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Plan – og miljøutvalget i Søgne kommune vedtok den 28.02.18 å legge
reguleringsplanen for Rådhusveien 36 og 38 ut på offentlig ettersyn og høring.
Planen legger til rette for bygging av et leilighets- og kontorbygg med forretning i
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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 ut på offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.02.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Kleivset (KRF) da nær familie bor i naboblokken og kan ha
økonomiske interesser i saken. Representanten ble erklært habil med 6 mot 2 (FRP) stemmer.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Rådhusveien 36
og 38 – Plan ID 201613 ut på offentlig ettersyn og høring.
Repr. Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag:


Plan- og miljøutvalget utfordrer utbygger på å bærekraft-sertifisere byggeprosjektet, for
eksempel via BREEAM-NOR, for å øke samfunnsnytten av denne type nybygg.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Tilleggsforslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra MDG ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Rådhusveien
36 og 38 – Plan ID 201613 ut på offentlig ettersyn og høring.


Plan- og miljøutvalget utfordrer utbygger på å bærekraft-sertifisere byggeprosjektet, for
eksempel via BREEAM-NOR, for å øke samfunnsnytten av denne type nybygg.

Bakgrunn for saken:
Prosjektgruppen AS og Strek Arkitekter AS har på vegne av Mur i Sør Eiendom AS,
Rådhusveien 36 AS og Søgne kommune utarbeidet detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse med bolig, kontor,
forretning og bevertning, med tilhørende funksjoner.
Dagens situasjon og planstatus
Planområdet omfatter GB 73/163, 72/57 og deler av GB 72/187, som er kommunens eiendom.
I kommunedelplanen for Tangvall er området avsatt til sentrumsformål. Deler av området er
bebygd med lave forretnings- og kontorbygg. Kommunens deler av planområdet er opparbeidet
med parkeringsplass og gågate. I tidligere reguleringsplan for Tangvall sentrum var det regulert
bebyggelse på arealene som er opparbeidet med parkeringsplass. Det har følgelig vært forutsatt
bebyggelse på disse arealene over lengre tid. Denne reguleringsplanen var en av flere planer
som opphevet i forbindelse med vedtaket av kommunedelplanen for Tangvall. Det er atkomst
til eiendommene fra Sentrumsveien og parkeringskjeller under en mindre del av området.
Planprosess
Det ble avhold oppstartsmøte den 11.11.16. og varslet oppstart av planarbeidet den 17.11.16.
Til oppstartsvarslet kom det inn 8 uttalelser. Merknadene er oppsummert og kommentert av
regulanten i planbeskrivelsen. Innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 10. Etter oppstarten
er nordre del av planområdet lagt til. Dette området var opprinnelig med i planområdet for nytt
skolesenter, men er av arealbruks- og arronderingsmessige hensyn lagt til denne planen. Ingen
av uttalelsene til oppstartsvarselet for skolesenteret omfatter arealet som har blitt inkludert i
denne planen.
Det har vært flere møter mellom regulant, tiltakshaver og administrasjonen i kommunen under
utarbeidelsen av planen.
Planens innhold
Planforslaget består av plankart i to nivåer, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 4).
Det er utarbeidet ROS-analyse, vedlagt i vedlegg 5.
Planforslaget legger til rette for høy utnyttelse av område med blokkbebyggelse i opp til 10
etasjer. Parkering er foreslått løst i parkeringskjeller. Planen legger til rette for forretninger,
bevertning og/eller tjenesteyting i første etasje og boliger og/eller tjenesteyting i etasjene over.
For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 4).

Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Planområdet omfatter sentrumsområder hvor det er forventet høy utnyttelse, men det er ikke
lagt noen konkrete føringen knyttet til høyder og grad av bebygd areal. Den planlagte
utbyggingen er i tråd med nasjonale føringer knyttet til fortetting i sentrum og nær
kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur. Hovedspørsmålet i vurderingen av planen er
hvordan konsekvensene for de omkringliggende områdene blir.
Utnyttelse og sol- skygge
Gateplanet på Tangvall ligger ca. på kote 14. Per i dag er blokka i Rådhusveien 30 det høyeste
bygget på Tangvall, med høyeste gesims på ca. kote 34. Bebyggelsen som foreslås i
planforslaget har maks gesimshøyde på kote 54, i tillegg åpnes det opp for parapet 1,2 meter
over makshøyden. Dette gir rom for bebyggelse som er drøyt 40 meter høy. I innspill fra
naboer til oppstarten av planarbeidet bes det om at bebyggelsen ikke blir høyere enn dagens
bygg.

Illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra Rådhusveien (sørvest).

Illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra friidrettsbanen i vest.

Illustrasjonene over viser en mulig utforming av planlagt bebyggelse. Planen åpner opp for at
den nedre delen av bebyggelsen til venstre (GB 72/187) på illustrasjonen over, kan bygges som
et sammenhengende bygg. Bebyggelsen er søkt plassert slik at det slippes lys inn mellom den
høye delen av bebyggelsen. Avstanden mellom bebyggelsen i Rådhusveien 30 og ny
bebyggelse i Rådhusveien 36 blir for den lave delen av bebyggelsen minimum 7 meter og for
den høye delen ca. 10 meter. Tilsvarende struktur er også foreslått ellers i planen, men med
større mellomrom mellom bebyggelsen i Rådhusveien 38 og på GB 72/187.
Når solforholdene er på sitt beste, kl. 12, ved sommersolverv, vil bygg på 40 meter kaste 30
meter skygge. Det er utarbeidet sol- og skyggeanalyser som viser konkret hvordan planlagt
bebyggelse vil kaste skygge på omkringliggende arealer ved vår- og høstjevndøgn (31 mars), 8
mai og ved sommersolverv (23 juni), se vedlegg 6. Sol og skyggeanalysene viser at den
planlagte bebyggelsen på morgenen vil kaste skygge over området hvor friidrettsbanen er i
dag. I dette området er det vurdert plassering av nytt skolesenter. Fra tidlig ettermiddag vil
arealene nord for Sentrumsveien bli skyggelagt. Bebyggelsen som ligger øst for planområdet, i
Rådhusveien 23 og 25, vil bli skyggelagt av ulike deler av planlagt bebyggelse fra formiddagen
og utover. De vestvendte uteoppholdsarealene til Rådhusveien 30 vil i følge sol- og
skyggeanalyse bli skyggelagt av planlagt bebyggelse på kveldstid.
Kl. 19 den 31. mars, når skyggen fra den nordre delen av planlagt bebyggelse fasaden på
bygget i Torvgada 18. 8. mai viser skyggediagrammene at skyggene er kortere slik at skyggen
ikke når Torvgada 18 om kvelden.
Plassering av uteoppholdsarealer og terrasser på omkringliggende bebyggelse kan ses på
skråfoto under. Som det framgår av sol- og skyggeanalysen vil solforholdene på eksisterende
uteoppholdsarealer bli redusert. Høyden på bebyggelsen må reduseres betydelig dersom de
negative konsekvensene for omkringliggende arealer skal reduseres. Det er ønskelig å ha en
høy utnyttelse i sentrum av Tangvall for å legge til rette for at flere kan bo og jobbe nær
kollektiv- og tjenestetilbud. I tråd med nasjonale føringer om å bygge tett nær
kollektivknutepunkt for å legge til rette for reduserte klimagassutslipp, anbefales det at planen
legges ut på høring slik den foreligger. Det ønskes i høringen spesielt innspill på høyder og
plassering av bebyggelsen med tanke på konsekvenser for omkringliggende områder.

Rådhusveien 30
Torvgada 18
Rådhusveien 36
Rådhusveien
23 og 25

Rådhusveien 38
GB 72/187

Uteoppholdsarealer og barn og unges interesser
Planområdet består av sentrumsbebyggelse med kontor og forretningsbygg samt
parkeringsplass og gateløp. Området er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge slik det er i
dag. I planforslaget er det planlagt bebyggelse på store deler av tomta. Det er i planen lagt vekt
på å sikre trygge gangforbindelser. Nordøst i planområdet er det regulert torgareal som skal
opparbeides spesielt for ungdom i tråd med utarbeidet utomhusplan. Det er i planen satt krav
om at det som et minimum skal opparbeides 25 m2 uteoppholdsareal per leilighet, i tillegg til
de offentlige arealene. Dette er i tråd med kravene som gjelder for områdene avsatt til
sentrumsformål i kommunedelplanen. I områdene som opparbeides som felles
uteoppholdsareal skal det opparbeides funksjoner for barn som en integrert del av anlegget. Det
er satt som krav at lekefunksjonene skal utgjøre minimum 150 m2 av de felles
uteoppholdsarealene.
Alle byggene i planen vil ha atkomst fra offentlig tilgjengelige gågater og torg i sentrum av
Tangvall. Dette gir trygg atkomst fra byggene til arealer som er opparbeidet for barn- og unge
og som vil bli ytterligere tilrettelagt i tråd med utomhusplanen for de offentlige
uteoppholdsarealene på Tangvall. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planen knyttet til
opparbeidelse av de offentlige utearealene, i tråd med rekkefølgebestemmelse i
kommunedelplanen for Tangvall.
Planområdet ligger nær eksisterende idrettsanlegg og ungdomsskole. Dette området skal
utvikles videre med videregående skole og nærmiljøanlegg. I tillegg er det gangatkomst til
friluftsområder nord for E39 og det skal opparbeides gode fellesarealer innenfor planområdet.
Det vurderes at planen ivaretar kravet til uteoppholdsarealer og barn og unges interesser i tråd
med kravene i kommunedelplanen for Tangvall.
Vei og parkering
Til forretningene og kontorene som er i området i dag, er det kjøreatkomst fra Sentrumsveien. I
Rådhusveien 36 er det parkeringskjeller som har atkomst via nedkjøringen på GB 72/187.
Planforslaget legger opp til å stenge denne nedkjøringen og etablere ny atkomst fra vest. Det
planlegges ny parkeringskjeller som kan kobles sammen med eksisterende parkeringsanlegg.
Mulig løsning er illustrert under.

