei, hvor
andelen på dag/kveld/natt er henholdsvis 75/15/10 %. Tabellen under viser trafikktallene som er
lagt til grunn for trafikkstøyberegningene for eksisterende E39-trasé (vedlegg 1-3"A"):
Tabell 2 - Dimensjonerende trafikktall for eksisterende trafikksituasjon fremskrevet til år 2025

Dimensjonerende trafikk år 2025
Vei

Trafikkmengde, ÅDT

Hastighet

Andel tungtrafikk

E39 (Vest for rundkjøring)

15100 kjt/døgn

80 km/t

14 %

E39 (Øst for rundkjøring)

22300 kjt/døgn

80 km/t

12 %

Hølleveien (nord for
rundkjøring)

12500 kjt/døgn

50 km/t

7%

Hølleveien (sør for
rundkjøring)

11150 kjt/døgn

50 km/t

7%

Tangvallveien

5600 kjt/døgn

50 km/t

6%

Hølleveien (rundkjøring)

9800 kjt/døgn

50 km/t

7%

1300 kjt/døgn *

40 km/t

8%

Sentrumsvegen
* Tall basert på år 2040.
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3.2

Fremtidige trafikksituasjon

Trafikktallene på eksisterende E39 vil reduseres når den nye E39 er ferdig utbygging. Sweco har
gjort vurderinger av trafikkmengden på eksisterende veisystem etter ferdig utbygging. Disse tallene
gjelder for år 2040. Tilgjengelige trafikktall viser ikke døgnfordelingen av trafikken. Det er benyttet
normal døgnfordeling for riksvei, hvor andelen på dag/kveld/natt er henholdsvis
75/15/10 %. Tabellen under viser trafikktallene som er lagt til grunn for trafikkstøyberegningene for
fremtidig situasjon (vedlegg 1-3"B"):
Tabell 3 - Dimensjonerende trafikktall for eksisterende trafikksituasjon fremskrevet til år 2040

Dimensjonerende trafikk år 2040
Vei

Trafikkmengde, ÅDT

Hastighet

Andel tungtrafikk

E39 (Vest for rundkjøring)

15100 kjt/døgn

80 km/t

14 %

E39 (Øst for rundkjøring)

22300 kjt/døgn

80 km/t

12 %

Hølleveien (nord for
rundkjøring)

12500 kjt/døgn

50 km/t

7%

Hølleveien (sør for
rundkjøring)

11150 kjt/døgn

50 km/t

7%

Tangvallveien

5600 kjt/døgn

50 km/t

6%

Hølleveien (rundkjøring)

9800 kjt/døgn

50 km/t

7%

1300 kjt/døgn 1)

40 km/t

8%

Sentrumsvegen
1)

Trafikkmengden på Sentrumsveien er noe usikker, da det ikke foreligger noen konkrete trafikktall
for denne i dag. Trafikkmengden på Tangvallveien reduseres fra ÅDT 5700 kjt/døgn til ÅDT 4400
kjt/døgn ved Sentrumsveien. Det er derfor antatt at differansen på 1300 kjt/døgn kjører inn i
Sentrumsveien.
3.3

Metode

Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for Vegtrafikkstøy med programvaren
Cadna/A versjon 4.5. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt kart.
Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og refleksjonsforhold fra
eksisterende bebyggelse. Beregninger utført uten fasaderefleksjoner fra bygningens egen fasade i
henhold til T-1442.
Det er benyttet "hard mark" i beregningene for området.
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3.4

Kotehøyder

Absoluttkotehøyder benyttet i beregningene:
Beskrivelse
2. etasje (gulv)
3. etasje (gulv)
4. etasje (gulv)
5. etasje (gulv)
6. etasje (gulv)
7. etasje (gulv)
7. etasje (tak)
Oasen (takkant)
Betongskjerm langs vei (topp)

4

Bygg 1
Bygg 2
: K+19,9 m
K+18,0 m
: K+23,9 m
K+21,0 m
: K+26,9 m
K+24,0 m
: K+29,9 m
K+27,0 m
: K+32,9 m
K+30,0 m
: K+35,9 m
K+33,0 m
: K+38,9 m
K+36,0 m
: K+31,5 m
: K+18,8-19,0 m (0,7 m i forhold til vei)

