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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunedelplanen for Tangvall, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, legges ut på
offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
Arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall er en oppfølging av Søgne
kommune sin planstrategi, vedtatt 20.06.13, hvor det står at arbeidet med kommunedelplanen
for Tangvall skal startes opp i 2013 og prioriteres i 2014.
Planprosessen:
Formannskapet vedtok å sende planprogrammet på høring og melde oppstart av planarbeidet
for kommunedelplanen for Tangvall den 23.04.2014. Det ble sendt ut brev om oppstart av
planarbeid og høring av planprogrammet den 28.04.2014. Planarbeidet ble også varslet i
Fædrelandsvennen. Høringsfristen var satt til 23.06.2014. Det kom inn 17 uttalelser til
planarbeidet og planprogrammet innen høringsfristen. Planprogrammet ble vedtatt i
kommunestyret 28.08.2014. I ettertid har det kommet inn noen flere innspill til planarbeidet.
Disse er håndtert som ordinære innspill og oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen.
Som en del av planarbeidet ble Asplan Viak AS engasjert for å gjennomføre en
mulighetsstudie for videre utvikling av Tangvall. Formålet med mulighetsstudien var å få
vurdert hva som er hensiktsmessig plassering av sentrumsfunksjoner, grønnstruktur og
infrastruktur.
I forbindelse med arbeidet med mulighetsstudien ble det etablert en referansegruppe bestående
av representanter fra offentlige instanser, eiendomsutviklere, råd og interesseorganisasjoner
m.m. Det ble gjennomført to samlinger/dialogmøter med referansegruppa, i tillegg til et
folkemøte med presentasjon av mulighetsstudien. Det var godt oppmøte og stort engasjement
på samlingene. Som en del av arbeidet med mulighetsstudien ble det også gjennomført et
medvirkningsopplegg med ulike grupper, for å kartlegge hvilke deler av Tangvall som brukes
mest, hvor folk mener ting er bra, og hvor det er rom for forbedring.

Parallelt med arbeidet med kommunedelplanen pågår det arbeid med flere detaljreguleringer
innenfor planområdet. Kommunen har også meldt oppstart av oppheving av flere
reguleringsplaner, innenfor området som omfattes av kommunedelplanen for Tangvall.
Offentlig ettersyn og høring av planene som foreslås opphevet, vil bli fremmet som en egen
sak for plan- og miljøutvalget.
Planens innhold:
Et mål med planarbeidet har vært å legge til rette for en utvikling som gir et levedyktig sentrum
med liv og aktivitet på Tangvall. I planprosessen har det kommet en rekke innspill til hvordan
dette bør gjøres. Gjennom de foreslåtte arealdisponeringene har en blant annet søkt å følge opp
følgende premisser:
-

Den videregående skolen skal plasseres tett på/i sentrum.
Busstilbudet skal være lett tilgjengelig og attraktivt.
Det gående handelssentrumet må få en tydelig avgrensing.
Flere skal bo på og nær Tangvall.
Det skal være trygge gang- og sykkelveiforbindelser i sentrum.
Tilgangen til sentrumsnære turområder skal bli bedre.
Deler av idrettsanleggene skal fortsatt ligge på Tangvall.
Det skal være lett å finne parkeringsplass, men konflikten mellom biler og myke
trafikanter skal reduseres.
Det skal etableres flere attraktive, offentlig tilgjengelige uteoppholdsarealer og
lekearealer på Tangvall.

Skolesenter og idrettsanlegg og tilknytning til bussterminal
For videregående skole, ungdomsskole, idrettsanlegg og muligens barnehage, er det i
planarbeidet meldt inn behov for et samlet areal på ca. 55 daa. For å imøtekomme behovet er
det lagt inn et større område til tjenesteyting, i tilknytning til området hvor dagens
ungdomsskole ligger. Det har vært et mål å plassere den videregående skolen tett på sentrum
for å kunne legge til rette for et samspill mellom skolen og sentrum, og for å ha kort vei til
bussterminalen. Det har vært vurdert ulike plasseringer av bussterminalen. På grunn av krav
om kortest mulig kjørevei for bussen, er det konkludert med at bussterminalen skal
videreutvikles i den delen av sentrum hvor den ligger i dag. Dette er en gunstig plassering,
sentralt i sentrum, med kun ca. 200 meter å gå til framtidig videregående skole. Det ligger godt
til rette for å få en trygg gangatkomst gjennom sentrumsområdet.
Det er ønskelig å bevare idrettsanleggene på Tangvall, men det vil være aktuelt å etablere mer
av anleggene på nordsiden av dagens E39, i området avsatt til idrett. For å få en god utnyttelse
av områdene må arealene avsatt til tjenesteyting og idrett sees i sammenheng, gjennom
detaljregulering av områdene. Det gjøres oppmerksom på at dersom det blir aktuelt å flytte
stadion med tilhørende anlegg, så er det estimert at det vil koste ca. 38 mill. kr.
Grønnstruktur
Langs Søgneelva er det lagt inn en trasé for framtidig turvei. Det foreslås også opparbeiding av
deler av områdene langs turveien som friområde med lekeplasser, fiskeplasser m.m. For å
legge til rette for en trygg og attraktiv runde, legges det inn en gang- og sykkelveitrasé på
sørsiden av Kleplandsveien mot Tangvall. I tillegg kan en krysse under E39 og følge
Bakkevollveien tilbake til Tangvall. Det er mulig å nå turveien langs elva fra flere steder og
lage runder med ulike lengder. Det gjøres oppmerksom på at plassering av traseen ikke er
avklart med berørte grunneiere.

I vestre del av Tangvall renner Tangvallbekken, med utløp til Føssa. Bekken, med kantsoner,
er tenkt bevart som et grøntområde, og skal inngå i grønnstrukturen gjennom framtidig
boligområde vest på Tangvall.
Boliger
Gjennom planen åpnes det opp for en betydelig vekst i antall boliger, både øst og vest for
sentrum. For å legge til rette for at det skal være attraktivt for flere aldersgrupper å bo på
Tangvall, må det legges til rette for en variert boligbebyggelse. Øst for sentrum er det i dag
mange eksisterende eneboliger, flere med god kvalitet. Det foreslås å oppheve det meste av
gjeldende planer i dette området, da disse ikke er i tråd med den ønskede framtidige
utviklingen. Områdene i planen hvor reguleringsplaner fortsatt skal gjelde, er vist med skravur
i plankartet.
For å unngå dispensasjonsbehandling for mindre tiltak, er det i forslag til bestemmelser for
områdene B6 – B13, lagt opp til at det kan tillates tilbygg, garasje og lignende opp til en
utnyttingsgrad på 40 % BYA, for de eksisterende bebygde eiendommene. Dersom en skal
etablere flere boenheter, dele eiendommer, øke utnyttingsgraden eller endre formål, vil det
være krav om detaljregulering.
Ved detaljregulering stilles det krav om høyere utnyttelse av tomtene i form av lavblokk og
konsentrert småhusbebyggelse. Endelig avklaring av høyde på bebyggelsen gjøres gjennom
detaljregulering. Det åpnes opp for at avgrensede områder kan planlegges av gangen, slik at det
skal være mulig å realisere utbygging på relativt kort sikt. Det er foreslått rekkefølgekrav
knyttet til nye boliger, for opparbeiding av turvei og friområde langs Søgneelva, og bygging av
gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien fram til Søgneelva. Turveien og gang- og
sykkelveien skal kobles sammen.
Det er i planforlagt også lagt inn nye boligområder mot vest. I dette området er det mindre
eksisterende bebyggelse enn øst for Tangvall, og større arealer med dyrka mark. For å knytte
dette området til sentrum, bør området bygges ut fra øst mot vest. Håverstads jorde, er avsatt til
utvidelse av skoleområdet. Dersom det gjennom detaljregulering av skoleområdet viser seg at
det ikke er nødvendig med arealene vest for Stemveien til skole, åpnes det opp for at området
kan reguleres til boligformål med blokkbebyggelse, og utvikles på samme måte som
tilgrensende område (B5).
For områdene B1, B2 og B3 settes det plankrav for alle nye tiltak, og det legges føringer om at
områdene skal planlegges med blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Før
områdene kan utvikles til boligformål settes det krav om at løsning for ny rundkjøring på E39
med kobling mot Tangvallveien skal være avklart. Det er også foreslått krav om opparbeiding
av rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og Hølleveien, regulert i reguleringsplanen for
Rådhusområdet (Plan ID 20091217), før det kan gis byggetillatelse i områdene B1 – B3 og B5.
Kravet er lagt inn fordi trafikkavviklingen i dette krysset ikke er god per i dag, og økt trafikk
som en konsekvens av flere boliger vil forverre situasjonen.
I område B4 åpnes det opp for at småhusbebyggelsen kan videreføres. Dersom det ønskes en
annen utnyttelse av området enn det kommunedelplanen hjemler, settes det krav om
detaljregulering.
Sentrumsformål
For å skape/opprettholde et vitalt sentrum, er det i planforslaget foreslått å begrense
sentrumsområdene hvor det settes krav om forretning i første etasje, til vestsiden av
Hølleveien. Det er vurdert at det er rom for vekst innenfor det som er det gående
handelssentrumet i dag, og at det er viktig at avstandene ikke blir for store.

Det har i planarbeidet også vært vurdert å legge til rette for ombygging av Hølleveien til en
gate med mulighet for kryssing for myke trafikanter, med handelssentrum på begges sider av
veien. Alternativet er ikke tatt med videre i planarbeidet, da løsningen er kostbar, og en mener
det ikke vil være gunstig for den videre sentrumsutviklingen å åpne opp for
sentrumsfunksjoner over et så stort område.
I områdene avsatt til sentrumsformål er det foreslått krav om detaljregulering for nye tiltak,
med unntak av område BS1, hvor det gis en utnyttingsgrad, i tråd med slik området er utbygd.
Det er i planforslaget foreslått at den gjeldende reguleringsplanen for Tangvall sentrum
tilsidesettes. Det har skjedd endringer på Tangvall etter at reguleringsplanen for sentrum ble
vedtatt i 2005. Det er ønskelig med en annen og høyere utnyttelse av de resterende områdene,
tilpasset dagens situasjon. Det pågår allerede, eller er tenkt oppstart av planarbeid for flere
områder i sentrum, og reguleringsplanen for sentrum vurderes som lite relevant å videreføre.
Det gjøres oppmerksom på at det er noen få områder som er avsatt til utbyggingsformål som
ikke er realisert, og som ved oppheving av denne planen vil miste utbyggingshjemmelen som
ligger i reguleringsplanen for Tangvall sentrum.
Omsorgsboliger
Det pågår et arbeid med utredning av framtidig behov for omsorgsboliger. Det har i dette
arbeidet kommet fram at det kan bli aktuelt med en utvidelse av omsorgssenteret mot øst. Dette
området er også aktuelt å utvikle til boliger med servicetilbud, og det pågår et privat planarbeid
for dette. På grunn av de ulike interessene knyttet til området foreslås det å høre dette området
med to alternative utnyttelser. Plankartet er tegnet med to alternativer, hvor alternativ 1 viser
tjenesteyting og alternativ 2 boligformål. Alternativ 2 vises som et utsnitt på plankartet. Det
kan også bli aktuelt med en kombinasjon av formålene. Det bes i høringen om innspill til begge
alternativene.
Næring
Avstanden mellom Linnegrøvan og Tangvall er så stor, at det ikke er realistisk at disse skal
fungere som et sammenhengende sentrumsområde. Disse områdene vil ha ulike funksjoner, og
det er foreslått å opprettholde den bilbaserte næringsvirksomheten på Linnegrøvan. Det er i
planforslaget lagt inn en utvidelse av Linnegrøvan mot sørøst, for å legge til rette for videre
næringsutvikling. Kommunen har over lengre tid ønsket å avsette området til næring for å
kunne tilby et attraktivt og sentrumsnært areal for storvarehandel og håndverksbedrifter.
Utvidelsen vil beslaglegge dyrka mark og gir bebyggelse tett opptil elva og friområde. Ved
planlegging av området, er det derfor viktig å sikre en turvei forbi området og gi en god
avslutning av næringsområdet mot rekreasjonsområdene ned mot elva. Det er i forslag til
bestemmelser lagt inn rekkefølgekrav til opparbeidelse av den foreslåtte turveien og friområde
langs Søgneelva.
Eksisterende kryssløsning ned til Linnegrøvan gir dårlig flyt i trafikken og bidrar til
trafikkfarlige inn og utkjøringer. Det er derfor lagt inn rekkefølgekrav knyttet til ny
rundkjøring på Hølleveien, i tråd med gjeldende reguleringsplan for Linnegrøvan.
Konklusjon
Med flere boliger, ny videregående skole, idrettsanlegg, et kompakt sentrum, god
kollektivdekning og enkel tilgang til turområder med ulike kvaliteter, legger planforslaget til
rette for at Tangvall kan videreutvikles som et attraktivt sentrum.
Det har i planarbeidet blitt vektlagt at en skal legge til rette for at flere skal kunne bo på
Tangvall, og at det skal være kort vei til tjenestetilbud og kollektivtilbud. Terrenget nord for