Illustrasjon av mulig løsning for parkeringskjeller.

Det er i illustrasjonen lagt inn mulighet til framtidig nedkjøring direkte fra Sentrumsveien i
nord. Om det er mulig å få til en slik nedkjøring avklares i det pågående planarbeidet for
kollektivterminalen på Tangvall. For å få til en god framtidig parkeringsløsning på Tangvall, er
det viktig at de ulike utbyggingsområdene på Tangvall ses i sammenheng. Om en kan få til en
felles nedkjøring fra Sentrumsveien og hvordan en kan løse en felles parkeringsløsning under
bakken må være avklart før planen kan legges fram til sluttbehandling.
Foreslåtte parkeringskrav i bestemmelsene er i tråd med føringene som ligger i
kommunedelplanen.
Planen ligger nær kollektivterminalen og det ligger godt til rette for at de som skal bo og jobbe
innenfor planområdet kan benytte buss. Videre er det satt krav om sykkelparkering, for å legge
til rette for å bruke sykkel.
Rekkefølgekrav
Det er i planarbeidet gjort en vurdering av hvordan rekkefølgekravene i kommunedelplanen for
Tangvall skal følges opp. I kommunedelplanen er det satt følgende rekkefølgekrav knyttet til
sentrumsområdene:
1.5. c) Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i B1-B14 og ny bebyggelse iBOP1,
BS1-BS3 og BKB1-BKB6, skal rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og
Hølleveien være etablert i tråd med godkjent reguleringsplan.
1.5. d) Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i områdene satt av til
sentrumsformål skal offentlige uteoppholdsareal, avgrenset i vedlegg1 være
opparbeidet.
1.5. e) Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter innenfor B1-B14 og
byggetillatelse til ny bebyggelse innenfor BOP1, BS1-BS3 og BKB1-BKB6, skal turvei
langs Søgneelva være etablert, og friområde langs elva være ferdig opparbeidet i tråd
med godkjent utomhusplan.

Administrasjonen legger opp til at istedenfor at alle rekkefølgekravene knyttes til alle
byggeområdene, deles rekkefølgekravene opp og knyttes til konkrete felt. Det er i planforslaget
foreslått at til feltene BKB1 og BKB2 settes det rekkefølgekrav om opparbeidelse av offentlige
uteoppholdsarealene (torget) før det kan gis byggetillatelse. Til felt BKB3 er det foreslått
rekkefølgekrav om opparbeidelse av rundkjøring i krysset mellom Hølleveien og
Tangvallveien, før det gis tillatelse til ny bebyggelse.
Støy
Som det framgår av kartutsnittet over er planområdet omkranset av veier som fører til at
området er støyutsatt. Store deler av planområdet ligger i gul støysone. Støyutredningen
(vedlegg 9) er gjort for en annen bygningsstruktur enn det planen legger opp til, slik at
detaljene i støyutredningen ikke er helt riktige, men hovedkonklusjonene er relevante. Det
framkommer av støyutredningen at for å få støynivå under nedre grense for gul støysone på
private og felles uteplasser, må det utføres skjermingstiltak. Som skjerming er det anbefalt tette
balkongrekkverk eller hel innglassing. Videre anbefales det at alle leiligheter planlegges
gjennomgående og at soverom bør legges mot ꞌꞌstille side ꞌꞌ, samt at støyreduserende tiltak må
påregnes for alle fasader som ligger i støysone. Støysoner er vist i plankartet med
hensynssoner. Det er innarbeidet bestemmelser knyttet til støykrav under bestemmelsene til
hensynssoner.
Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet i området (vedlegg 5), samt at det er
gjort geotekniske undersøkelser av løsmassene (vedlegg 8). I rapporten fra undersøkelsene
framgår det at løsmassene på tomten består av faste finkornete masser. Av ros analysen
framgår det at håndtering av overvann og vannforsyning inklusiv brannvann må avklares
nærmere gjennom tekniske planer. Videre kan det oppstå farlige situasjoner i forbindelse med
at nedkjøringen til parkeringskjelleren krysser fortau. Det er ellers ikke avdekket spesielle
risiko eller sårbarhetsforhold i eller i tilknytning til planområdet.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Konklusjon
Med bakgrunn i gjennomgangen over, anbefaler administrasjonen at planen legges ut til
offentlig ettersyn og høring. Det bes i høringen spesielt om innspill til høyder og plassering av
bebyggelsen.
Rådmannens merknader:
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REGULERINGSBESTEMMELSER
DETALJREGULERING FOR RÅDHUSVEIEN 36-38 og
Sentrumsveien, SØGNE
Plan ID: 201613
Dato: 22.11.17

1.

Rekkefølgekrav

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge:
- godkjent utomhusplan.
- godkjente tekniske planer.
- Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i områdene BKB 1 og 2 skal offentlige
uteoppholdsareal, avgrenset i kommunedelplanens vedlegg 1, være opparbeidet.
- Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i område BKB3 skal rundkjøring i krysset
mellom Tangvallveien og Hølleveien være etablert i tråd med godkjent reguleringsplan.
Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i de enkelte delfeltene skal
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for det enkelte delfeltet være ferdig opparbeidet
og godkjent i henhold til godkjente tekniske planer.
Før det gis brukstillatelse til boliger i de enkelte delfeltene skal lekeareal for barn være
opparbeidet på fellesarealene i det delfeltet.

2.

Bebyggelse og anlegg
2.1. Bebyggelse og anlegg
2.1.1. Bebyggelsestype
Innenfor BKB1 og 2 kan det oppføres bebyggelse med kombinerte funksjoner, bolig,
forretning og kontor
 Fra og med 3. etasje kan det oppføres leiligheter.
 2. til 5. etasje kan benyttes til kontorlokaler, eller inngå som del av forretnings-, eller
restaurantvirksomhet på bygningens inngangsplan.
 1. etasje benyttes til forretningsvirksomhet eller restaurantdrift.
Innenfor BKB3 kan det oppføres bebyggelse med kombinerte funksjoner, bolig, forretning og
kontor, offentlig og privat.
 Fra og med 3. etasje kan det oppføres leiligheter.
 2. til 5. etasje kan benyttes til kontorlokaler, eller inngå som del av service-,
forretnings-, eller restaurantvirksomhet på bygningens inngangsplan.
 1. etasje benyttes til servicevirksomhet, forretningsvirksomhet eller restaurantdrift.
2.1.2. Høyder
Tillatt gesimshøyde til og med 2. etasje er maks kote 23. Over 2. etasje, er maks kotehøyde
54. Høydene er angitt med byggegrenser og kotehøyder på plankartet.
Parapet tillates inntil 1,2 m over maks kotehøyde.
2.1.3. Utnyttelse og byggegrenser
Maksimalt bebygd areal (BYA) er 90 % opp til kote 23.
Mellom kote 23 og 54 er maksimalt bebygd areal (BYA) 54%.

Takutspring og utkragede konstruksjoner opp til kote 23 kan gå inn til formålsgrensen mot
fortau langs Sentrumsveien når fri høyde til ferdig opparbeidet terreng er minst 3,5 meter.
Balkonger tillates å strekke seg inntil 1,5 m utenfor byggegrensen.
Det kan legges tak over arealet mellom BKB1 og BKB2. Det skal være åpen passasje
gjennom for fotgjengere.
Areal for kjelleretasjer under terreng medregnes ikke ved beregning av bruksareal (BRA).
2.1.4. Krav til uteoppholdsareal
For hver boenhet, skal det avsettes minimum 25 m² uteoppholdsareal. Felles
uteoppholdsareal skal opparbeides med minimum 150 m2 med funksjoner for barn som en
integrert del av anlegget. Det skal være sol på minimum halve arealet kl. 15 ved
vårjevndøgn.
Uteoppholdsarealene kan etableres på private balkonger og felles takterrasser eller
takhager.
2.1.5. Estetiske forhold
Bygningene skal ha flate tak.
Bebyggelse over 2. etasje skal være inntrukket i forhold til underliggende etasjes gesims.
Fasade mot gateareal i 1. etasje, skal ha et åpent preg.
2.1.6. Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, heistårn og evt. tak på noe av takterrassen kan
tillates inntil 4 m over tillatt maksimal byggehøyde. Takoppbygg kan maksimalt dekke 100
m2 av byggets totale takflate.
Tekniske installasjoner skal innebygges.
2.1.7. Støyskjermingstiltak
Felles uteoppholdsarealer og balkonger skal støyskjermes i henhold til utredning for
trafikkstøy, jfr. departementets veiledninger T1442. Der det er støyutfordring, skal minst et
soverom legges på stille side.
2.1.8. Parkering
Det skal etableres minst 1,0 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Det skal i tillegg etableres
0,25 gjesteparkeringsplasser pr. boenhet.
For kontorer skal det etableres minimum 1,0 parkeringsplass pr. 20 m2 netto kontorflate.
For forretningsarealer og restaurant skal det etableres minimum 3 parkeringsplasser pr. 100
m2 bruksareal (BRA) i publikumsarealene.
En del av parkeringsdekningen kan etableres utenfor planområdet, forutsatt at det foreligger
tinglyst avtale for de aktuelle parkeringsplassene.
Dekket over parkeringskjelleren skal dimensjoneres for å tåle belastningen fra tunge
kjøretøy, eksempelvis trykkbelastningen ved oppstilling av stigebil. Parkeringskjeller kan
oppføres i flere etasjer nedover.
5 % av p-plassene skal være hc-plasser med bredde minst lik 4,5 m. Disse skal ligge i
tilknytning til inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller.