Bygg 3
K+18,0 m
K+21,0 m
K+24,0 m
K+27,0 m
K+30,0 m
K+33,0 m
K+36,0 m

Resultater og vurdering

Vedleggene er delt opp, slik at de med "A" er eksisterende veisystem med fremskrevet trafikk (år
2025) og "B" er med nye E39 og trafikkmengder for år 2040. Det er kun vedlegg "A" som
kommenteres detaljert videre i rapporten, siden den situasjon gir høyest støynivå.
Vedlegg 1 viser beregnet støynivå 4 meter over eksisterende terreng og uten planlagte bygg. Rød
støysone strekker seg inn på tomta, der bygg 1, bygg 2 og Oasen er planlagt. Resten av tomta og
bygg 3, vil ligge i gul støysone.
Vedlegg 2 viser beregnet støynivå 25,9 meter over terreng (tilsvarer 3. etasje for bygg 1). Fasadene
mot E39 og deler av fasadene inn mellom byggene ligger i rød støysone. Resterende fasader ligger i
gul støysone.
Vedlegg 3 viser beregnet støynivå i 2 meter, som tilsvarer uteoppholdsarealer på bakkenivå. Hele
gårdsrommet mellom byggene vil ligge godt skjermet og ha tilfredsstillende støyforhold.
I rød støysone bør kommunen i utgangspunktet ikke tillate oppføring av støyfølsom bebyggelse
(herunder boliger). I tilfeller dette tillates, bør det, i så kalte avviksområder mht. støy, stilles juridisk
bindende krav i reguleringsbestemmelsene. Følgende krav anbefales tilfredsstilt i T-1442 dersom
leilighetene ligger i rød og eller gul støysone:





Gjennomgående leiligheter
"stille side", dvs. Lden ≤ 55 dB
Uteplasser med tilfredsstillende støynivå, dvs. Lden ≤ 55 dB
Minimum ett soverom mot "stille side"

Det er vanskelig å skjerme gårdsrommet, da bygg 2 ligger vinkelrett på E39 og fordi det er
"åpninger" mellom byggene. Største delen av leilighetene er planlagt gjennomgående og endringer
av planløsningen vil ikke nødvendigvis gavne støysituasjonen nevneverdig.
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Anbefalingene er å endre bygningenes (bygg 1, Oasen og bygg 2) utforming/plassering for å få en
tettere bygningsmasse, som skjermer gårdsrom og leiligheter mot denne. Dersom bygningsmassen
ikke er fastlagt, ville det være gunstig med én sammenhengende bygningsmasse mot E39.
Alternativt kan byggene (bygg 1, Oasen og bygg 2) samles med en tett vegg/skjerm fra bakken til
øverste etasje. En slik skjerm kunne tenkes utformet i glass for å få lys gjennom.
4.1

"Stille side"

"Stille side" er definert som en side av bygningen hvor nedre grense for gul støysone er tilfredsstilt,
dvs. Lden ≤ 55 dB. Minst halvparten av rommene til støyfølsom bruk, herunder minst ett soverom,
bør legges mot "stille side".
Alle leiligheter er planlagt gjennomgående, untatt fem stykk som er planlagt som hjørneleiligheter.
Det er spesielt to steder der leiligheter ligger i rød støysone med alle fasadene, markert i figur 2 på
neste side. Figuren er et utsnitt fra vedlegg 2A.

2

1

Figur 2 – "1" markere hjørneleiligheter og "2" markere gjennomgående leiligheter med rød støysone på alle
fasader.