Tangvall er bratt og boligbygging i dette området vil ikke gi den nærheten til
sentrumsfunksjoner og kollektivtilbud som vi søker. Nye boliger og sentrumsbebyggelse er
derfor foreslått i direkte tilknytning til eksisterende sentrum. Dette fører til at det i planen
foreslås omdisponering av gode jordbruksområder. Tangvall er etablert i et landbruksområde,
og det er utfordrende å legge til rette for ny bebyggelse, uten at det går på bekostning av dyrka
mark. Tangvallveien ses på som en langsiktig grense mot de store sammenhengende
landbruksarealene, og det har ikke vært aktuelt å vurdere omdisponering av disse arealene.
Det er også en utfordring å få tilfredsstillende støyforhold på uteoppholdsarealer til bebyggelse
som vil bli liggende nær trafikkerte veier.
Det anbefales at planforslaget legges ut på høring slik det foreligger.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer.
Vedlegg
1 Bestemmelser
2 Plankart - Høringsutkast
3 Planbeskrivelse - kommunedelplan for Tangvall
4 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) - kommunedelplan for
Tangvall
5 Konsekvensutredning av enkeltområder
6 Mulighetsstudiet for Tangvall med tilhørende dokumenter
7 Dokumentasjon trafikkberegninger Tangvall - revidert 30.04.15
8 Innspill til planarbeidet - samlet

Bestemmelser til kommunedelplanen for Tangvall
Plan ID – 201405
Høringsutkast til behandling i formannskapet 18.11.15.
1. GENERELLE BESTEMMELSER UAVHENGIG AV AREALFORMÅL (PBL § 11-9)
1.1. Plankrav (pbl § 11-9, nr. 1)
Dersom omsøkte byggetiltak ikke er i tråd med planen, kan det stilles krav om
detaljregulering.
Det kreves detaljregulering for følgende områder: BN, BOP1, BOP2, BOP4, BS2, BS3, SKF, B1
– B3, B5 og B14.
1.2. Krav til tekniske løsninger for nye bygge- og anleggstiltak (pbl § 11-9, nr. 3)
a. Overvannshåndtering. Det skal tilrettelegges for overvannshåndtering på egen
tomt.
b. Kommunale veier, inklusiv gang- og sykkelveier og anlegge for kollektivtransport
skal dimensjoneres og bygges i henhold til statens vegvesens vegnormal.
c. Offentlig- vann og avløpsanlegg skal dimensjoneres og bygges i henhold til VA-norm
for Søgne kommune.
1.3. Rekkefølgekrav (pbl § 11-9, nr. 4)
a. Ved utbygging i regulerte områder skal tekniske anlegg som vann- og
energiforsyning, avløp, veinett, herunder anlegg for gående og syklende og
kollektivtransport være etablert, før det kan gis byggetillatelse.
b. Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger innenfor B7 - B14 eller nye bygg
innenfor BKB, skal gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien med kobling til turvei
langs Søgneelva være etablert.
c. Før det kan gis byggetillatelse til boliger i område B1 – B3, skal ny rundkjøring på
E39 og vei til Tangvallveien være regulert.
d. Før det kan gis byggetillatelse til nye boliger i område B1 – B5, skal rundkjøring i
krysset mellom Tangvallveien og Hølleveien være etablert i tråd med
reguleringsplanen for Rådhusområdet (Plan ID 20091217).
e. Før det kan gis byggetillatelse i BN (Linnegrøvan) skal ny rundkjøring i krysset
mellom Hølleveien og Linnegrøvan være etablert.
f. Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i områdene satt av til
sentrumsformål skal offentlige uteoppholdsareal, vist i kartvedlegg 1, være
opparbeidet.
g. Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter innenfor B1 - B14 og byggetillatelse
til ny bebyggelse innenfor BN og BOP1 skal turveien langs Søgneelva være etablert,
og friområde langs elva være ferdig opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan.
1.4. Uteoppholdsareal til bolig (pbl § 11-9, nr. 5)
For småhusbebyggelse er det krav om minimum 80 m2uteoppholdsareal per boenhet.

For blokkbebyggelse hvor leiligheter er under 60 m2 er det krav om minimum 25 m2
uteoppholdsareal. For leiligheter over 60 m2 er det krav om minimum 50 m2
uteoppholdsareal.
For områdene avsatt til sentrumsformål er kravet om minimum uteoppholdsareal per
boenhet på egen tomt eller i fellesareal 25 m2.
Uteoppholdsarealet skal være på egen tomt eller i fellesareal.
1.5. Uteareal for lek, rekreasjon og idrett (pbl § 11-9, nr. 5 og 6)
a. Funksjonskrav:
 Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 ved vårjevndøgn.
 Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan
inngå i lekeareal, som f.eks. akebakke.
b. Lokalisering og utbyggingsvolum
 Nærmiljøpark på minimum 5 daa skal etableres innenfor BOP1.
 Det skal være kvartalslekeplass på minimum 2,25 dekar, inklusiv sandlekeplass,
maksimalt 400 meter i luftlinje fra bolig. Terrengsprang større enn 30 meter og
vei større samlevei SA1 regnes som barriere for atkomst til lekeplassen.
Maksimalt 600 boenheter kan være knyttet til en kvartalslekeplass.
 Det skal være sandlekeplasstilbud på minimum 250 m2, maksimalt 100 meter i
luftlinje fra bolig. Terrengsprang på mer enn 10 meter og vei større enn
atkomstvei A1 regnes som barriere for atkomst til lekeplassen. Maksimalt 100
boenheter kan være tilknyttet en sandlekeplass.
1.6. Universell utforming/tilgjengelighet (pbl § 11-9, nr. 5)
80 % av nye boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet, ved at alle
hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken,
soverom, bad og toalett.
1.7. Skilt og reklame (pbl § 11-9, nr. 5)
Skilt og reklameinnretninger o.l. skal tilfredsstille rimelige skjønnhetshensyn i seg selv, i
forhold til omgivelsene og ikke være sjenerende i forhold til ferdsel eller naturområder.
Skilt som dekker et areal på maks 1 m2 og som ikke har egen belysning, tillates oppsatt på
bygning eller innhegning uten forhåndsgodkjenning.
Skilt skal plasseres på husets hovedfasade i tilknytning til dør eller vindu. Skiltet skal
plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med gesims eller fasadeutsmykning. Skiltet skal
ikke være sammenhengende over hele fasaden. Frittstående skilt og reklameinnretninger
tillates ikke plassert på takflate, møne eller oppbygg.
Uthengsskilt og markiser skal av hensyn til sikt, ferdsel og vedlikehold plasseres tilstrekkelig
høyt på fasaden. Uthengsskilt skal maksimalt stikke 1 m ut fra fasaden, ha fri høyde over
fortau på min. 2,50 m og areal ikke over 0,75 m2.
For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og et veggskilt. Kommunen kan
gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate. Lysskilt

må ha fast lys, ikke skiftende eller alternerende. Plassering av flagg, vimpler og
transparenter må ikke stenge den frie sikt i gateløpet. Det tillates ikke plassert frittstående
skilt/gatebukker på gateplan/fortau som kan være til hinder for ferdsel. Frittstående skilt
skal normalt være begrenset til ett stk. for den enkelte virksomhet.
2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl §§ 11-9 og 11-10)
2.1. Fellesbestemmelser
2.1.1. Parkering (pbl § 11-9, nr. 5)
Parkeringsanlegg skal fortrinnsvis legges under bakken. 5 % av parkeringsplassene i felles
parkeringsanlegg skal være for forflytningshemmede.
For ny, ombygget eller bruksendret bebyggelse gjelder følgende regler for antall
parkeringsplasser.
FORMÅL
Blokkbebyggelse
Småhus
Gjesteparkering
Forretning
Kontor
Forsamlingslokale
Institusjon
Barnehage
Grunnskole
VGS

Parkeringskrav
1 / boenhet
Min. 1 / boenhet, maks 2 / boenhet
0,25 / boenhet
1 / 50 m2 salgsflate
1 / 100 m2 gulvflate
1 / 20 m2 netto kontorflate
0,1 / sitteplass
1 / årsverk
1 / årsverk
0,1 / heltidsplass
0,7 / årsverk
0,7 / årsverk
0,1 / elev

2.1.2. Sykkelparkering (pbl § 11-9, nr. 5)
Bestemmelsen angir minimumskrav for antall plasser sykkelparkering. Minst 25 % av
sykkelplassene skal ha overbygg.
FORMÅL
Bolig
Forretning
Kontor
Forsamlingslokale
Institusjon
Barnehage
Grunnskole
VGS

Min. / enhet
2 / boenhet
1 / 100 m2 BRA
0,5 / 20 m2 netto kontorflate
0,1 / sitteplass
0,7 / årsverk
0,7 / årsverk
0,7 / årsverk
0,25 / elev
0,7 / årsverk
0,25 / elev

2.2. Boligformål (B)
2.2.1. B1 – B3, B5, B14
Det er krav om detaljregulering av områdene. Utnyttingsgrad og høyde på bebyggelsen
avklares gjennom detaljreguleringen.