10 % av p-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler, og være
tilrettelagt for sambruk.
2.1.9. Sykkelparkering
Det avsettes areal til sykkelstativ(er) for 2 sykler pr. boenhet. Sykkelparkering kan etableres i
parkeringskjeller og/eller på gateplan.
For kontor skal det etableres minimum 1 sykkelparkering pr. 20 m2 netto kontorflate.
For forretning skal det etableres minimum 1 sykkelparkering pr. 100 m2 BRA.
2.1.10 Renovasjon
Søppelrom etableres i tilknytning til parkeringskjelleren og/eller i bebyggelsens 1. etasje.
2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett.
Varelevering på bakkeplan, mv. tillates med adkomst fra Sentrumsveien og Rådhusveien.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges i samsvar med gjeldende
kommunale normaler.
Parkeringshus/-anlegg
 Kjelleretasjer benyttes til parkering, boder, lagerrom, tekniske installasjoner og
renovasjon.
 Dekket over parkeringskjelleren skal dimensjoneres for å tåle belastningen fra tunge
kjøretøy, eksempelvis trykkbelastningen ved oppstilling av stigebil.
 Parkeringskjeller kan oppføres i flere etasjer nedover.
2.2.1 Kjøreveg
f_SKV skal være fellesareal for delfelt BKB1, BKB2, o_Komb.bygg og anlegg og tilgrensende
eiendommer øst for planområdet. Avkjørselen er vist med piler på plankartet.
Maksimal stigning i avkjørsel skal være 2,5 % de første 5 m fra veikant. Stigning/fall videre
skal ikke være brattere enn 1:10.
2.2.2 Fortau
Fortau skal opparbeides i henhold til kommunens veinormal.
2.2.3 Gatetun
O_SGT er offentlig gatetun. Gatetunet skal være fremkommelig for utrykningskjøretøy og
varelevering.
2.2.4 Torg
Torg skal opparbeides i hht utomhusplan for Tangvall sentrum.
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Hensynssoner
3.1 Sikringssone – frisikt
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over
tilstøtende veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.
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PLANBESKRIVELSE
DETALJREGULERING FOR RÅDHUSVEIEN 36-38 og
SENTRUMSVEIEN, SØGNE
Plan ID: 201613
Dato: 22.11.17

Sammendrag
Reguleringsplan for Rådhusveien 36-38 og Sentrumsveien er utarbeidet med utgangspunkt i
gjeldende kommunedelplan for Tangvall som har som mål å styrke Tangvall sentrum som et
levedyktig og godt sentrumsområde og boområde.
Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for en utvikling der større regionale bedrifter skal
kunne etablere seg på Tangvall. Hovedgrepet er å tilby attraktive kontorplasser i tilknytning til gode
møte og bespisningsfasiliteter nær opp til et kollektivknutepunkt og hovedferdselsåren vestover fra
Kristiansand.
En forutsetning for å lykkes med visjonen er å få til en høy utnyttelse med en fleksibilitet hvor
arealene kan utnyttes til kontorer i flere etasjer oppover, og alternativt kan brukes til bolig. Dette
grepet gjør at det vil være lettere økonomisk å realisere utbyggingen.
Førsteetasjen skal være høy med mulighet for en mesanin. Over den høye førsteetasjen skal det
være høye punkthus med mindre grunnflate. Slik vil man sikre sol og lys og gode uteoppholdsarealer
for beboere og naboer. Under hele planområdet skal det være parkeringskjeller. Nordøstre del av
planområdet skal opparbeides som torg og aktivitetsområde i tråd med utomhusplan for Tangvall.
Kommunedelplanen opphevet alle tidligere reguleringsplaner på Tangvall og satte krav om vedtatt
detaljregulering før videre utbygging kunne tillates. Det var fokus på fortetting og sentrumsutvikling
med kvalitet, noe vi mener å ha tatt videre i denne detaljreguleringen. Høye utnytting i
sentrumsområder er også et viktig fokus i et større perspektiv der klimapolitikk og vern om
jordressurser spiller inn. Vi mener foreliggende detaljregulering er et godt innspill i så henseende.

Tangvall 22.11.2017
Svein Haugen
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1. Bakgrunn
På vegne av Mur i Sør Eiendom AS, Rådhusveien 36 AS og Søgne kommune, fremmer
Strek Arkitekter AS og Prosjektgruppen AS forslag til detaljregulering av eiendommene
Rådhusveien 36 og 38 og del av 72/187 i Sentrumsveien.
Hensikten med reguleringsforslaget er å erstatte eksisterende bebyggelse og parkering i
dagen med nye bygg som kombinerer boliger, kontorer, forretninger/bevertning. Det
forutsettes regulert for høy arealutnyttelse, av både allerede utbygde eiendom og ubebygde
eiendom. Det planlegges videre for parkering i kjelleretasje.
Planforslaget er forankret i gjeldene kommunedelplan for Tangvall som opphevet alle
gjeldende reguleringsplaner og satte krav om regulering med høy utnyttelse før videre
utbygging kunne gjennomføres.
Det ble gjennomført oppstartsmøte med planavdelingen i Søgne kommune 14.11.16. Referat
fra oppstartsmøtet følger som vedlegg. Etter oppstart er nordre halvdel av planområdet lagt
til. Dette var opprinnelig med i oppstart for Tangvall skolesenter, men er nå av arealbruks- og
arronderingsmessige hensyn lagt til denne reguleringsplanen.

2. Planstatus
Planområdet er i dag uregulert, og inngår i kommunedelplan for Tangvall. Området er der
avsatt til «sentrumsformål». Kommunedelplanen for Tangvall ble vedtatt 26.05.2016. Den
opphevet alle reguleringsplaner for Tangvall og la føringer for nye reguleringsplaner med en
styrking av sentrum gjennom høy utnyttelse.
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Figur 1. Kartet viser utsnitt fra kommunedelplanen for Tangvall. Hele planområdet ligger innenfor område BS i
kommuneplanen og er avsatt til sentrumsformål og høy utnyttelse.

Planforslaget følger opp kommunedelplanens intensjoner om å styrke Tangvall som
kommune- og handelssenter, der det også skal tilrettelegges for økt boligbygging i sentralt i
sentrum. I forhold til kommunedelplanen for Tangvall samsvarer planforslaget med
intensjonene om høy arealutnyttelse, tilgjengelighet for alle og styrking av
sentrumsfunksjonene.
På naboeiendommene vest for planområdet foregår det planarbeid i regi av Søgne
kommune. Intensjonen med dette planarbeidet, er å tilrettelegge for videregående skole,
oppvekstsenter, mv.
Regionplan for Kristiansandsområdet forutsetter at det aktuelle området benyttes til
sentrumsformål.

3. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Planprosessen startet med oppstartsmelding den 19.11.2016. I løpet av oppstartsperioden
kom det innspill til oppstartsmeldingen som er tatt med videre i planarbeidet. Kommunens del
av planområdet ble meldt oppstart for i planen for skolesenteret Tangvall den 30.06.2016.
Dette arealet ble tatt inn i denne reguleringsplanen.
Når planforslag nå er ferdig utarbeidet, så skal det på høring til alle involverte parter. Videre
får barn og unge mulighet for innspill til planprosessen, ved at de omkringliggende skolenes
elevråd informeres og inviteres til å komme med innspill til planprosessen og planens
innhold. Det samme gjelder for eldre og funksjonshemmede.
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4. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet ligger sentralt på Tangvald, mellom Rådhusveien og Sentrumsveien.
Sentrumsveien avgrenser planområdet i vest og nord og Rådhusveien mot sør.

Figur 2. Kartet viser dagens situasjon med avgrensningen for detaljreguleringen.

4.1

Sentrum struktur og bebyggelse

Området som reguleres omfatter tre eiendommer. Rådhusveien 36 (gnr. 72, bnr. 57), som i
dag er bebygd med et kombinert kontor og forretningsbygg i to etasjer, og Rådhusveien 38
(gnr. 72, bnr. 163), som er bebygd med et forretningsbygg i en etasje. I tillegg er del av gnr.
72, bnr. 187 i Sentrumsveien inkludert. Denne er ikke bebygd, men asfaltert og benyttet til
parkering. I sør inngår deler av Rådhusveien i planforslaget. Rådhusveien benyttes i dette
området til gågate.
Området er tilnærmet flatt. Alle arealer er i dag brukt til bygg, asfalt og belegningsstein.
Bebyggelsen i planområdet er eldre murbygg i en og to etasjer. Omkringliggende bebyggelse
er delvis eldre bygg i tre eller mur med saltak og to til tre etasjer, og delvis nyere bygg i mur
med flatt tak og fire til seks etasjer.
Eksisterende bebyggelse i planområdet har i dag forretninger og kontor. Omkringliggende
bebyggelse har forretninger og bevertning i første etasje, og leiligheter eller kontorer over.
Området er i dag ikke benyttet til lek eller aktivitetsområde for barn. Omkringliggende
områder som har betydning for barn og unge er skole og idrettsplass, samt turveier og gangog sykkelveier. For øvrig har sentrumsarealene betydning også for barn og unge.
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Figur 3. Kartet viser ulike arealer som har betydning for barn og unge med dagens situasjon.