Av total 126 leiligheter vil 84 av disse få muligheten for én eller flere fasader som tilfredsstiller
"stille side", Lden ≤ 55 dB.
Leilighetene i sirkel 1 i figuren over er planlagt som hjørneleiligheter og vil ha støy (rød sone) på
begge fasadene. Dette gjelder fire leiligheter fra 3. til 6. etasje. Leilighetene i sirkel 2 i figuren over
er gjennomgående leiligheter, men har støy på alle tre fasader (rød sone). Dette gjelder fem
leiligheter fra 2. til 6. etasje.
Flere leiligheter utenfor markeringene "1" og "2" har heller ikke tilgang til "stille side". Det gjelder
for alle tre bygg.
At byggene ligger i rød støysone og flere av leilighetene ikke har "stille side" er mot intensjonene i
retningslinjene. I utgangspunktet er hovedregelen at man skal oppnå "stille side" på alle
leilighetene. Dersom dette ikke er mulig, åpner retningslinjen for at innglassede uterom
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(vinterhager, verandaer etc.) kan brukes som støyskjerming for fasade med rom for støyfølsom
bruk. Da det er støy på begge sider med gjennomgående planløsning, anbefales det å forlenge eller
forskyve innglassede balkonger, slik at et soveromsvindu blir liggende innenfor innglassingen. Et
godt plangrep ville være å ha soveromsvindu, slik at man kan lufte innenfor innglassingen og mot
"det fri".
4.1.1 Eksempler på avbøtende tiltak
Det kan dokumenteres avbøtende tiltak for de leiligheter som ikke har "stille side" som
kompensasjon. Dette kunne for eksempel være:




4.2

Soveromsvindu bak innglasset balkong + soveromsvindu uten for innglasset balkong.
Soveromsvindu i lavere høyde og bak skjermet balkong.
Temperaturkontroll, ved f.eks. solavskjerming (hvis solutsatt).
Ventilasjon – Større luftmengde for å unngå åpning av vinduer (spesielt i nattperioden)
Uteplasser

Det er ikke utført beregninger for hver enkelt uteplass, da det anbefales å gjøre inngrep i byggenes
utforming/støyskjermer mellom byggene først. Dersom det ikke gjøres bygningensmessige inngrep,
vil det kreve innglassing av flere balkonger og spesielt for bygg 1 og bygg 2. Takterrasser kan f.eks.
ha et mindre område som utformes som en vinterhage. Uteplasser i bygg 3 kan sikres
tilfredsstillende støyforhold med lokale støyskjermer, men må beregnes mer detaljert.
Leilighetene i bygg 1 har tilgang til felles uteplass på taket av næringsbygget. Det må også her
gjøres en mer detaljert vurdering av skjermingstiltak for å sikre tilfredsstillende støynivå. I tillegg
har alle leilighetene tilgang til felles uteplass i gårdsrommet med tilfredsstillende støynivå.
Veileder M128 til retningslinje T-1442 skriver følgende om innglassing av balkonger:
Ved innglassing av balkonger som støytiltak bør man være oppmerksom på følgende:
 Innglassingen bør kunne åpnes i minst 2/3 av balkongens bredde.
 Kun enkelt glass anbefales. Bruk av innglassing med dobbelt glass kan medføre at
balkongen regnes som innendørs areal i henhold til byggeteknisk forskrift.
 Innglassing av balkonger kan ha negativ innvirkning på bygningers brannsikkerhet. Dette
er et forhold man bør være svært oppmerksom på i prosjekteringen, og løsninger må
utformes i samråd med brannteknisk rådgiver.
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4.3

Fasadenivå/-tiltak

For fasadedimensjonering benyttes ekvivalent fasadenivå Lp,Aeq,24. Høyeste beregnede fasadenivåer
i boligetasjene for de forskjellige bygg:
 Bygg 1 Lp,Aeq,24h = 71 dB
 Bygg 2 Lp,Aeq,24h = 71 dB
 Bygg 3 Lp,Aeq,24h = 59 dB
Dette utløser støydempende tiltak i fasadene
Når endelige plan- og fasadetegninger foreligger må beregninger av innendørs støynivå og
dimensjonering av fasadetiltak foretas. Det må forventes omfattende fasadetiltak for fasader som
vender direkte mot E39. Ellers forventes det mindre omfattende fasadetiltak på fasader i gul
støysone. Fasader som ligger i hvit sone har ikke behov for fasadetiltak.
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