I område B1 – B3 og B14 skal det tilrettelegges for blokkbebyggelse og konsentrert
småhusbebyggelse.
I område B5 skal det tilrettelegges for blokkbebyggelse.
2.2.2. B4
Det tillates frittliggende småhusbebyggelse.
Maks BYA = 40 % per eiendom.
Det tillates en garasje med maks BYA og BRA på 50 m2 per tomt. For saltak er maks
gesims 3 meter og maks mønehøyde er 5 meter. For pulttak og flatt tak er maks gesims
4 meter. Takvinkel og utforming skal tilpasses boligen.
Dersom det skal tillates deling av tomter eller bygging av en annen type bebyggelse enn
frittliggende småhusbebyggelse, skal det avklares gjennom en detaljregulering.
Gjennom regulering åpnes det opp for blokkbebyggelse. Ved detaljregulering av B4 skal
arealet satt av til grønnstruktur langs bekken tas med i planområdet.
2.2.3. B6 – B13
Det tillates frittliggende småhusbebyggelse.
Maks BYA = 40 % for eksisterende bebygde eiendommer.
Det tillates en garasje med maks BYA og BRA på 50 m2 per bebygd tomt. For saltak er
maks gesims 3 meter og maks mønehøyde er 5 meter. For pulttak og flatt tak er maks
gesims 4 meter. Takvinkel og utforming skal tilpasses boligen.
Dersom det skal tillates nye boenheter, deling av tomter eller bygging av en annen type
bebyggelse enn frittliggende småhusbebyggelse, skal det avklares gjennom en
detaljregulering. Gjennom regulering åpnes det opp for blokkbebyggelse.
2.3. Sentrumsformål (BS)
Sentrumsformål omfatter, forretninger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, boliger,
hotell/overnatting, bevertning og nødvendige grøntarealer, veier og parkering. Områdene
skal bygges ut med bymessig bebyggelse.
Etasjen på bakkeplan skal nyttes til publikumsrettede virksomheter, dvs. handels- og
servicefunksjoner. Det tillates ikke bolig i første etasje.
2.3.1. Sentrumsformål BS1
Det tillates BYA inntil 65 %. Maks høyde for bebyggelsen er 15 meter, heishus og andre
tekniske installasjoner tillates over denne høyden.
2.3.2. Sentrumsformål BS2 og BS3
Det er krav om detaljregulering av områdene. Minimum høyde for bebyggelsen er 13
meter.

2.4. Kombinert bebyggelse og anlegg, bolig, forretning og kontor(BKB)
Innenfor BKB1 og BKB2 tillates bebyggelse for forretning, bolig og kontor. Etasjen på
bakkeplan kan benyttes til forretning. Etasjene over skal benyttes til bolig eller kontor.
Maks BYA er 60 %. Maks høyde på bebyggelsen er 14 meter, heishus og andre tekniske
installasjoner tillates over denne høyden.
2.5. Offentlig og privat tjenesteyting (BOP)
2.5.1. BOP1 (pbl § 11-10, nr. 3)
Innenfor område BOP1 skal det etableres offentlig skole, idrettsanlegg og
nærmiljøpark. Det er krav om detaljregulering av området.
2.5.2. BOP2 og BOP4 (pbl § 11-10, nr. 3)
Innenfor område BOP2 tillates etablering av offentlig omsorgssenter med tilhørende
anlegg. Det er krav om detaljregulering av området.
2.5.3. BOP3 (pbl § 11-10, nr. 3)
Innenfor område BOP3 tillates utvidelse av offentlig omsorgssenter med tilhørende
anlegg.
Det tillates inntil 50 % BYA. Maks høyde på bebyggelsen er 14 meter, heishus og andre
tekniske installasjoner tillates over denne høyden.
2.6. Idrettsanlegg (BIA)
Innenfor området tillates etablering av idrettsanlegg og anlegg for uorganisert fysisk
aktivitet.
2.7. Næringsbebyggelse (BN)
Innenfor området tillates etablering av næringsbebyggelse. Det er krav om detaljregulering
av området.
Det tillates inntil 70 % BYA. Maks høyde på bebyggelsen er 13 meter.
3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 11-9, nr. 1)
Innenfor kombinert formål for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kollektivknutepunkt,
veg, parkering (SKF), skal det etableres en kollektivterminal. Det er krav om detaljregulering av
området.
4. GRØNNSTRUKTUR (PLB § 11-10)
Områdene avsatt til grønnstruktur skal bevares som grønnstruktur i tilknytning til
boligområdene.
4.1. Kombinerte grønnstrukturformål – friområde, turdrag og naturområde (GKG)
Innenfor området avsatt til kombinert grønnstrukturformål tillates etablering av turvei som
vist i kommunedelplanen, utforming og endelig plassering av turvegen avklares ved
prosjekteringen av turvegen. Turvegen skal tilpasses terrenget. Kantvegetasjonen langs elva
skal i størst mulig grad bevares. I tilknytning til stien kan det tillates opparbeiding av

fiskeplasser og tilrettelegging av området som friområde. Godkjent utomhusplan skal
legges til grunn for opparbeiding av området.
5. LANDBRUKS-, NATUR, OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (PBL § 11-11, NR. 1 OG 5)
Ny landbruksbebyggelse tillates ikke oppført nærmere enn 50 meter fra vassdrag, der det er
alternativ plassering på eiendommen.
Nye kårboliger tillates ikke.
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 11-11, NR. 5)
Formålsgrensene for byggeformål og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur angir
byggegrensen mot Søgneelva. Det tillates etablering av turvei og friområde nærmere Søgneelva,
som illustrert i plankartet.
7. HENSYNSSONER (PBL § 11-8)
7.1. Sikringssone ras- og skredfare (H310), (§11-8, a)
Hensynssonen viser områder for potensiell skredfare. Innenfor angitt med hensynssone
H310 er det krav om geotekniske utredninger som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet før
det kan gis tillatelse til tiltak jf. pbl § 1-6.
7.2. Sikringssone flom (H320), (§11-8, a)
Innenfor området angitt med hensynssone H320 er det ikke tillatt med ny bebyggelse.
Dersom det skal tillates bebyggelse må det være avklart gjennom en reguleringsplan.
7.3. Sikringssone støy (H210 og H220), (§11-8, a)
Innenfor området angitt med hensynsone H210 og H220, skal det før det gis tillatelse til ny
bebyggelse og uteoppholdsarealer, eller vesentlig endring av støyfølsom bebyggelse, lages
en støyutredning og dokumenteres hvordan tilfredsstillende støynivå skal oppnås.
7.4. Sone med særlig krav til infrastruktur (H410), (§ 11-8, b)
Innenfor området er det vist ny rundkjøring på E39 med veikobling til Tangvallveien. Endelig
trasévalg fastsettes i reguleringsplanen.
7.5. Båndlegging etter lov om kulturminner (H730), (§ 11-8, d)
Innenfor området angitt med hensynssone H730 er det automatisk fredet kulturminne,
området må frigis før det kan bebygges.
7.6. Gjeldende reguleringsplaner (H910), (§11-8, f)
Innenfor området angitt med hensynssone H910 – gjeldende reguleringsplan, jf. pbl § 11-8,
skal følgende reguleringsplaner fortsatt gjelde:
- 20091217
Reguleringsplan for Rådhusområdet Tanvall sentrum
- 20030625
Bebyggelsesplan for gnr. 73, bnr. 12, 15, 53, m.fl. - Tangveien
- 201110
Områderegulering for Linnegrøvan Næringsområde
- 19970313-2
Fotballbane nord for E39

RETNINGSLINJER
Hensynssone bevaring grønnstruktur (H540), (§ 11-8, c)
Innenfor området angitt med hensynssone H540, skal bekken opprettholdes med åpent bekkeløp.
Gjennom detaljregulering av områdene skal bekken inngå i grønnstrukturen. Det skal bevares en
kantsone langs bekken på begges sider. Innenfor arealet avsatt til tjenesteyting (BOP) kan bekken
legges om.
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1 Bakgrunn og rammer for planarbeidet
1.1 Formålet med planarbeidet
Det skal legges til rette for at Tangvall skal være et levedyktig sentrumsområde og et godt boområde.
Det er vedtatt at det skal etableres en ny videregående skole på Tangvall, arealer til denne innpasses
i planen. Videre er det behov for utvidelse av omsorgssenteret og avklare arealbehov til dette.
Tangvall har i dag utfordringer knyttet til blant annet infrastruktur og grønnstruktur. Infrastruktur,
plassering av funksjoner og grønnstruktur har vært viktig å vurdere i planarbeidet. Det har i
planarbeidet blitt lagt vekt på muligheter for framtidig fortetting og transformering av eksisterende
bebygde områder. Elva med kantsone skal ivaretas og elva skal knyttes tettere til sentrum som et
natur- og turområde. Detaljhandelen og privat tjenesteyting ønskes konsentrert i
sentrumsområdene, mens håndverksbedrifter og storvarehandel videreføres på Linnegrøvan.

1.2 Nasjonale og regionale føringer
1.2.1 Nasjonale føringer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (vedtatt 12. juni 2015), oppsummerer
de oppgaver og interesser regjeringen mener det er viktig at kommunen fokuserer på i
planleggingen. De nasjonale føringene skal legges til grunn for kommunens arbeid med planer.
Hovedoverskriftene i de nasjonale forventingene er:
 Gode og effektive planprosesser
 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
Andre aktuelle nasjonale retningslinjer for planleggingen er (ikke uttømmende):
 Retningslinje for behandling av støy i planlegging (T-1442)
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08)
 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
1.2.2 Regionplan Agder 2020
Den regionale planen skal legges til grunn for den kommunale planleggingen og det forventes at
relevante tiltak innarbeides i kommunens planer.
I Regionplan Agder 2020 er det satt opp fem satsingsområder for Agder mot 2020:
- Klima: Høye mål – lave utslipp
- Det gode liv: Ager for alle
- Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap
- Kommunikasjon: De viktige veivalgene
- Kultur: Opplevelser for livet
1.2.3 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050
Regional plan for Kristiansandsregionen skal være retningsgivende for kommunens planlegging. I
planen er Tangvall definert som et kommunesenter. Kommunesentrene skal styrkes og det legges
ingen begrensninger på handel. Det framgår av planen at sentrum skal utvides til også å omfatte
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Linnegrøvan. Det er i planen anbefalt at Tangvall bygges ut ytterligere med boliger, handel og næring
mot øst og vest. Det er anbefalt at kontorarbeidsplassene i Søgne konsentreres til
Tangvall/Linnegrøvan, hvor det er mulig å gi et godt kollektivtilbud.

1.3 Planavgrensning
Tangvall er kommunesenteret i Søgne kommune og ligger tett opptil dagens E 39. Planområde
omfatter innfallsportene til Tangvall og randsonene til dagens sentrum. I overordna planer er det lagt
opp til framtidig sentrumsutvidelse mot øst og vest. I sørlig retning omfatter planområdet
Linnegrøvan næringsområde. Ved senere rullering av kommuneplanen kan det bli aktuelt å
innlemme kommunedelplanen for Tangvall i kommeplanens arealdel.

Figur 1 Varslet planavgrensning ved oppstarten av planarbeidet.