Grønn infrastruktur: bl.a. friområder, lekeplasser, stiforbindelser er i hovedsak tilfredsstillende
utbygd. Men for etablering av nærlekeplasser (sandlekeplass), kvartalslekeplass og
oppgradering av uteområder generelt i sentrum, er det innarbeidet en ordning med
innbetaling av tilskudd til en felles kommunal utbygging av slike tilbud i tilknytning til
sentrumsområdene på Tangvall.

4.2

Befolkning og sosial infrastruktur

Befolkningen i Søgne er i middels vekst. Den er relativt ung, og med 2,4 personer per
husholdning. Med en forventet økning i antallet eldre, så vil antallet personer per husholdning
gå ned. Dette sammen med økt befolkning gir et forventet behov for 1500 flere boliger i
Søgne i 2040 i forhold til i dag. Tallene er hentet fra kommunedelplanen for Tangvall.
Sosial infrastruktur: bl.a. skole-, helse- og kulturtilbud, har tilfredsstillende kapasitet.

4.3

Infrastruktur

Kollektivtilbudet er godt. Tangvalls hovedbusstopp ligger umiddelbart nordøst for
planområdet. Herfra er det jevnlig bussavganger til Kristiansand og til kommunens mindre
sentrumsnære områder. Planområdet grenser til Tangvalls gågate. Denne er igjen direkte
tilknyttet fortau, samt viktige gang- og sykkelveier ut fra Tangvall.
Avstand til ungdomsskolen på Tangvall er ca 200 meter, som nås via fortau og opphevet
gangfelt. Avstand til Nygård barneskole er ca 1000 meter. Skoleveien fram dit er sikret via
gågate, samt eksisterende gang- og sykkelveier. Det planlegges nå også ny videregående
skole på Tangvall, som vil bli liggende umiddelbart vest for planområdet.
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Atkomst til planområdet foregår med bil via Sentrumsveien nord og vest for planområdet,
mens fotgjengere og syklister har tilgang fra alle sider via gågate og fortau.

4.4

Støy og grunnforhold

Støyforholdene med dagens arealbruk er beregnet. Det meste av planområdet ligger i gul
støysone. Kun umiddelbart langs Sentrumsveien går rød sone litt inn i planområdet.
Støyvurdering er vedlagt.
Grunnforholdene er kontrollert, og undersøkelsen viser at det er faste finkornige masser på
tomten. Rapport er vedlagt.

4.5

Naturmangfold

Det er svært lite naturmangfold å snakke om i planområdet. Det kan være noe algevekst på
byggene og det er litt gress mellom noen kantstein. Det er ingen forekomster som kan
fanges opp av naturmangfoldlovens krav.

4.6

Risiko og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurderingen viser at det ikke er registrert spesielle forhold som må
ivaretas ved dagens plansituasjon. ROS vurdering er vedlagt.

5. Planforslaget
5.1

Hovedgrep

Planens hovedgrep går ut på å tilrettelegge for attraktive forretnings og restaurantlokaler på
bakkeplan, samtidig som det skal kunne etableres både bolig og kontorer oppover i høyden.
Intensjonen er å ha lokaler med så stor takhøyde at det er mulig å etablere en hems eller
mesanin i de indre delene av lokalet, mens ytre del i hovedsak er åpent med godt lysinnslipp
over to plan.
Over denne høye første etasjen forutsettes det etablert punkthus med begrenset grunnflate,
men desto større høyde. De nederste etasjene i disse punkthusene (3. til 5. etasje) kan
benyttes til kontorformål, eller til boliger. De øvrige etasjene forutsettes benyttet til
boligformål.
For å sikre intensjonen om å gi beboerne rikelig tilgang på sol, lys og luft, er det avgjørende
at denne delen av bebyggelsen får et lite men effektivt utnyttet etasjeplan. Et begrenset
fotavtrykk vil også begrense skyggevirkningene for omkringliggende arealer. Skal det være
mulig å gjennomføre en utbygging med begrenset grunnflate, er det avgjørende at
byggehøyden blir tilstrekkelig.
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Figur 4. Bilde viser et hovedprinsipp for planlagt utbygging. En høy førsteetasje gir mulighet for å etablere en mesanin.

Arealene på taket over den høye første etasjen forutsettes benyttet til felles takhage og
terrasser. Det samme gjelder taket på den høyeste delen, punkthuset. Disse arealene
utformes med tanke på å etablere attraktive uteoppholdsarealer, som kan fungere som
møteplasser for beboerne.
Høy arealutnyttelse av allerede utbygde, sentrale arealer, bidrar også til å redusere presset
på utbygging av omkringliggende gode jordbruksarealer. Høy utnyttelse i sentrum gir mange
innbyggere med kort gåavstand til kollektivknutepunktet i Søgne, og vil øke muligheten for at
beboere vil klare seg med en bil, og reise mere kollektivt. Flere beboere i sentrum vil også
være med å styrke restaurant- og forretningsvirksomheten.
Et sentralt mål med planen er å legge til rette for at dette skal være et alternativ for etablering
når større firmaer skal ha attraktive lokaler til kontor med bevertnings- og møtemuligheter.
Plangrepene er i tråd med kommunedelplanens intensjoner om å styrke Tangvall sentrum
gjennom en fremtidsrettet strategi. Det skal bygges flere boliger med gåavstand til sentrale
servicefunksjoner og tjenestetilbud. Og flere boliger på Tangvall vil også være med å styrke
servicefunksjoner og tjenestetilbud.

5.2

Infrastruktur

Det forutsettes etablert hovedadkomst med nedkjøring til parkeringskjeller fra
Sentrumsveien. Dagens eksisterende rampe i området kombinert bygg og anlegg ned til
naboeiendommen kan ikke fjernes før ny atkomst er etablert gjennom evt. ny
parkeringskjeller.
Sentrumsveien som ligger mellom denne reguleringsplanen og reguleringsplanen for
skolesenteret Tangvall kan bli vurdert senket ned på nivå med parkeringskjelleren, og da lagt
et lokk over. Atkomst til parkeringskjelleren i denne planen vil da bli direkte fra nedsenket
Sentrumsvei. Arealene oppå Sentrumsveien vil slik kunne benyttes tilnærmet til gågate,
kollektivtransport og varelevering. Det vil knytte skoleplanen opp mot denne planen og
vurderes som positivt. Dette er forhold som avgjøres i plan for skolesenter Tangvall.
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5.3

Arealbruk og reguleringsformål

Planområdet har et areal på omtrent 7000 m2. Dette fordeler seg på eiendommen
Rådhusveien 36 med 1142 m2, Rådhusveien 38 med 1310 m2. Eiendommen 72/187 inngår i
planområdet med 2532 m2 til byggeformål. Resterende areal er kjøreveg, fortau, torg og
gatetun (gågate).

5.3.1 Byggeformål
Planlagt bebyggelse har en maks utnyttelse på 90 % BYA opp til kote 23. For
bebyggelsen fra kote 23 til kote 54 er maks BYA på 40%. En høy utnyttelse i de
første etasjene gir mye areal til forretning og kontor, mens en takterrasse på
henholdsvis kote 23 og 54 planlegges som uteoppholdsareal for leilighetene i det
enkelte bygg.
Parapet tillates 1,2 m over maks kotehøyde slik at takterrassen kan utnyttes med tett
vegg i fasaden. Dette er vesentlig for å kunne får tilstrekkelig og store nok arealer til
uteoppholdsareal med kvalitet. Det er også viktig fordi byggene nærmest E39 må ha
høyere vegg for å få utearealer med tilstrekkelig skjerming mot støy.
Takoppbygg er nødvendig for å føre opp trapp og heis. Heis og utgang til
takterrassen skal være tilgjengelig for alle. Det vil også være nødvendig med noe
tekniske installasjoner på taket. Når taket også skal være et viktig uteoppholdsareal,
så kan det også være behov for et tak over utemøbler. 100 m2 takoppbygg er tenkt
disponert som følger:
Trapp og heis: 40 m2
Teknisk rom: 40 m2
Utetak: 20 m2

Figur 5. 3D illustrasjon viser planlagt bebyggelse i forhold til omkringliggende bygninger.

At bebyggelsen planlegges med mange etasjer er med på å muliggjøre flere etasjer
med næring i bunnen. Økonomisk gjelder det ved at det er mye boligareal til å bære
prosjektet selv om ikke alt næringsareal er solgt eller utleid, samt at det er med å gi et
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befolkningsgrunnlag i sentrum som skal gi grunnlag for flere forretninger og
restauranter.
Parkeringskjelleren planlegges under hele planområdet, og den vil kunne bygges i
flere etasjer nedover hvis det er behov. Utbyggingen vil kunne skje i etapper, og
planlegging av utbyggingen må ta hensyn til at eksisterende rampe ikke kan fjernes
før det er etablert ny atkomst til eksisterende parkeringskjeller på eiendommen
72/187.