2 Beskrivelse av planområdet
2.1 Bolig / befolkning
Ca. 1000 av Søgne kommunes 11000 innbyggere bor i dag på og rundt Tangvall. Hovedvekten av
befolkningen i kommunen bor sør for Tangvall og østover mot Langenes. Andre større boligfelt er
Vedderheia og Ausviga. Store deler av den framtidige boligbyggingen i Søgne er gjennom gjeldende
planer, planlagt på Kjellandsheia, ca. 2 km vest for Tangvall.
Søgne kommune har hatt en befolkningsvekst over tid, men med en noe svakere vekst de siste årene.
Med middels vekst i årene framover, vil Søgne runde 14000 innbyggere innen 2040 i følge SSB sine
prognoser.
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Søgnes befolkning er i dag relativt ung, men det forventes en kraftig vekst i de eldste aldersgruppene
fram mot 2030 og 2040. En stor andel av boligene på Tangvall er eneboliger, spesielt på østsiden av
Hølleveien. Trolig vil det med flere eldre bli behov for flere mindre boliger i form av leiligheter og
lignende. I 2013 var det i følge tall fra SSB ca. 2,4 personer per husholdning i Søgne. Med en økende
andel eldre vil antall personer per husholdning gå ned. Dersom en legger til grunn ca. 2 personer per
husholdning i 2040 vil en da ha behov for 1500 flere boliger i Søgne, enn det vi har i dag. I tråd med
nasjonale mål om reduksjon i personbiltrafikken bør nye boliger plasseres nær kollektivtilbud og med
gangavstand til servicefunksjoner og tjenestetilbud. I Søgne bør det derfor legges til rette for at flere
kan bo på Tangvall. Tangvall og Kjellandsheia vil tilby ulike bokvaliteter og gir en god bredde i
boligtilbudet i kommunen.

2.2 Næring
Med næringsarealene på Linnegrøvan er det ca. 35 000 m2 med eksisterende næringsarealer
innenfor planområdet. I det området som kan omtales som det gående handelssentrumet av
Tangvall, er det blant annet 5 matbutikker, klesbutikker, blomsterforretning, lekebutikk, parfymeri,
sportsbutikk, vinmonopol, etc. På Linnegrøvan er det mer bilbasert handel og håndverksbedrifter.
Utvalget av butikker er relativt godt, men det er flere lokaler som står tomme. Representanter fra
handelsnæringen utrykker at det er vanskelig å få høy nok omsetning til å ha lønnsom drift.

2.3 Naturmangfold
Det er flere naturverdier i områdene på og rundt Tangvall. I liene nord for E 39 er det flere områder
med edellauvskog og områder med eldre skog med innslag av død ved. Dette er områder som er
viktige leveområder for flere arter og som bidrar til et rikt biologisk mangfold.

Figur 2 Søgneelva, (foto Vibeke Wold Sunde).
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Nede på sletta renner Søgneelva inn fra Songdalen kommune. I naturbasen er elva registrert som en
svært viktig naturtype. Elva renner rolig i store meandrerende svinger. Det er en rik kantvegetasjon
og elva med kantsoner er leveområdet for mange innsekter og fugler. Elva er sjøørretførende og
vernet mot kraftutbygging gjennom verneplan for vassdrag. Bildet over viser elva og den frodige
vegetasjonen rundt.
De store sammenhengende jordbruksområdene på Tangvall, blant annet jordene sør for
Tangvallveien er rasteområde for en rekke fuglearter. Søgnejordene er kjent for sitt rike fugleliv og
besøkes gjerne av ornitologer på jakt etter en sjelden gjest.

2.4 Landbruk og kulturlandskap
Sentrumsbebyggelsen på Tangvall er etablert på tidligere dyrka arealer og grenser til store
sammenhengende dyrka arealer i sør. Det drives aktivt landbruk tett på sentrumsbebyggelsen.

Figur 3 Flyfoto over Tangvall (Søgne kommune).

I skog og landskap sitt markslagskart er det registrert ca. 200 daa fulldyrka mark innenfor
planområdet til kommundelplanen for Tangvall. Av disse arealene er ca. 62 daa regulert eller avsatt
til vei eller bygggeområde i gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan. I hovedsak er det snakk
om arealer til utvidelse av E 39 og utvidelse av næringsområdene ved Linnegrøvan, samt
sentrumsområde øst for Hølleveien. Deler av arealene som i gjeldende reguleringsplaner er regulert
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til landbruk er avsatt til framtidig sentrumsformål i kommuneplanen. Ved å se på flybilde over
Tangvall, ser en tydelig hvilke arealer hvor det drives aktivt landbruk i dag. De største
sammenhengende landbruksarealene ligger sør for sentrumsbebyggelsen på Tangvall. Dette området
er ikke tatt med i planområdet for kommunedelplanen.

2.5 Kulturminner
Innenfor og i randsonen til planområdet er det registrert flere kulturminner. Vest for ungdomsskolen
er det et bosetning-aktivitetsområde, Håverstads og Heimdals jorde (ID 13542). I området er det
funnet bosetningsspor fra steinalderen, jernalderen og middelalderen. Området er automatisk fredet
etter kulturminneloven. Dersom området skal omdisponeres til utbygging, må det søkes om å frigi
området.

Figur 4 Håverstads jorde, bilde fra undersøkelser gjort i 2002 (Foto fra rapport, Morten Olsen).

Flere av enkeltfunnene ved Tangvall er gjort i forbindelse med bygging og utvidelse av E39. Helt øst i
planområdet inngår noe av Kleppeland (ID 91700). I området er det funnet flere spor etter bosetting
fra jernalder. Lokaliteten er fjernet i forbindelse med utvidelsen av E 39.

2.6 Trafikk og støy
Tangvall ligger omkranset av trafikkerte veier. I tellinger Sweco og Statens vegvesen har gjennomført
i 2015 framgår det at på E 39 øst for Tangvall er en årsdøgntrafikk på 17100 biler, mens det vest for
avkjørselen til Tangvall er 11400 biler i døgnet. Beregninger for 2040 viser at årsdøgntrafikken på
disse punktene vil bli redusert til henholdsvis 12600 og 5600 biler. Det forutsettes da at det er bygd
ny E 39 inn i landet og at Kjellandsheia er utbygd. På Hølleveien sør for Tangvall er årsdøgntrafikken
ca. 10300 biler. Trafikkmengden her forventes å være relativt stabil fram mot 2040. (vedlegg 4)
Store deler av Tangvall ligger på grunn av trafikken i rød eller gul støysone. Kartutsnittet under viser
beregnede støysoner med dagens trafikk. Med omlegging av E 39 vil det bli mindre tungtrafikk på det
som i dag er E 39 forbi Tangvall, ellers viser trafikkberegningene at det fortsatt vil være betydelig
trafikk og dette må det tas hensyn til ved planlegging av nye tiltak på Tangvall. Støysonene legges inn
som hensynssone i plankartet.
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Figur 5 Støysoner med dagens trafikksituasjon (SVV og Søgne kommune).

2.7 Friluftsliv og idrett
Idrettsanleggene har en sentral plass på Tangvall i dag. Det er
både friidrettsbane, fotballbaner og tennisbaner i tilknytning til
ungdomsskolen.
Nord for Tangvall er det større sammenhengende skogsområder
som benyttes både til friluftsliv, trening og konkurranser.
Hellersdalen er et mye brukt turområde med sti blant annet opp
til Lindåsen. Deler av arealene langs elva benyttes noe til
aktiviteter, spesielt områdene ned mot elva ved Nygård skole
brukes som turområde for skole og barnehage. Elva benyttes også
til fiske. Det er i dag ikke tilrettelagte fiskeplasser i den delen av
elva som renner forbi Tangvall, men det er flere plasser hvor det
Figur 6 Idrettsanleggene på
Tangvall (Søgne kommune).
er mulig å fiske fra.

2.8 Flom og ras
Områdene nær Søgneelva er flomutsatt. NVE har utarbeidet et flomsonekart for Søgneelva. Kartet
viser at flere av de eksisterende boligene ligger i flomsonen ved en 200-årsflom. Flomsonen for 200årsflommen legges inn som hensynssone i plankartet. Som et resultat av klimaendringen forventes
det mer og kraftigere nedbør. Dette gjør at det kan oppstå flomsituasjoner også andre steder og
oftere enn det beregningene legger til grunn. Ved detaljregulering av områder er det viktig å sikre
trygge flomveier og legge til rette for å åpne / unngå å lukke bekker der det er mulig.
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Tangvall ligger på ei slette hvor det er lite fare for ras. Terrenget nord for Tangvall er bratt, og i dette
området viser NVE sitt aktsomhetskart at det kan være fare for snøskred og noen mindre områder
med fare for steinsprang. Det er også markert område med mulig snøskredfare på Solåsen.
Aktsomhetssonene er framstilt ved GIS-analyse for beregning av helningsgrad i terrenget. De er
derfor grovmaskede og det er ikke gjort noen konkret vurdering av rasfaren. Områdene vises i
plankartet med hensynsone for ras. Det settes krav om en geoteknisk vurdering av områdene før det
kan gis igangsettingstillatelse til tiltak.
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3 Utbyggingsstrategier og alternativer
3.1 Mulighetsstudie for Tangvall
For å danne et godt grunnlag for å vurdere framtidig utvikling av Tangvall er det gjennomført en
mulighetsstudie for Tangvall. Asplan Viak AS ble engasjert som konsulent. Bestillingen fra Søgne
kommune var å vurdere plassering av funksjoner, grønnstruktur og infrastruktur. Mulighetsstudiet gir
ikke noen fasit for hvordan Tangvall skal utvikles, men gir noen alternative strategier som vi kan
bygge videre på i planleggingen. (Vedlegg 3)
Som en del av arbeidet med mulighetsstudiet ble det gjennomført et medvirkningsopplegg med
representanter for barn og unge, innvandrere, eldre og voksne. Målet med medvirkningsopplegget
var å kartlegge hvordan de ulike gruppene bruker sentrum og hvilke områder de liker og ikke liker.
Hovedfunnene fra gjennomgangen med gruppene er at folk i hovedsak liker sentrum og
idrettsplassen. Mange peker på at området ved bussterminalen er uoversiktlig og flere av
krysningspunktene mellom gang- og sykkelveier og bilveier kan bli bedre (Vedlegg 3). Ut i fra
innspillene er det viktig å jobbe videre med å etablere trygge gangveier, knytte disse til grønnstruktur
i og utenfor sentrum og legge til rette for gode møteplasser med ulike kvaliteter i sentrum.
3.1.1.1 Grønnstruktur
Tangvall skal tilby en sammenhengende byroms- og grønnstruktur. Dagens kvaliteter med et
gangbasert torv, det åpne jordbrukslandskapet og Søgneelva skal videreutvikles, og suppleres med
nye byrom, parker og idrettsanlegg. Byrom og grønnstruktur skal knyttes sammen med gode

Figur 7 Samlet byromsskisse med alternativ 1 og 2 samlet (Asplan Viak AS).

forbindelser; sentrumrunden og lysløypa. Miljøpåvirkningen fra bilen skal reduseres. (Asplan Viak AS,
Mulighetsstudie for Tangvall)
I planforslaget til kommunedelplanen er deler er av de foreslåtte grepene knyttet til grønnstruktur og
utearealer lagt inn i planen. Trasé for en framtidig turvei langs elva er lagt inn. Det kan bli aktuelt
med lys langs turveien, og det foreslås opparbeiding av deler av områdene langs turveien som
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friområde med lekeplasser, fiskeplasser m.m. En ser for seg en variert opparbeiding arealene, hvor
områdene tett på boligområdene får en omfattende tilrettelegging og andre deler bevares som
naturområde.
Tangvallbekken med kantsone, i vestre del av Tangvall, er lagt inn med en hensynssone for bevaring
av grønnstruktur. Det forutsettes at Tangvallbekken og det tilgrensende området opprettholdes som
grønnstruktur gjennom områdene som er satt av til framtidig boligområde.
Det er behov for flere og bedre lekearealer på Tangvall. Kravet knyttet til oppgradering av de
offentlige uteoppholdsarealene på Tangvall, med blant annet lekearealer, videreføres som et
rekkefølgekrav i planen. Innenfor området avsatt til skole (BOP1), er det i bestemmelsene satt krav
om at det settes av arealer til en nærmiljøpark. Området vil også kunne romme funksjoner til
kvartalslek. Oppgradering av uteoppholdsarealer, etablering av sandelekeplasser og trygge
gangforbindelser mellom disse sikres gjennom detaljreguleringer og utbyggingsavtaler.
3.1.1.2 Infrastruktur
Tangvall skal bli et hyggelig sted å bevege seg uansett hvilken transportform du velger. Som
knutepunktet i Søgne skal det være enkelt og effektivt å reise til fots, med sykkel, med buss eller med
bil. I sentrum skal utformingen av gatene være slik at de innbyr til lav hastighet, og er hyggelige å
oppholde seg i for myke trafikanter. Tangvall skal legge til rette for en enkel hverdag der du kan
skaffe alt du trenger innen en 5 minutters gang-, sykkel eller kollektivreise. Overflateparkering må på
sikt erstattes av parkering under bakken. (Asplan Viak AS, Mulighetsstudie for Tangvall)

Figur 8 Samlet skisser for ulike løsninger for infrastruktur (Asplan Viak AS).
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I mulighetsstudien er det foreslått å bygge om Hølleveien gjennom Tangvall til en bulevard med
mulighet for kryssing for gående i plan. Dette vurderes som vanskelig å få til, og en har i
kommunedelplanen valgt å presisere at den framtidige sentrumsutviklingen skal skje på vestsiden av
Hølleveien. Dette er også gjort for å legge til rette for et kompakt og attraktivt sentrum. For å legge til
rette for gode gangforbindelser mellom øst og vest, bør de to undergangene utbedres, med blant
annet bedre belysning. I området ved bussterminalen legges det opp til endret utforming av vei,
bussterminal og gangforbindelser jf. kap. 3.2.
Mot vest legges det inn en ny rundkjøring på E39 med kobling mot Tangvallveien, jf. kap. 3.3.
Det har i planarbeidet vært vurdert om en skal gjøre noe med linjeføringa til Toftelandsveien inn mot
rundkjøringa på Hølleveien, for å legge til rette for et mer oversiktlig veisystem. Vi har ikke funnet
noen god alternativ løsning, og veiføringen foreslås opprettholdt slik den er i dag.
3.1.1.3 Plassering av funksjoner
Utviklingen av Tangvall skal skape et vitalt grendesenter for befolkningen i Søgne. Søgne er i vekst og
er et viktig knutepunkt vest for Kristiansand. Her skal det være et bredt tilbud; handel av ulike typer
varer, kulturfunksjoner, treningsmuligheter, service og hyggelige opplevelser. Utviklingen skal styrke
stedets karakter som den tette grenden i det store landskapsrommet. De framtidige boligområdene
skal tilby gode bo-kvaliteter. Det skal være hager, parker, takterrasser, fellesområder, lekeplasser og
varierte leiligheter. Den nære beliggenheten til service, handel, offentlige funksjoner og turområder
skal utnyttes. (Asplan Viak AS, Mulighetsstudie for Tangvall)

Figur 9 Forslag til arealfordeling for alternativ 1 og 2 (Asplan Viak AS).

For å skape/opprettholde et vitalt sentrum er det i planforslaget foreslått å begrense
sentrumsområdene hvor det settes krav om forretning i første etasje. Det er vurdert at det er rom for
vekst innenfor det som er det gående handelssentrumet i dag, og at det er viktig at avstandene ikke
blir for store. Den nye videregående skolen er foreslått etablert tett på sentrum, og det er foreslått
nye boligområder både øst og vest for sentrumskjernen, noe som blir en kombinasjon av
alternativene beskrevet over og i neste avsnitt. Avstanden mellom Linnegrøvan og Tangvall er så stor
at det ikke er realistisk at disse skal fungere som et sammenhengende sentrumsområde. Disse
områdene vil ha ulike funksjoner og det er foreslått å opprettholde den bilbaserte
næringsvirksomheten på Linnegrøvan, med noe ytterligere utvidelse.
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3.1.2 Utviklingsmuligheter
I mulighetsstudien for Tangvall presenterer Asplan Viak to ulike alternative konsepter for utvikling av
Tangvall.
Alternativ 1 legger opp til å utvikle Tangvall sentrum vestover.
Alternativet har som strategi å fortette sentrum med nye sentrumskvartaler. Ca. 25.000 m2 BRA
forretning og tjenesteyting som f.eks. helse, treningssenter og ca. 25.000 m2 BRA kontor, mindre
bedrifter, utvidelse av eksisterende etc.
Det legges opp til boliger vest for sentrum, med leiligheter som tilpasset eldre nær sentrum, og
rekkehus/hageby for barnefamilier lenger fra sentrum. Skissene rommer ca. 850 Boliger, eller ca.
95.000 m2 BRA
Tangvall forsterkes som sentrumsområde ved å lokalisere videregående, omsorgsfunksjoner,
ungdoms - og aktivitetstilbud sentralt. Ca. 15.000 m2 BRA offentlige funksjoner; herunder utvidet
sykehjem/omsorgsboliger, videregående skole, ungdomshus/aktivitet/kultur, barnehage. Det bygges
et større parkeringsanlegg tilknyttet de nye kvartalene på dagens skoletomt.
For å gi plass til ny skole og fortetting i sentrum er idrettsbanen foreslått flyttet til Linnegrøvan.
Idrettsbanen blir en del av den nye parken langs Søgneelva, og kan benyttes som del av Nygård skoles
ute-, og aktivitetsarealer. (Asplan Viak AS, Mulighetsstudie for Tangvall)

Figur 10 Alternativ 1 sett fra sørvest (Asplan Viak AS).

Alternativ 2 legger opp til å utvikle Tangvall sentrum østover.
Alternativet har også som strategi å fortette sentrum med nye forretningsarealer, men også å utvide
sentrum øst for Hølleveien. Det er lagt inn ca. 20.000 m2 BRA næring i Tangvall, inkludert i disse er
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forretning og tjenesteyting som f.eks helse, treningssenter. I tillegg er det lagt inn 25.000 m2 BRA til
kontor, mindre bedrifter, utvidelse av eksisterende etc.
Idrettsparken utvikles omtrent som med dagens innhold, men integreres i større grad som del av det
nye ungdoms- og videregående skolen.
Det legges opp til boligutvikling øst for sentrum og Hølleveien gjennom fortetting av eksisterende
villaområder. Dette er en komplisert strategi som avhenger av at det blir økonomi i å rive
eksisterende boliger gjennom økt tetthet. Det legges opp til leiligheter som tilpasset eldre nær
sentrum, og rekkehus/hageby tilpasset barnefamilier lenger fra sentrum. Skissene rommer ca. 1050
Boliger, eller ca. 120.000 m2 BRA (forutsetter riving av omlag 100 boliger)
Linnegrøvan utvikles med mer storhandel, industri i øst, som en forlengelse av allerede eksisterende
regulerte arealer. Skissene viser en utvidelse av Linnegrøvan med 30.000 m2.
Tangvall forsterkes som sentrumsområde ved å lokalisere videregående, omsorgsfunksjoner,
ungdoms - og aktivitetstilbud sentralt. Det bygges et større parkeringsanlegg tilknyttet det nye
sentrumskvartalet nord for sentrum. Ca. 15.000 m2 BRA offentlige funksjoner; herunder utvidet
sykehjem/omsorgsboliger, videregående skole, ungdomshus/aktivitet/kultur, barnehage. (Asplan
Viak AS, Mulighetsstudie for Tangvall)

Figur 11 Alternativ 2 sett fra sørvest (Asplan Viak AS).

Asplan Viak viser i skissene et konsept med utvikling av et nytt boligområde på dyrka mark mot vest,
og et alternativ med fortetting og total transformasjon av eksisterende boligområde i øst. I øst er det
mange boliger som er relativt nye og i god stand. Selv om vi mener det planfaglig er fornuftig å
fortette og utnytte dette området bedre, er dette en transformasjon som må skje over tid. Det er
delområder som har et potensiale til å fortettes på kort sikt. I planforslaget foreslås det å oppheve
den gjeldende reguleringsplanen for området, som regulerer området til lav villamessig bebyggelse,
og hvor det er et plankrav for nye tiltak.
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For å unngå dispensasjonsbehandling for mindre tiltak, er det i forslag til bestemmelser for
områdene, lagt opp til at det kan tillates mindre tilbygg, garasje og lignende opp til en utnyttingsgrad
på 40 % BYA, for de eksisterende bebygde eiendommene. Dersom en skal etablere flere boenheter,
dele eiendommer, øke utnyttingsgradene, eller gjøre andre tiltak som ikke er i tråd med planen, vil
det være krav om detaljregulering. Ved detaljregulering stilles det krav om høyere utnyttelse av
tomtene i form av lavblokk og konsentrert småhusbebyggelse. Endelig avklaring av høyde på
bebyggelsen gjøres gjennom detaljregulering. Det åpnes opp for at mindre områder kan planlegges
av gangen, slik at det skal være mulig å realisere utbygging på relativt kort sikt. Det legges inn
rekkefølgekrav knyttet til nye boliger for opparbeiding av turvei og friområde langs Søgneelva og
bygging av gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien fram til Søgneelva. Turveien og gang- og
sykkelveien skal kobles sammen.
Det legges også inn nye boligområder mot vest. I dette området er det mindre eksisterende
bebyggelse enn øst for Tangvall, men også større arealer med dyrka mark. For å knytte området til
sentrum, bør området bygges ut fra øst mot vest. Håverstads jorde, som i skissene til Asplan Viak er
vist som boligområde, legges inn som utvidelse av skoleområdet. Det skal etableres en ny
videregående skole på Tangvall og ungdomsskolen skal utvides. I samme område skal en ha et
idrettsanlegg. Det er ikke endelig avklart hvor stort areal skolesenteret og idrettsanlegget trenger.
Dersom det gjennom detaljregulering av skoleområdet viser seg at det ikke er nødvendig med
arealene vest for Stemveien til skole, åpnes det opp for at området kan reguleres til boligformål med
blokkbebyggelse.
For områdene B1, B2 og B3 settes det plankrav for alle nye tiltak. Før områdene kan utvikles til
boligformål må løsning for ny rundkjøring på E39 med kobling mot Tangvallveien være avklart. Det er
også satt krav om opparbeiding av rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og Hølleveien, regulert
i reguleringsplanen for Rådhusområdet (Plan ID 20091217), før det kan gis byggetillatelse i områdene
B1 – B3 og B5. I område B4 åpnes det opp for at småhusbebyggelsen kan videreføres. Dersom det
ønskes en annen utnyttelse av området settes det krav om detaljregulering.