5.3.2 Parkering
Parkering forutsettes løst i parkeringskjeller under bebyggelsen og under deler av
gågata (Rådhusveien). Parkeringskravene er i tråd med kommunedelplanens
føringer. Det kan legges opp til korttids langs sentrumsveien.
FORMÅL
Blokkbebyggelse
Gjesteparkering
Forretning
Kontor

Parkeringskrav
1 / boenhet
0,25 / boenhet
3 / 100 m2 bruksareal
1/ 20 m2 netto kontorflate

5.3.3 Kjøreveg, atkomst og varelevering
Sentrumsveien, som går langs planområdet i nord og vest, er en kommunal vei.
Avkjørsel fra denne, til varelevering og nedkjøringsrampe til parkeringskjelleren
utformes i henhold til retningslinjer for avkjørsel i Statens vegvesen sin håndbok N100.
Basert på tilgjengelige opplysninger, er det ikke noe som tyder på at Sentrumsveien
har trafikale kapasitetsproblemer, som hovedadkomst til den planlagte bebyggelsen i
planområdet.
Varelevering løses ved transport med liten eller stor lastebil i Sentrumsveien eller
Rådhusveien.

5.3.4 Fortau, torg, gatetun og framkommelighet for myke trafikanter
Planområdet omfatter deler av gågata på Tangvall. Herfra er overordnet nett for
gang- og sykkelveier i sentrale deler av kommunen tilgjengelig. På motstående side
av Sentrumsveien, er fortau med tilgang til idrettsanlegg og skole tilgjengelig via
nyetablert miljøkryss. Internt i planområdet vil det bli gatetun og fremkommelig for
myke trafikanter mellom alle bygg. BKB 1 og 2 kan knyttes sammen med tak over
gangpassasjen mellom dem.
Torget skal opparbeides i tråd med kommunens vedtatte utomhusplan for sentrum.
Kollektivtrafikk er godt tilgjengelig. Hovedbusstoppet på Tangvall ligger 50 meter fra
planområdet.

5.4

Bokvalitet

Bebyggelsens utforming, etablering av de felles uteoppholdsarealene, samt de rommelige
private balkongene, sikrer at hver boenhet får tilgang til minimum 25 m2 uteoppholdsareal,
fordelt på fellesarealer og private balkonger. Dette samsvarer med kravene i
kommunedelplan for Tangvall. Innenfor planområdet er det regulert drøyt 750 m2 til gågate
og 1336 m2 til Torg.
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For bebyggelsen i planområdet, så vil kommunedelplanens krav om sol på halve
uteoppholdsarealet ved vårjevndøgn kl 16 være oppfylt med god margin. Det er sol på mye
av torget, all takterrasse på øverste etasje, og mye takterrasse på den høye førsteetasjen.
Videre er de fleste balkonger mulig å legge slik at de har sol på dette tidspunkt.
For omkringliggende bebyggelse, så faller skyggene fra planlagt bebyggelse på
Rådhusveien 30 først senere på ettermiddagen, og denne eiendommen vurderes til å være
godt ivaretatt. Den har også det meste at balkonger mot sør og har veldig gode solforhold
her hele dagen. Bygget med adresse Sentrumsveien 23 og 25 blir noe mere berørt av
skyggevirkningen av de planlagte høyere byggene. Samtidig har dette bygget mye tak, det er
lavt og har lite balkonger i fasadene. For å slippe inn den viktige sola om ettermiddagen og
kvelden når den kommer fra sørvest og vest, så er byggegrensene lagt slik at det blir minst
22 meter bred åpning mellom de høye byggene på BKB1 og Kombinert bygg og anlegg. Det
er også i vestfasaden at Sentrumsveien 23 og 25 har flest terrasser, og det er viktig at det
blir litt rom mellom BKB1 og kombinert bygg og anlegg slik at det blir lys og luft inn, selv om
det er et eldre og lavt bygg som ikke kan styre utviklingen på Tangvall.

Figur 6. Sol-skygge ved vårjevndøgn kl 16.00. Alle de øverste takterrassene har full sol. Det er sol på minst halve arealet på
terrassene oppå den høye førsteetasjen. Omtrent samtlige balkonger har som kl 16.00, og det er sol på mere enn halvparten
av torget i nord. For naboene i Rådhusveien 30 er det sol på alle balkonger i sør og vest frem til kl 16.00. Sentrumsveien 23
og 25 har ikke uteoppholdsareal på egen eiendom på bakkeplan, men vil kunne nyte godt av oppgraderingen av torget
umiddelbart på nordsiden. Det er på dette bygget noen innebygde terrasser på sør og vestsiden som får en del mindre sol
som følge av planlagt utbygging. Men dette bygget er også så lavt at samme effekten ville vært oppnådd hvis planlagt ny
bebyggelse kun var 4 etasjer høy også.
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Figur 7. Kartet viser avgrensningen av offentlig uterom på Tangvall. Opparbeiding skjer i regi av kommunen og de ulike
eiendommer i sentrum betaler en andel hver ut fra fordeling i utbyggingsavtalen.

5.5

Lek

Området som reguleres er i dag ikke benyttet som leke eller oppholdsareal for barn og unge.
Det er satt krav i bestemmelsene om opparbeidelse av nærlekeplass på minst 150 m2. Dette
er lekeplass for de aller minste, og er et supplement til den betydelige utviklingen av
sentrumsgatene med leke og aktivitetsområder som kommunen planlegger. Disse
sentrumsutviklende forholdene ivaretas ved tilskudd i hht til kommunens praksis for
inngåelse av utbyggingsavtaler. Forholdet er også fanget opp i rekkefølgebestemmelsene.
Tilgang til lekearealer som eksisterer, eller som forutsettes tilrettelagt gjennom tiltak avtalt i
utbyggingsavtalen, fremgår av kart som viser utomhusplan for Tangvall sentrum. Gjennom
realisering av denne reguleringen og dertil bidrag til opparbeidelse av aktivitetsområdet
gjennom tilhørende utbyggingsavtale, så blir forholdene for barn og unge betydelig bedre.
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Figur 8. Utomhusplan for Tangvall sentrum.

5.6

Teknisk infrastruktur

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en rammeplan for VA som er vedlagt
detaljreguleringen. Kapasitet på kommunalt ledningsnett er i hovedsak tilfredsstillende, men
forutsettes avklart i detalj gjennom teknisk plan i forbindelse med byggesøknad.
Basert på opplysninger fra Agder Energi Nett, så er det god kapasitet på trafo og tilhørende
ledningsnett i området. De anbefaler likevel at det tidlig i prosessen foretas
energiberegninger for den planlagte bebyggelsen, siden det planlegges for høy utnyttelse.

5.7

Renovasjon

Avfallshåndtering forutsettes løst ved etablering av søppelrom i den planlagte bebyggelsens
første etasje, eller i kjelleretasjen. Sistnevnte løsning vil kreve transport av søppel fra
kjelleretasjen til offentlig vei på tømmedagen. Alternativt kan nedsenket dunker i utearealene
etableres.

5.8

Tilgjengelighet

Planområdet er tilnærmet flatt. Nivå for gulv i første etasje forutsettes å være ca 15 cm over
omkringliggende gateareal.
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Alle boliger forutsettes utformet etter retningslinjer om tilgjengelig bolig, i henhold til
bestemmelsene i gjeldene teknisk forskrift (TEK).
Publikumsarealer, kontorer og offentlig tilgjengelige uteoppholdsarealer forutsettes utformet
etter bestemmelsene om universell utforming i henhold til regelverket i gjeldene teknisk
forskrift (TEK).

5.9

Naturmangfold

Planområdet er i dag fullt utbygd med bygninger og harde overflater som asfalt og
belegningsstein.
Ny bebyggelse forutsette i stor utstrekning etablert med takhager og uteoppholdsarealer på
tilgjengelige flater. Det vil bli grønne vekster i mye større utstrekning enn i dag. Følge av
dette er at planlagt bebyggelse bedre ivaretar hensynet til fugl og insekter.

5.10 Kulturminner
Det er ikke verneverdige, eller automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

5.11 Folkehelse
Høy arealutnyttelse, sentralt i sentrum av Tangvall, der bebyggelsen er utformet etter
idealene om lys og luft for alle beboere vil etter vår vurdering ha en positiv innvirkning på
folkehelsen.
Etablering av boliger, kontorarbeidsplasser og gode salgsarealer på gateplan, vil bidra til
redusert behov for bilbruk i forbindelse med arbeids- og fritidsreiser. Tangvall ligger innenfor
akseptabel sykkelavstand i forhold til flere eksisterende og planlagte boligområder i Søgne.
Solrike private og felles uteoppholdsarealer gir beboerne tilgang på kvalitativt gode
uteoppholdsarealer. Dette gjelder i forhold til de nære private utearealene på rommelige
private balkonger, god tilgang til felles uteoppholdsarealer for beboere og brukere av de
planlagte byggene, og god tilgang til offentlige uteoppholdsarealer på bakkeplan.
Høy utnyttelse gir mange beboere god tilgang på sentrumsaktiviteter, mindre behov for
bilbruk, og god tilgang på kollektive transportløsninger. Etter vår vurdering bidrar dette i
positiv retning for befolkningens fysiske og psykiske helse.

5.12 Lyd og støy
Det er utarbeidet støyberegninger i forhold til trafikkstøy, der også behov for skjerming av
enkelte uteoppholdsarealer er beskrevet. Rapporten viser at det er mulig å oppnå gode
uteoppholdsarealer i tilknytning til boligene med enkle tiltak. Hvilke tiltak som vil være
påkrevd avhenger av hvilke valg deg gjøres for arealbruken. Plasseres terrasser annerledes
enn vist på illustrasjonene og i støyberegningene, så må behov for støyskjerming revideres.