3.2 Oppgradering av kollektivknutepunktet i Tangvall sentrum
I arbeidet med en ny bymiljøavtale for Kristiansandsområdet 2018-2023, er det avklart at
bussterminalen på Tangvall oppgraderes som et ledd i satsingen på kollektiv. For å sikre at vi setter
av tilstrekkelig areal til bussterminal har Søgne kommune fått Vianova AS til å skisse opp en mulig
løsning for ny bussterminal. Vi har vektlagt at løsningen skal gi et bedre kjøremønster og en mer
oversiktlig situasjon for gående. Arealet avsettes til kombinert formål for samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur med krav om detaljregulering.
Den skisserte løsningen under viser oppstillingsplass for to busser. Agder kollektivtrafikk har i en
tilbakemelding til skissene gitt beskjed om at det må planlegges for oppstillingsplass for minimum 4
busser. Det er det plass til innenfor arealet som avsettes til kombinert formål samferdsel og teknisk
infrastruktur. Detaljene knyttet til utforming løses gjennom detaljregulering av området.
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Figur 12 Skisse over mulig løsning for bussterminal og omlegging av Sentrumsveien og bedrede gangforbindelser,
utarbeidet av Vianova AS for Søgne kommune.

3.3 Skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall
Det er vedtatt i fylkestinget at det skal komme en ny videregående skole på Tangvall. I tillegg har
Søgne kommune planer om utvidelse av ungdomsskolen på Tangvall. Det er satt ned grupper i
fylkeskommunen og kommunen som utreder arealbehovet og hvor det skal vurderes muligheter for
sambruk av rom, idrettsanlegg m.m. Fylkeskommunen har i arbeidet med planleggingen av den nye
videregående skole spilt inn at det er behov for ca. 8 dekar til den videregående skolen.
Oppvekstsektoren i kommunen melder om behov for ca. 3 til 4 dekar til ungdomsskolen, samt at det
kan bli behov for en ny barnehage. I tillegg er det behov for idrettshaller til begge skolene.
En utredningsgruppe, sammensatt av representanter fra idretten, eiendom, ingeniørvesenet og
kultur, har vurdert arealbehovene knyttet til idrettsanlegg på Tangvall. Samlet meldes det om totalt
arealbehov på 36 dekar for å beholde dagens idrettstilbud og dekke behovet for nye anlegg, inklusiv
idrettshaller. Ved effektiv utnyttelse av arealene satt av til skole og idrettsanlegg skal det være plass
til de ønskede anleggene på Tangvall.
Det har også vært ønsker om tilrettelegging for rulleskiløype og lysløype nær Tangvall. En har i
planarbeidet ikke funnet gode alternativer til allerede foreslått løype i Fåmyra, innenfor
planområdet.

3.4 Omsorgssenter
Som en konsekvens av at det blir flere av de eldste eldre i Søgne fram mot 2030 og 2040, er det
behov for utvidelse av antall sengeplasser ved omsorgssenteret. Det er rom for høyere utnyttelse av
arealene hvor omsorgssenteret er i dag. I tillegg forslås det å legge inn arealene sør for
omsorgssenteret som i gjeldende reguleringsplan er regulert til kombinert formål –
bolig/forretning/kontor til tjenesteyting. Fra helse- og omsorgssektoren har det blitt spilt inn at det
kan bli behov for utvidelse av omsorgssenteret utover disse arealene, og at det da er aktuelt å
vurdere arealene øst for omsorgssenteret. For dette området pågår det et privat planarbeid for
tilrettelegging for boliger, hvor et første planutkast er sendt inn til kommunen for vurdering.
Kommunedelplanen legges derfor fram med to alternative arealdisponeringer. I alternativ 1 er GB
73/67 lagt ut med tjenesteyting og i alternativ 2 med boligformål. Det kan også bli aktuelt med en
kombinasjon av formålene.
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3.5 Avlastning av Hølleveien
Som en del av planarbeidet med E39 har kommunen bedt vegvesenet lage en trafikkanalyse for
Tangvall (vedlegg 4), slik at vi kan ta høyde for framtidig trafikksituasjon, blant annet i arbeidet med
kommunedelplanen for Tangvall. I trafikkanalysen er dagens trafikksituasjon kartlagt og det er
beregnet hvordan trafikkbelastningen vil bli i 2040. Trafikkbelastningen på Hølleveien er stor, og vi
har ønsket å vurdere om etablering av noen nye veikoblinger kan gi en bedret trafikksituasjon på
Hølleveien. Kartutsnittet under viser hvilke veiløsninger som er vurdert.

Figur 13 Skisse over alternative veitraseer fra trafikkanalysen for Tangvall (Sweco AS og SVV).

Beregningene viser at det er alternativ 1, med ny kobling fra E39 til Tangvallveien, som vil gi størst
effekt på trafikken gjennom Tangvall sentrum. Den vil gi noe redusert trafikk på Hølleveien, men
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resttrafikken vil fortsatt være stor. Løsningen vurderes i rapporten som positiv for Tangvall sentrum,
men trafikken på Salemsveien vil bli mer enn doblet, og en vil måtte oppgradere Salemsveien.
I kommunedelplanen har en valgt å legge inn muligheten til å etablere en ny rundkjøring på E39 med
vei til Tangvallveien. Dersom det skal legges til rette for økt trafikk på Salemsveien må veien
oppgraderes med breddeutvidelse og atskilt gang- og sykkelvei.
Planområdet til kommunedelplanen for Tangvall omfatter ikke Salemsveien, og en videre avklaring av
kobling mot Salemsveien og en eventuell oppgradering av denne må gjøres ved rullering av
kommuneplanen.

3.6 Gang- og sykkelveier og turvei langs elva
I kommuneplanen er det avsatt areal til tosidig gang- og sykkelvei langs Hølleveien fra Tangvall til
Linnegrøvan. I arbeidet med kommunedelplanen for sykkel er det gjort nye vurdering av hva som vil
være god løsninger for gående og syklende. For Hølleveien er det i kommunedelplanen for sykkel
foreslått å opprettholde dagens gang- og sykkelvei og utvide veien med sykkelfelt i begge
kjøreretninger. Løsningene foreslått i kommunedelplanen for sykkel videreføres i
kommunedelplanen for Tangvall.
I tillegg legges det i kommunedelplanen for Tangvall inn en turvei langs Søgneelva fra Linnegrøvan og
opp langs elva og ut til Kleplandsveien. For å legge til rette for en trygg og attraktiv runde legges det
inn en gang- og sykkelveitrasé på sørsiden av Kleplandsveien mot Tangvall. I tillegg kan en krysse
under E39 og følge Bakkevollveien tilbake til Tangvall. Det er i planen foreslått rekkefølgekrav om
opparbeiding av gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien fram til turveien, slik at en får en god
kobling mellom disse. Det er ikke lagt inn krav om at gang- og sykkelveien skal videreføres over elva.
Det er mulig å nå turveien langs elva fra flere steder og lage runder med ulike lengder. Som en del av
etableringen av turveien kan det bli aktuelt å legge til rette for fiskeplass som er tilgjengelig for
bevegelseshemmede.
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4 Innkomne innspill ved varsel om planoppstart
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i brev datert 28.04.14. Høringsfristen var satt til 23.06.14. Vi
har også tatt i mot innspill etter høringsfristen. Til sammen har det kommet inn 20 innspill til
planarbeidet, disse er oppsummert og kommentert under. Konkrete forslag til arealdisponeringer er
vurdert i konsekvensutredningen.

Avsender og dnr. i
sak 2014/1569
Fylkesmannen i
Vest-Agder,
26.05.14, dnr 8.

Merknader til planprogrammet og innspill til
oppstart av planarbeidet
Fylkesmannen legger til grunn at planarbeidet skjer
i tråd med Kgl. Res. av 24.06.11. om nasjonale
forventninger til regional og kommunal
planlegging.
Fylkesmannen ønsker dialog under planprosessen.
Fylkesmannen er opptatt av at det i planarbeidet
legges opp til en langsiktig strategi med høy
utnyttelse. Dette bør også innebære en plan for
transformering av eksisterende boligbebyggelse til
sentrumsformål. Særlig gjelder dette
kommuneplanens sentrumsformål øst for
Hølleveien på Tangvall.
Det vises til tidligere mekling vedrørende utvidelse
av næringsområdene på Linnegrøvan. Det
presiseres at det bør legges opp til at
byggeområdet på Linnegrøvan ikke utvides
ytterligere på dyrka mark. Eventuell høyere
utnyttelse innenfor gjeldene område kan vurderes,
men bør begrenses til næringsformål og ikke
kontorarbeidsplasser slik regional plan antyder.
Kontorarbeidsplasser bør spesielt knyttes til
kollektivknutepunktet på Tangvall.

Arve Høen,
28.05.14, dnr 9.
Eldrerådet,
26.05.14.

Rådet for
mennesker med
nedsatt
funksjonsevne,
27.05.14

Administrasjonens
kommentarer
Planarbeidet skal skje i tråd med
nasjonale forventninger.
Vi er opptatt av å ha en god
dialog med relevante
myndigheter underveis i
planprosessen. Det legges opp til
medvirkning i tråd med plan- og
bygningsloven.
Kommuneplanen legger føringer
for utvikling av områdene øst for
Hølleveien på Tangvall til
sentrumsformål. Fortetting og
transformasjon vil bli sentrale
tema i planarbeidet. Dette
presiseres i planprogrammet.
Tas til etterretning. Videre
utvikling av områdene ved
Linnegrøvan vil bli vurdert i
planprosessen.

Planområdet omfatter arealer registrert med
biologisk mangfold. Miljøvernavdelingen støtter
kommunens vurdering om å gjøre
tilleggskartlegging knyttet til Søgneelva.

Tas til etterretning. Det skal
vurderes en biologisk
mangfoldkartlegging av arealene
langs Søgneelva.

Planlegges det inngrep i vassdraget /
vassdragsbeltet, krever dette en avklaring med
Fylkesmannen.
Det bør være klarere linjer på høyder, utforming og
plassering av nybygg på Tangvall.
Eldrerådet ber om at tomt GB 73/67 Monan kan
utredes/oppstartes med en detaljreguleringsplan
parallelt med kommunedelplan på Tangvall. Tomta
er tiltenkt omsorg 50 + ca. 80 enheter, og ligger
allerede inne i regionplan for Kristiansandsområdet
hvor det står boliger.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
viser til eldrerådets høringsuttalelse til tomt GB
73/67 Monan. Rådet støtter eldrerådets uttalelse
da boligene i prosjektet også kan være aktuelle for
personer med nedsatt funksjonsevne

Tas til etterretning.
Innspillet tas med i det videre
planarbeidet.
Innspillet vurderes i det videre
planarbeidet.

Innspillet vurderes i det videre
planarbeidet.

20

Arne B. Ågedal,
05.06.14, dnr 12.

Hva skal svømmehalltomta brukes til?

Statens Vegvesen,
03.06.14, dnr 13.
Tore Reidulf Hansen,
05.06.14, dnr 14.

Ingen merknader til varsel om oppstart og
planprogram.
Området langs elva fra Myggis mot Linnegrøvan
bør tas vare på som et fremtidig rekreasjons/parkområde. Kanskje med en gangbro over elva
som gir lett tilgang til Søgne gamle prestegård og
turområdet rundt Tjomse.
Ønsker at GB 72/220 kan bli brukt til boligformål.
Det er ønsker om to eneboliger syd på
eiendommen med atkomst fra nord. Abrahamsen
stiller spørsmål ved hvorfor eiendommen ble
endret fra boligformål til sentrumsformål ved siste
rullering av kommuneplanen.

Ellen Midtlid
Abrahamsen,
Verven 12, 11.06.14,
dnr 15.

Tordis Andersen,
Lohneveien 212,
16.06.14, dnr 16.

Mur i Sør Eiendom,
23.06.14, dnr 18.

NVE, 23.06.14, dnr.
19.

Søgne trenger et mye større fellesareal i sentrum,
som kan være Søgnes festplass. Forslår en park ned
mot elva mellom Tangvall og Linnegrøvan med
busker, blomster, stier langs elva, benker,
lekestativer, utescene, fiskeplasser, badeplass. Det
er behov for mer uteareal for de som bor i
leiligheter i Tangvall sentrum. Det er galt å legge
dyrket mark på Linnegrøvan under asfalt og
betong, områdene bør heller brukes til park og
grøntareal. Bru over elva og sti til Søgne gamle
prestegård er en god idé.
Ønsker at GB 72/51 blir planlagt med boliger med
mulighet for næring i første etasje, ser for seg høy
utnyttelse med parkering i kjelleren og 5-6 etasjer
over bakken. Ellers ingen kommentarer til
planprogrammet.
Kommunen bør unngå bygging i fareutsatte
områder. Dersom det planlegges utbygging i
fareområder, må det fastsettes bestemmelser om
nærmere utredning av faren på
reguleringsplannivå. Det vises til at det kan være
fare for steinsprang, jordskred, snøskred og mulige
forekomster av kvikkleire under elve- og
breelvavsetninger.

Framtidig disponering av tomta
vil bli avklart gjennom arbeidet
med kommunedelplanen og
detaljregulering.
Tas til etterretning.
Tilgjengelighet til turområder og
ivaretakelse av elva vil bli
sentrale tema i planarbeidet.
Dette presiseres tydeligere i
planprogrammet.
Eiendommen ligger innenfor et
større område avsatt til framtidig
sentrumsformål ved forrige
rullering av kommuneplanen.
Det er tanker at en del av
eneboligområdene som ligger
i/nær sentrum på Tangvall, på
sikt kan endres til tettere
sentrumsbebyggelse. Som det
står i planprogrammet skal det i
planarbeidet ses på mulighetene
for å knytte Linnegrøvan og
Tangvall bedre sammen. I den
sammenheng vil det være
naturlig å vurdere hvilket formål
GB 72/220 skal ha. Deres innspill
vil bli vurdert i planprosessen.
Tilgjengelighet til turområder,
grønnstruktur og ivaretakelse av
elva vil bli sentrale tema i
planarbeidet. Innspillene tas
med i det videre planarbeidet.

Framtidig disponering av
eiendommen vil bli vurdert i
planprosessen. Innmeldte ønske
vil bli vurdert i planprosessen.
Fareområder vil bli vurdert i
konsekvensutredningen og vil bli
vist i kartet med hensynssone.

NVE anbefaler at hele aktsomhetskartet vises som
hensynssone i plankartet, som et minimum i
områdene hvor det planlegges tiltak.
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Norges Bondelag
Agderkontoret,
24.06.14, dnr. 20.

Norsk Zoologisk
forening, Norsk
botanisk forening,
Norsk Ornitologisk
forening ved
Kristiansand,
27.06.14, dnr 22.

Vedlagt ligger en sjekkliste for vurdering av tema
innenfor NVE sitt forvaltningsområde.
Jordbruksarealene på Tangvall har en slik kvalitet at
en kan dyrke korn. Søgne kommune har et
betydelig ansvar overfor kommende generasjoner
for å sikre all dyrka mark, på en slik måte at den
kan brukes til matproduksjon i all framtid. Dette
må kommunen ta hensyn til når
kommunedelplanen for Tangvall skal utarbeides.
Sentrumsutvikling må skje gjennom fortetting eller
på andre typer arealer.

Det er behov for kartlegging av naturmangfold i
hele planområdet og spesielt langs Søgneelva og
kulturlandskapet. Områdene med edelløvskog mot
heiene nord for Tangvall må også kartlegges.
Tangvall området omfatter noen av de rikeste
naturområder med dyrka mark og rike kantskoger.
Større utbygginger som industriområder,
handelssenter og boligområder bør legges til
skrinnere naturområder.
Kantsonen langs elva er gråor-heggeskog og har
svært stor verdi som korridor for ulike arter. I
kantsonen langs elva er det blant annet registrert
rødlisteartene strandsnipe og nattravn. Det er også
registrert flere andre rødlista fugler i forbindelse
med de dyrka arealene og kantsonen til disse. Også
andre arter, som flaggermus lever i området. Sopp
og virvelløse dyr er dårlig undersøkt.
Tjomsemoen er et av de viktigste områdene for
trekkfugl i Vest-Agder. Det er viktig med en
buffersone mot dette området.

Søgne Bondelag,
23.06.14, dnr. 23.

Viser til naturmangfoldloven, kunnskapsgrunnlaget
er for dårlig og føre var prinsippet må gjelde. De
biologiske verdiene må sikres ved en sone langs
elva på minimum 100 meter.
Tangvall sentrum har 171 dekar jordbruksjord. Det
er svært negativt at jordbruksjorda på Tangvall må
nedbygges da jorda er av den mest verdifulle i hele
regionen. Bondelaget vil bemerke at den mest
verdifulle matjorda ligger vest for ungdomsskolen,
mot Meieribakken. Denne jorda bør forsøkes
unngått nedbygd i et langsiktig perspektiv. For å
bevare viktige landbruksarealer i sentrumsområdet
er det sentralt at det tas sikte på en konsentrert
utbygging og en effektiv arealutnyttelse. Det bør
vurderes om også andre etasje i tillegg til første
etasje på nybygg skal utnyttes til forretning,
kontorer m.v. og kun øvrige arealer skal disponeres
til boliger. Tangvall sentrum bør primært utnyttes

Konsekvensene for landbruket vil
bli vurdert i
konsekvensutredningen.
Administrasjonen ser det som
viktig å bevare de store
sammenhengende dyrka
arealene på Tangvall. Det vil bli
lagt opp til fortetting av allerede
eksisterende bebygde områder
både for å legge til rette for å
utvikle et godt sentrum og for å
begrense omdisponeringen av
dyrka mark.
Det skal vurderes kartlegging av
naturmangfold langs Søgneelva,
som er et viktig naturområde i
Søgne. I områdene nord for
Tangvall er det ikke planer om å
legge til rette for nye tiltak og
det vil ikke bli prioritert
kartlegging av disse områdene.

Tjomsemoen ligger utenfor
planområdet og det er ikke
planer om å legge til rette for
tiltak i det området.
Vi ønsker å ta vare på elva med
kantsoner. Hvor stor den
byggefrie sonen langs elva blir,
vil blant annet variere avhengig
av hva som er av eksisterende
bebyggelse i området. Det vil bli
gjort en konkret vurdering i
planarbeidet.
Gjennom arbeidet med
kommunedelplanen ønsker
administrasjonen å sette noen
langsiktige grenser for hvor
Tangvall sentrum skal utvikle
seg. Det er et mål å begrense
nedbyggingen av dyrka mark, og
samtidig legge til rette for
utvikling av sentrum. I overordna
planer ligger det føringer på at
framtidig sentrumsutvikling i
hovedsak skal skje ved
transformasjon av eksisterende
eneboligområde øst for
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til offentlig formål og næringsaktiviteter. Vi er
positive til at det ikke skal legges til rette for
sentrumsutvikling på jordene sør for sentrum.

SPISS Arkitektur og
Plan AS, 20.06.14 og
19.11.14, dnr. 24 og
34.

Naturvernforbundet
, 30.06.14, dnr. 25

Jorda på Linnegrøvan er spesielt verneverdig. De
ubebygde arealene som er regulert til næring bør
tilbakereguleres til landbruksformål. Planområdet
ved Linnegrøvan må begrenses til
reguleringsplanen for nåværende næringsområde
og nåværende LNF-områder må utgå av
planområdet.
På vegne av Agderbygg ønsker vi å spille inn våre
ønsker og planer for utvikling av GB 73/67 på
Monan. Det er ønskelig å legge til rette for
servicefunksjoner og boliger for økte
omsorgsbehov nær omsorgssenteret. Videre vil det
legges til rette for «pluSSBoliger» med tilbud om
økt service og ordinære leiligheter lengst øst på
eiendommen.
Det er lagt vekt på at boligene får god tilgang til
utearealer og gode solforhold. Grøntområdene er
utformet slik at de kan inngå i en offentlig
tilgjengelig grønnstruktur. Ber om at forslaget
innarbeides i kommunedelplanen og at kommunen
legger til rette for mest mulig parallell
saksbehandling.
Naturvernforbundet støtter arbeidet med en større
enhetlig plan for Tangvall sentrum. I tillegg til de
nevnte nasjonale føringene ber
naturvernforbundet om at vern av matjord og
biologisk mangfold tas med.
Naturvernforbundet ber om at for temaet
grønnstruktur tilføyes stikkord som kulturlandskap,
kolonihager og biologisk mangfold. For temaet
infrastruktur, bes det om at nærvarmeanlegg
kommer i tillegg.
Naturvernforbundet har akseptert at viktige
landbruksområder på Tangvall vil bli bygget ned,
kan derfor ikke akseptere at regionalt verdifulle
landbruksområder på Linnegrøvan kan bli bygget
ned.
Naturvernforbundet vil be om at enhet for kultur
og miljøvernleder blir engasjert i arbeidet med
kommunedelplanen.

Terje Pettersen
(Tangvall gård),
29.07.14, dnr. 27.

Ønsker å flytte driftsbygning og bolig syd på
eiendommen, samt omregulere grunnen hvor
dagens bygninger er lokalisert til sentrumsformål.
Det planlegges å utvide driften til ca. 150 vinterfora
sau, med lam blir det på det meste ca. 400 sauer. I
tillegg planlegges det å starte opp med slaktegris
og pekinand. Det er behov for større driftsbygning
som planlegges parallelt med helsehuset, på andre
siden av veien. Planene for sentrum må ta høyde

Hølleveien på Tangvall. Dette vil
bli fulgt opp i planarbeidet.
Administrasjonen ønsker at også
arealene som skal settes av til
LNF-områder i randsonene til
byggeområdene i sentrum er
med som en del av planområdet.
Dette for å kunne gjøre en
konkret vurdering av hvor
grensene skal gå.
Innspillet vil bli vurdert i det
videre planarbeidet.