5.13 Risiko og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalyse er utført. Det er ikke avdekket særskilte forhold av betydning
for risiko og sårbarhet.
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6. Virkning av planforslaget
6.1

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Parallelt med gjennomføring av reguleringsarbeidet, forutsettes iverksatt forhandlinger om
utbyggingsavtale mellom Søgne kommune og utbyggerne, Mur i Sør Eiendom AS,
Rådhusveien 36 AS og Søgne kommune.
De økonomiske konsekvensene for kommunen vil kunne være svært positive hvis
planforslaget blir realisert. Det er forholdsvis mye bygningsmasse som kommunen enten kan
selge eller bygge ut selv.
Utbyggingsavtalen skal også håndtere og sikre lekearealer for barn- og unge, i henhold til
innarbeidet praksis for sentrumsområdene på Tangvall. Dette forutsettes gjennomført i
samsvar med tidligere utarbeidete utbyggingsavtaler, slik at Søgne kommune forestår
etablering av nødvendige lekearealer, og at utbygger bidrar med infrastrukturbidrag til
kommunen.

6.2

Forurensning og energiforbruk

Planforslaget legger til rette for å redusere transportbehovet, ved at det bygges med høy
arealutnyttelse i kommunesenteret. Videre vil oppføring av ny bebyggelse, utført etter
dagens energikrav, redusere behovet for energi, målt i forhold til det tilgjengelige gulvarealet.
Målet er også at flere boliger i sentrum vil være med å sikre forretning og bevertningsdriften
og dermed også legge til rette for at flere mennesker har sykkel eller gåavstand til et levende
og attraktivt sentrum
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7. Merknader til oppstartsmeldingen
Det er etter oppstartsmeldingen mottatt 8 tilbakemeldinger. Av dette er 2 mottatt fra
naboer/gjenboere og 6 fra offentlige instanser. Oppstartsmeldingen til skoleplanen fikk ikke
merknader som angikk det området som ble inkludert i denne detaljreguleringen.
Merknadene som kom inn til oppstartsmeldingen for Rådhusveien 36-38 følger vedlagt. Kort
oppsummert har merknadene følgende innhold:
•

Offentlige høringsinstanser:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder – ser positivt på planarbeid i samsvar med
kommunedelplanen. Det henvises til at rekkefølgekrav i kommunedelplanen må ivaretas.
I tillegg minnes det om temaer som barn- og unges interesser, universell utforming og
tilgjengelighet, eventuell helsekonsekvensutredning, forurensning, grenseverdier for støy,
samt risiko og sårbarhet. Etter vår vurdering ivaretas dette gjennom planforslaget.
Vest-Agder Fylkeskommune – ser positivt på at det allerede i oppstartsprosessen varsles
om høy arealutnyttelse, som er et viktig punkt for fylkeskommunen i forhold til
overordnede planer om samordnet areal og transportplanlegging. Fylkeskommunen
ønsker utvikling for tilrettelegging av en bymessig struktur med parkering under bakken,
og formål på gatenivå som henvender seg utover, til brukerne av sentrumsområdene. I
tillegg minner en om at barn- og unges interesser må belyses og ivaretas. Etter vår
vurdering ivaretar planforslaget fylkeskommunens innspill.
Statens Vegvesen – opplyser at planområdet ikke ligger inntil fylkes- eller riksveg, og
derfor ikke er av interesse for dem.
Agder Energi Nett AS – opplyser at de har en høyspentkabel gjennom deler av
planområdet, og at det må tas hensyn til denne i det videre planarbeidet. Videre opplyses
det at eksisterende trafo har god kapasitet, men siden det legges opp til en høy
arealutnyttelse, anbefales det å gjennomføre en energiberegning tidlig i prosessen slik at
behov for forsterkninger kan planlegges i god tid. Vi ser for oss at det blir behov for en
mindre omlegging av høyspentkabelen, som følge av det foreliggende planforslaget.
Avfall Sør – anbefaler at det tidlig i prosessen avsettes plass for renovasjonsløsning. De
anbefaler i den sammenheng en nedgravd løsning for avfallshåndteringen. Nedgravd
løsning som er tilgjengelig fra gateplan kommer fort i konflikt med bruk av gatenivåer som
fortau, gågate og nedkjøringsrampe. Vi foreslår derfor en løsning med etablering av
søppelrom i de enkelte byggene.
Ingeniørvesenet – anmoder om at kommunens veileder og normaler for veg, vann, avløp,
renovasjon og brann, legges til grunn for planarbeidet. Vi forutsetter at dette er førende
for valg av aktuelle tekniske løsninger.

•

Private innspill fra berørte naboer og gjenboere:
Finn Lohne, Rådhusveien 30 – mener at Rådhusveien 36 er et så nytt bygg at det ikke er
modent for sanering. Videre mener han at utbygging av høyhus bør begrenses til
områder nord på Tangvall, for å unngå mørke gater og lite sol i sentrum. Etter vår
vurdering, vil en utbygging med høye punkthus over butikketasjene, ivareta
tilfredsstillende solforhold for omkringliggende områder.
Arvid Andersen, Rådhusveien 30B – mener det ikke er akseptabelt om byggene i
Rådhusveien 36-38 blir vesentlig høyere enn de er i dag. Høyder over 12 meter for nr. 36
og 15 meter for nr. 38, mener han ikke er akseptabelt. Det foreliggende
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reguleringsforslaget legger opp til at det i nedre del av bebyggelsen kan bygges med
gesimshøyde på inntil 8 meter, og at det kan etableres punkthus med inntil 32 meter over
gatenivå.
Etter vår vurdering er innspill mottatt fra offentlige høringsinstanser i all hovedsak
samsvarende med tiltakshavers ønsker om fremtidig utvikling av planområdet.
Unntaket er Avfall Sør’s ønske om å etablere nedgravd avfallsanlegg. Dette anser vi som
problematisk, både i forhold til arealutnyttelse under terreng og i forhold til virksomhetene
som forutsettes etablert i bebyggelsen. Vi vil derfor foreslå at det etableres søppelrom med
kjøling i bebyggelsens 1. etasje, eller i kjelleretasjen, og at det etableres ordninger for
tømming av dette.
Innspillene fra naboer og gjenboere omhandler hovedsakelig byggehøyder. Dersom vi skal
ivareta overordnede intensjoner, både fra offentlige myndigheter og fra tiltakshaver, om høy
arealutnyttelse, må byggehøydene økes i forhold til eksisterende bebyggelse på Tangvall.
Basert på dette, legger vi til grunn at konseptene for utvikling innen planområdet
opprettholdes.
FORSLAGSSTILLER VURDERING AV PLANFORSLAGET
Som forslagsstillere mener vi planforslaget bidrar til å oppfylle overordnede politiske ønsker
om å videreutvikle Tangvall til et sentrumsområde med sentralt plasserte boliger og en
tilpasset næringsutvikling. Konsentrasjonen av boliger og forretninger på Tangvall vil også
bidra til å redusere transportbehovet med privatbil.
Høy arealutnyttelse i det aktuelle reguleringsområdet på Tangvall, vil bidra til at flere kan
benytte sykkel og/eller kollektivtransport i forbindelse med arbeids- og fritidsreiser. Området
ligger slik at det vil være gode muligheter for bruk av sykkel fra kommunens nåværende og
fremtidige boligområder, til arbeidsplasser i den planlagte bebyggelsen.
Etter vår vurdering bidrar også reguleringsforslaget med en form og arkitektur som bidrar til å
bringe Tangvall videre i en mer urban retning. Grønne tak og takhager er tidligere etablert i
området. Løsningen som foreslåes i dette prosjektet skal i tillegg til å sikre beboerne felles
uteoppholdsarealer av god kvalitet.

8. Vedlegg
•
•
•
•
•
•
•

VA rammeplan
Støyrapporter
ROS-vurdering
Rapport grunnundersøkelse
Illustrasjoner og perspektiver av planlagt bebyggelse
Sol-skygge beregninger
Parkeringskjeller illustrasjon

23.01.2018 sh
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Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker
Detaljregulering for Rådhusveien 36-38, Søgne

Plan- og bygningsloven § 4-3 – samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse:
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for
planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om
arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område
med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i
arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade
og tap. ”

Regulant skal kartlegge alle relevante forhold som må utredes i egen risiko- og sårbarhetsanalyse.

Dette er en sjekkliste som skal være til hjelp for å finne ut hvilke temaer som må beskrives/utredes nærmere.
Mindre forhold beskrives i planbeskrivelsen.
Forhold som krever spesialkompetanse må utredes i egen fagutredning/ROS-analyse.

ROS-analyser utarbeides med utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet
Det kan være hensiktsmessig å sammenfatte aktuelle tema i risikomatriser, se s. 15 i veilederen.

Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse
et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen

Utredes ikke i egen ROS-analyse

Vedl

Begrunnelse:

nr.

ROSanalyse
Sett kryss
Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller
steinskred?

Nei

Er det fare for utglidning (er området
geoteknisk ustabilt)?

Nei, Grunnboringsrapport omhandler
temaet
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse
et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen

Utredes ikke i egen ROS-analyse

Vedl

Begrunnelse:

nr.

ROSanalyse
Sett kryss
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?

Nei

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder
lukket bekk?

Nei. Store nedbørsmengder kan skape
problemer, men dagens flater er harde
og tar ikke opp og lagrer vann ved akutt
mye nedbør. Planlagt utbygging tilfører
ikke mere vann over samme tid. VArammeplan omtaler forholdet.

Er det tatt hensyn til fremtidig havnivåstigning?

Ikke aktuelt

Dersom området har tilgang til elv eller sjø; er
det behov for sikringstiltak?

lenke

Ikke aktuelt

Er det fare for forurensende avrenning fra et
utsprengt område (gjelder sulfidholdig fjell)?

Nei, kun løsmasser i grunnen

Finnes det terrengformasjoner som utgjør fare
(stup etc.)

Nei

Vil skogbrann/lyngbrann i området være en
fare for boliger/hus?

Nei

Annet (angi)

Infra-struktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området:
- hendelser på veg?

Nei

- hendelser på jernbane?

Nei

- hendelser på sjø/vann/elv?

Nei
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse
et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen

Utredes ikke i egen ROS-analyse

Vedl

Begrunnelse:

nr.

ROSanalyse
Sett kryss
- hendelser i luften?

Nei

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en
risiko for området:
- utslipp av giftige gasser/væsker?

Nei

- teletjenester?

Nei

- vannforsyning?

Nei, ikke så lenge kommunalt vann er
sikret.

- renovasjon/spillvann?

Nei

Dersom det er høyspentanlegg i området: - blir lenke
følsom bebyggelse som
skoler/barnehager/boliger (samt
uteoppholdsarealer) planlagt i tilstrekkelig
avstand til høyspentledninger, jordkabler,
transformatorstasjoner eller nettstasjon i
forhold til mulig helserisiko (utredningskrav ved
0,4 μT)?

Nei, her er det kun kabler i grunnen, og
trafo med sikker avstand.

Er det farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området (f.eks. inn- og utkjørsel)?

Nedkjøring til parkeringskjeller krysser
fortau. Løsninger for å sikre god oversikt
må tilpasses her.

Brannberedskap:

- omfatter området spesielt farlige anlegg?

Nei

- ligger området slik at brannvesenets krav til
innsatstid tilfredsstilles?

Ja
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse
et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen

Utredes ikke i egen ROS-analyse

Vedl

Begrunnelse:

nr.

ROSanalyse
Sett kryss

Tidligere
bruk/
forurensning

- har området tilstrekkelig brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

Ja, Området vurderes til å ha svært stor
forsyningssikkerhet. I prosjekteringen vil
høyde på bygg være med å bestemme
om det kreves trykkforsterning for å
sikre sprinkling i høyden. Det vises til VA
rammeplan

- har området tilfredsstillende atkomst for
brannvesenet? (Pbl § 18-1)

Ja

Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter i og utenfor planområdet?

lenke

- bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg /
mekanisk verksted/skipsverft?

Nei

- industri (for eksempel galvaniseringsverksted,
impregneringsverk, annen industri)?

Nei

- avfallshåndtering/deponi?

Nei

- gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av
bygninger fra 1950 -1980 / byjord?

Nei

- militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?

Nei

- annet (angi)?
Omgivelser

Vil boliger bli utsatt for forhold som direkte eller indirekte kan påvirke helsen:

Nei

- forurensning av drikkevannskilde
(privat/kommunal) og/eller nedslagsfelt for
drikkevannskilde?
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Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse
et behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen

Utredes ikke i egen ROS-analyse

Vedl

Begrunnelse:

nr.

ROSanalyse
Sett kryss
lenke
- støy/rystelser/vibrasjoner fra
veitrafikk/bane/fly/tekniske installasjoner
(eks. vifter og kjøleanlegg) / annen virksomhet
(eks serveringsvirksomhet og konsertlokaler)?

Nei

lenke

Nei

- luftforurensing i planområdet (T-1520,
retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanleggingen)?

- utslipp av støv, avgasser, markert lukt eller
annet (eks. lukt fra serveringsvirksomhet og
matproduksjon)?

Nei

- andre forhold av vesentlig betydning for miljø
og trivsel?

Nei

- dårlig mobildekning og
bredbånd/internettforbindelse?

Nei

Annet (angi) “risiko- og sårbarhetsforhold som
har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål”

Sabotasje/

Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?

Nei

Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i
nærheten? (F.eks. risikofylt industri med
kjemikalie/eksplosiver, olje/gass, radioaktiv
materiale eller kraftstasjon, trafo, damanlegg,
viktige telekommunikasjonsanlegg,
militæranlegg)

Nei

terror
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Utført av Prosjektgruppen AS

Dato:

23.02.2018
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Strek Arkitekter AS
Kongens gate 25
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Innvalgsnummer
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Deres referanse

02.02.2017
AE
(+47) 38 12 08 37
3772
TLT

4610 Kristiansand

Rådhusveien 36-38. Reguleringsplan. Vegtrafikkstøy.
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for blokkbebyggelse i Rådhusveien 36-38
på Tangvall, Søgne kommune, er vi bedt om å foreta beregning av vegtrafikkstøy.
Arbeidet er utført av ViaNova Kristiansand AS.
Beregningsmetode
Beregningene er utført etter Nordisk Beregningsmetode, komplett metode.
Utestøy er beregnet med beregningsprogrammet Novapoint Støy. Det er benyttet digital
terrengmodell.
Plangrunnlag
Beregningene er basert på digitalt kart og mottatte arkitekttegninger i plan, snitt og
perspektiver datert 16.12 2016 fra oppdragsgiver.
Med den tiltenkte byggehøyden på 10 etasjer, må det tas hensyn til dagens E39 som
støykilde.
Det foreligger imidlertid plan om flytting av E39. Dette er det tatt hensyn til i forventet
framtidig trafikkmengde.
Det er tanker om mer utbygging på Tangvall. Det foreligger plan om utbygging med store
bygg mot E39 mellom planområdet og E39 (ved Rema 1000). Slike bygg vil skjerme en del
av E39, men er ikke lagt inn i støyberegningen.
Trafikkgrunnlag
Det foreligger trafikktall for E39, fv 465 og fv 114 for 2015 fra Statens vegvesen.
I forbindelse med planlegging av ny E39 gjennom Søgne er det gjennomført trafikkanalyse
av Sweco datert 20.03.2015, revidert 30.04.2015, «Trafikkanalyse Tangvall».
Trafikkanalysen omhandler trafikale konsekvenser i Tangvall sentrum som følge av at E39
flyttes til ny trase i tunnel lenger nord. Trafikksituasjonen vil bli bedre i Tangvall sentrum med
ny E39. Høyest støybelastning vil det være med dagens situasjon. I påvente av ny E39 er
støyen beregnet for dagens situasjon og med trafikkmengde framskrevet 10 år til 2027. Dette
vil være den mest ugunstige støysituasjonen.
Trafikktall for Sentrumsveien foreligger ikke. Imidlertid ble det i forbindelse med ovennevnte
trafikkanalyse gjennomført trafikktelling i krysset med Hølleveien. Trafikken i vegarmen vil,
med framskrevet vekst, tilsvare en ÅDT i år 2027 på 8800 kjt/døgn. Trafikken forventes å
avta vestover til ca 5000 kjøretøyer i krysset med fv 114 Tangvallveien.
Rett nord for planlagt bygg Rådhusveien 38 ligger en parkeringsplass. Det er beregnet
trafikkstøy og forutsatt en trafikkavvikling på parkeringsplassen med 10 utskiftinger pr.
parkeringsplass i døgnet.
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Det er på alle vegene brukt en årlig trafikkvekst på 2,5%.
Det er brukt skiltet hastighet.
Døgnfordeling av trafikken foreligger ikke og det er brukt døgnfordeling i henhold til M-128,
veileder til T-1442. For E39 er det regnet med døgnfordeling i henhold til typisk riksveg med
dag 75%, kveld 15% og natt 10% (gruppe 1). For fylkesveiene er det regnet med
døgnfordeling i henhold til by og bynære områder (gruppe 2) med dag 84%, kveld 10% og
natt 6%.

Veg
E39, vest
E39, rundkjøring
Fv 456 Hølleveien, nord for rundkj.
Fv 456 Hølleveien, syd for rundkj.
Fv 114, Tangvallveien
Sentrumsveien, øst
Sentrumsveien, midt
Sentrumsveien, syd
P-plass nord for nybygg

ÅDT
kjt/døgn
15500
23000
12800
11400
5700
8800
6500
5000
500

Trafikkmengde 2027
Dag
Kveld
(%)
(%)
75
15
75
15
84
10
84
10
84
10
84
10
84
10
84
10
74
15

Natt
(%)
10
10
6
6
6
6
6
6
1

Fart

Tunge

km/t
80
80
50
50
50
40
40
40
40

%
14
12
7
7
6
8
6
6
0

Grenseverdier
T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn.
Det skal kartlegges utendørs forhold, frittfeltverdi, for to støysoner; rød og gul.
Fra vei som støykilde gjelder disse kriterier:
 Rød sone. Lden 65 dB, L5AF 85 dB (natt)
 Gul sone. Lden 55 dB, L5AF 70 dB (natt)
Grenseverdiene gjelder for barnehage så vel som boliger, men krav til nattestøy vil være
mindre aktuelt for barnehage. Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er
egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Innendørs er gjeldende støygrense i oppholdsrom 30 dBA.
Kommentarer
Planlagte bygg er tenkt utført i 10 etasjer. De nederste deler av byggene vil være mest utsatt
for den nære trafikken (Sentrumsveien og p-plasser) mens påvirkningen fra øvrige veger blir
redusert på grunn av avstand, terreng og andre bygg.
De øverste etasjene i høye bygg vil imidlertid i tillegg være påvirket av støy fra E39, fv 456
og fv 114.
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Nye bygg er planlagt med 10 etasjer. Det er beregnet med gulv i 10. etasje 31,5 m over
bakken (på kt. 46,0).
I Rådhusveien 36 er tenkte balkonger vist litt inn fra vegglivet (trukket litt inn i leiligheten).
Dette vil støymessig være en fordel i de tilfeller det dermed blir mer vegg i hele høyden som
skjermer mot dominerende støykilder. Utformingen er derfor en forutsetning for
beregningsresultatene som framkommer for disse balkongene.
Tegning X001. Kartlegging etter T-1442
Støynivå er beregnet i et rutenett av punkter. Rutenettet er forsterket der dette anses
nødvendig. Beregningshøyde er 4 m over bakken. Støynivået i disse beregningspunktene
danner grunnlag for støykotekart.
Planområdet ligger i gul sone. Det må påregnes skjermingstiltak i forbindelse med
boligbebyggelse.
Mens støyen normal avtar med økende høyde, kan imidlertid støyen fra fjernere veier
påvirke støynivået oppover i etasjene.
Tegning X002. Planlagt utbygging. Uskjermet
Det er beregnet støy ved mest ved aktuelle fasader. Beregningshøyden er 1,5 m over gulv.
Støyen er beregnet i nederste og øverste boligetasje. Ved fasadepunktene er
refleksjonsbidraget fra bakenforliggende fasade medregnet.
Det er også beregnet støy på utendørs oppholdsplasser som vil være balkonger for den
enkelte leilighet. Beregningspunktet er midt på balkongen og med beregningshøyde 1,5 m
over gulv. Også her er det i utgangspunktet beregnet i nederste og øverste etasje, men vil
være supplert der støynivået viser at det er nødvendig å beregne i flere etasjer (støynivået
viser seg å variere over eller under grenseverdien).
I tillegg er det beregnet støynivå i flere punkter på tiltenkte felles takterrasser.
Ved påskrift av beregningsresultat for balkonger framgår også hvilken etasje det gjelder.
Støynivået vil bli noe høyere i øverste etasje enn i nederste. I de øverste etasjene vil E39
være den dominerende støykilden. Støynivået ved mest utsatte fasadepunkter vil bli Lden 61
dBA. For de mest utsatte balkongene (mot vest og nord) vil støynivået bli 62-64 dBA.
Sydsiden og østsiden er mindre utsatt og her vil støynivået i flere etasjer ligge under
grenseverdien.
For balkongene er beregningspunkt markert og støynivå Lden påført.
For takterrassene er det regnet med den eventuelle skjermingseffekten som
heissjakt/trapperom vil gi.
For nr 38 (vestre bygg) er støynivået omkring på terrassen rimelig jevnt på 58-61 dBA.
For nr 36 (østre bygg) er støynivået nord for heis 60-62 dBA mens den sydlige delen er noe
mindre utsatt og vil også få et mindre område som tilfredsstiller grenseverdien.
På takterrassene er beregningspunktene markert med grønne (støynivå under
grenseverdien) eller gule (støynivå 55-65 dBA) punkter.
For å redusere støy på balkonger og fellesterrasser til under grenseverdien vil det være
nødvendig med skjermingstiltak.
Det er foreslått tiltak.
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Tegning X003. Planlagt utbygging, lokale skjermingstiltak
På balkonger med støy over grenseverdien er det er i utgangspunktet foreslått tette rekkverk
med høyde 1,2 m. Der dette ikke er tilstrekkelig er høyden økt.
I det følgende er plasseringen av balkongene betegnet med himmelretning (nord er mot
E39). Se tegning.
For å tilfredsstille grenseverdien, vil følgende rekkverk være nødvendig:
Bygg

Balkong

Tett rekkverk høyde (m)

Nr 36
Nr 36
Nr 36

Vest. Etasje 1-4
Vest. Etasje 5
Vest. Etasje 10

Ikke bolig
1,6
1,7

Nr 38
Nr 38
Nr 38

Nord. Etasje 1-2
Nord. Etasje 3
Nord. Etasje 10

Ikke bolig
1,8
2,0

Nr 38
Nr 38
Nr 38

Vest. Etasje 1-2
Vest (begge). Etasje 3
Vest (begge). Etasje 10

Ikke bolig
1,2
1,2

Nr 38
Nr 38
Nr 38
Nr 38

Syd. Etasje 1-2
Syd. Etasje 3-5
Syd. Etasje 6
Syd. Etasje 10

Ikke bolig
1,2
1,2

Nr 38
Nr 38
Nr 38
Nr 38

Øst. Etasje 1-2
Øst. Etasje 3-5
Øst. Etasje 6
Øst. Etasje 10

Ikke bolig
1,2
1,2

Resulterende støynivå Lden er vist på tegningen.
Der det er krav til høye rekkverk bør det vurderes bruk av hel innglassing.
Når krav til støygrenseverdi på oppholdsplass er tilfredsstilt på egen balkong, er det ikke
tilsvarende krav til støy på fellesterrasser. Takterrassene vil imidlertid være et aktivum og
støynivået bør søkes tilfredsstilt.
Det er foreslått tette rekkverk for at størst mulig område på tak kan tilfredsstille støynivå 55
dBA.
Med bakgrunn i de foreslåtte tiltakene vil det alternativt være mulig med tilsvarende tiltak å
støyskjerme mindre områder.
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Takterrasse

Tiltak. Tett rekkverk/skjerm

Nr 36. Nord

Mot vest og mot nord: H=1,9 m
Mot øst: H=1,2 m
Mot syd: Heis/trappehus

Nr 36. Syd

Alle rekkverk: 1,2 m
Mot nord: Heis/trappehus

Nr 38. Øst

Mot nord: 1,8 m
Mot øst og mot syd: 1,2 m
Mot vest: Heis/trappehus

Nr 38. Vest

Mot nord: 1,8 m
Mot vest og mot syd: 1,2 m
Mot øst: Heis/trappehus

Med foreslåtte tiltak vil alle utendørs oppholdsplasser tilfredsstille krav til støynivå.
Det er beskrevet minimumskrav til tiltak. Ved valg av skjerming bør også andre faktorer
vurderes. Faktorer kan være tiltak for å gi arkitektonisk enhetlig løsning. Klima og vind kan
medføre ønske om ytterligere tiltak. Det samme gjelder ønske om skjerming mot annen
aktivitet i området. Slike tiltak bør da utføres med støyskjermende effekt. Levegger på tak og
innglassing av uteplasser vil være attraktivt. Ved eventuell innglassing bør det brukes enkelt
glass da for gode glass/isolasjonsløsninger kan medføre at området regnes som innendørs
areal. Høye rekkverk og innglassing kan medføre krav til brannsikring.
En del gjenværende deler av fasader som ikke er skjermet vil fremdeles bli utsatt for støy
over grenseverdien.
Det bør i senere planfase kontrolleres om innestøyen i oppholdsrom ved slike fasader
tilfredsstiller krav til innestøy. Støynivået er på et slikt nivå at det normalt ikke vil være
nødvendig med omfattende tiltak.
I støyutsatte områder bør soverom vies oppmerksomhet. Leiligheter bør om mulig være
gjennomgående slik at soverom dermed kan legges på mindre støyutsatt side. Vinduer
(gjerne lave) kan skjermes av balkongrekkverk. Det kan også luftes mot innglasset balkong.
Behov for utlufting kan reduseres ved solavskjerming eller økt ventilasjon.
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Konklusjon
Det er foretatt beregning av vegtrafikkstøy i forbindelse med av reguleringsplan for
Rådhusveien 36-38 på Tangvall, Søgne kommune.
E39, som i dag er en støykildene, skal flyttes til ny trase lenger nord. Flyttingen vil også
påvirke trafikkmønsteret og trafikkmengden på Tangvall. Mest støyutsatt er planområdet med
dagens situasjon. Støyberegningen er derfor utført for dagens situasjon, men med en
trafikkmengde framskrevet ytterligere 10 år til 2027.
Planområdet og byggene vil bli liggende i gul støysone. Flere fasader med balkonger i
boligetasjer vil bli utsatt for støy over grenseverdien. Det må utføres skjermingstiltak.
For å skjerme balkongene er det foreslått tett rekkverk. Krav til høyde på tett rekkverk vil
variere fra 1,2 til 2,0 m. Bruk av innglasset balkong bør vurderes.
Det er også foreslått tett rekkverk for å skjerme felles takterrasser. Nødvendig høyde på tett
rekkverk for å opp støy under 55 dBA varierer fra 1,2 til 1,9 m. Skjermingsforslaget kan
eventuelt tilpasses mindre områder på taket som ønskes utnyttet til terrasse.
En del gjenværende deler av fasader som ikke er skjermet vil fremdeles bli utsatt for støy
over grenseverdien.
Det bør i senere planfase kontrolleres om innestøyen i oppholdsrom ved slike fasader
tilfredsstiller krav til innestøy. Støynivået er på et slikt nivå at det normalt ikke vil være
nødvendig med omfattende tiltak
Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS
Asbjørn Eide
Vedlegg:

-Støytegning X001, X002 og X003
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