Vern av matjord og biologisk
mangfold inngår i de nasjonale
forventningene til regional og
kommunal planlegging (T-1497)
som det framgår av
planprogrammet at kommunen
skal følge.
Administrasjonen foreslår å
tilføye kulturlandskap til
temaene som skal
konsekvensutredes.
Vi er tidlig i planprosessen og det
er ikke tatt stilling til hvor stort
arealbehov det er til ulike
funksjoner. Se kommentaren til
Bondelaget.
Det skal opparbeides en
tverrfaglig prosjektgruppe som
skal involveres i planarbeidet.
Eiendommen grenser til
Tangvallveien, men det meste av
eiendommen ligger utenfor
foreslåtte planområde. Det er i
overordnede planer ikke lagt opp
til sentrumsbebyggelse sør for
Tangvallveien. Administrasjonen
ønsker å forholde seg til
Tangvallveien som en langsiktig
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for at det drives aktivt landbruk med støy og lukt
på naboeiendommen til rådhuset og helsehuset

Vest-Agder
fylkeskommune,
20.08.14.

Generelt for sentrumsområdet på Tangvall bør det
legges til rette for:
Funksjonelle og trivelige sosiale møteplasser
for alle generasjoner
Variert handel, service og kulturtilbud tilpasset
stedets naturlige betingelser
Grønnstruktur som innbyr til rekreasjon og
utøvelse av friluftsliv
Miljøvennlig transport som kollektivtrafikk,
gang- og sykkel
Tilgjengelighet for alle
Estetikk i form av godt tilpasset arkitektur
Et variert utvalg av boligtyper

grense mellom sentrum og
jordbruksområdene. Samtidig er
konflikten mellom gårdsdriften
og sentrumsfunksjonene en
relevant problemstilling som må
ha fokus i planprosessen.
Innspillene tas med i det videre
arbeidet.

Det vises til sentrumsseminar for Tangvall våren
2013, det bes om at løsningene fra dette tas med i
det videre arbeidet med kommunedelplanen.

Løsningene vil bli vurdert i
arbeidet med
kommuedelplanen.

Fylkeskommunen oppfordrer til tett og konsentrert
bebyggelse i områdene som reguleres til
byggeformål.

Det er et mål for kommunen å
legge til rette for fortetting og
høy utnyttelse av
sentrumsområdene.

Fylkeskommunen mener det bør belyses hvilken
type boligbygging planen skal legge til rette for,
eksempelvis omsorgsleiligheter, sett i forhold til
blant annet arealformål på gateplan og/eller
tilgjengelige uteoppholdsarealer.
Det bør legges til rette for god bokvalitet.
Gode sentrumsområder rommer ulike typer
boenheter
Boligene bør ha tilstrekkelig med sol og lys
Gode utearealer for lek og opphold må ha
tilstrekkelig med sollys.
Tilgrensende grønnstruktur må innby til
rekreasjon og utøvelse av friluftsliv
Med hensyn til områdene mot Søgneelva anbefaler
vi at det benyttes Miljødirektoratets metode for
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Området vest for Tangvall skole er automatisk
fredet kulturminner. Dersom kommunen skal
realisere ytterligere tiltak i dette området, må det
søkes om dispensasjon for å frigi lokaliteten (ID
134542).
AKT ønsker å være en aktiv bidragsyter under tema
Klima, energi og transport når det gjelder
kollektivtransport.
Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å ta

Ulike boligtyper vil bli et tema i
planarbeidet.

Utformingen av leiligheter og
detaljering av de ulike
byggeområdene vil måtte skje
gjennom en detaljregulering. I
bestemmelsene til
kommuneplanen vil det bli lagt
inn krav som skal sikre god
bokvalitet ved detaljregulering.
Tas med i planarbeidet.

Tas til etterretning.

Oppfordringen til medvirkning
og dialog følges opp i
planprosessen.
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Helge Tofte,
13.10.14, dnr. 33.

kontakt med tanke på avtale om høringsfrister og
for å drøfte problemstillinger underveis i
planprosessen før det legges fram konkrete
planforslag til høring.
Skriver på vegne av eierne av GB 72/24 og 60 og GB
72/129.

Innspillet vil bli vurdert i det
videre planarbeidet.

Ber om at delen av bnr. 60 og hele bnr. 229, som
grenser til Tangvallveien og Fidjaneveien reguleres
til utbyggingsformål, fortrinnsvis boliger.

Raymond Jakobsen,
27.05.15, sak
2015/962

Bnr. 24 skal fortsatt utnyttes til landbruksformål,
ber om at dette blir tatt hensyn til.
Ber om at det legges inn en boligtomt på GB 73/30.
Viser til tidligere sak, hvor søknad har blitt avslått.

Tomta ligger på nedsiden av
Toftelandsveien og grenser til
Søgneelva. Dette er et område
hvor det i utgangspunktet ikke er
tenkt tilrettelegging. Innspillet
vurderes i
konsekvensutredningen.
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5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
ROS-analysen er en del av konsekvensutredningen. Etter plan- og bygningsloven § 4-3 er det krav om
at det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for arealer egnet til utbyggingsformål
innenfor planområdet. Valg av temaer i ROS-analysen er gjort med bakgrunn i Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen – kartlegging
av risiko og sårbarhet». ROS- analysen ligger vedlagt som et eget dokument (vedlegg 1).

6 Konsekvensutredning
Konsekvensutredningen skal beskrive virkningene av enkeltområder og av de samlede
arealbruksendringene i planforslaget. Konsekvensutredningen er gjennomført i tråd med metodene
beskrevet i veileder T-1493 om konsekvensutredninger, og i samsvar med temaer avklart i
planprogrammet.
Alle konkrete innspill som har kommet til omdisponering av arealer har blitt vurdert i
konsekvensutredningen. Utredningen av delfeltene ligger vedlagt som et eget dokument (vedlegg 2).
Under følger en vurdering av de samlede virkningene av de foreslåtte arealbruksendringene etter
formål og utredningstema.

6.1 Vurderinger av virkningene av planens samlede arealbruksendringer
6.1.1 Bolig
Med de nye boligområdene legges det opp til en stor vekst i antall innbyggere på Tangvall. Med flere
innbyggere vil det bli behov for økt kapasitet i skoler og barnehager. Det vil trolig bli behov for en ny
barnehage på Tangvall i tillegg til de private som drives i dag. Areal til barnehage skal vurderes
innenfor området satt av til framtidig skolesenter og idrettsanlegg. Vann- og avløpsanlegg på
oppgraderes for å få økt kapasitet.
Summen av alle boligområdene bidrar til en stor nedbygging av dyrka mark. For boligområdene vest
på Tangvall er det 48,3 daa dyrka mark som foreslås omdisponert fra LNF til bolig. Øst for Tangvall er
områdene avsatt til sentrumsformål i gjeldende kommuneplan. Det er i arbeidet med
kommunedelplanen kommet fram til at områdene som avsettes til sentrumsformål skal innsnevres,
og at områdene rundt skal tilrettelegges for boliger. Dette for å legge til rette for et kompakt og
levedyktig sentrum med attraktive boligområder rundt.
Det vil bli en økning i antall støyutsatte boliger.
6.1.2 Næring
Det er lagt til rette for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde. Ellers er det i planen lagt til rette for
fortetting av sentrumsområdene med kombinert bebyggelse. Utvidelsen av Linnegrøvan legger til
rette for omdisponering av 19 daa dyrka mark. I tillegg vil de tilgrensende restarealene med dyrka
mark, ikke være drivverdige.
6.1.3 Offentlig formål
Arealet som er satt av til framtidig skolesenter inneholder eksisterende idrettsanlegg. Det er et mål å
opprettholde idrettsanleggene, men det kan bli aktuelt å endre plasseringen av deler av anleggene.
Flytting av stadion med tilhørende anlegg vil anslagsvis koste 38 millioner kr. Utvidelse av
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skoleområdet til vestsiden av Stemveien medfører omdisponering av ca. 9 daa dyrka mark. For
effektiv utnyttelse av arealene kan det bli aktuelt å legge om Tangvallbekken gjennom skoleområdet.
Utvidelse av omsorgssenteret mot øst vil medføre omdisponering av ca. 9 daa dyrka mark. Området
er tidligere avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen.
6.1.4 Samferdsel og infrastruktur
I stor grad foreslås det å opprettholde dagenes infrastruktur. For E39 er kjørevei og sidearealer med
støyvoller m.m. lagt inn som veiformål slik det faktisk er bygd. Planen legger opp til omstrukturering
av arealene ved bussterminalen og noe oppretting av Toftelandsveien. Løsninger for gang- og sykkel
videreføres fra kommunedelplanen for sykkel. I vest er det satt av arealer til en ny rundkjøring på E39
med veiatkomst til Tangvallveien. Denne løsningen vil anslagvis berøre ca. 5 daa dyrka mark.

6.2 Samlet virkning etter utredningstema
Tema

Samlet virkning

Miljø
Naturmangfold

For de fleste utbyggingsområdene er det ikke funnet verdifulle naturtyper eller arter
i miljødirektoratet sin naturbase eller artsdatabankens artskart. Søgneelva med
kantsone, som er registrert som en viktig naturtype er bevart. Utover planlagt
elvesti, er det ikke planlagt nye tiltak nærmere elva enn det som er i dag.
Tangvallbekken er vist med hensynssone og skal tas hensyn til og opprettholdes som
en åpen bekk ved detaljregulering.

Landbruk og kulturlandskap

Flere av de nye utbyggingsområdene berører dyrka mark, og samlet legger planen til
rette for omfattende omdisponering av jordbruksarealer.
Totalt er det ca. 76,1 dekar dyrka mark (jf. skog og landskap sitt gårdskart) som er
foreslått omdisponert fra LNF i kommuneplanen til utbyggingsformål i
kommunedelplanen for Tangvall. Arealene fordeles på følgende områder:
Boliger - Tangvall vest: 48,3 daa
Skolesenter: 8,8 daa
Linnegrøvan næringsområde: 19 daa

Kulturminner og kulturmiljø

Støy

Nord for Linnegrøvan er det et område på 3,4 dekar med dyrka mark som er satt av
til sentrumsformål i kommuneplanen som foreslås avsatt til LNF i
kommunedelplanen.
For de fleste nye utbyggingsområdene vil det måtte gjennomføres arkeologiske
registreringer i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Håverstads jorde er
automatisk fredet etter kulturminneloven. Dette må frigis dersom det skal kunne
tillates utbygging.
Flere av utbyggingsområdene kommer i konflikt med rød og gul støysone.
Kommunen ønsker å legge til rette for at flere kan bo i sentrum, nær kollektivtilbud
og et godt tjenestetilbud. Det åpnes derfor opp for bygging av nye boliger i områder
som er støyutsatt i sentrum. Det legges også til rette for utvidelse av
omsorgssenteret og området avsatt til skole. Det stilles krav om at støykrav i
henhold til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)
overholdes for uteoppholdsarealer og innendørs støynivå.
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Forurensning (luft, jord og vann)

Det er ikke kjente grunnforurensingsforekomster innenfor planområdet.

Grønnstruktur og friluftsliv

Berøres i liten grad av utbyggingsområdene. Det er satt krav i bestemmelsene
knyttet til bevaring av Tangvallbekken med kantsoner. Det er i arbeidet med
kommunedelplanen lagt vekt på å bedre tilgangen til eksisterende grønnstruktur.

Samfunn
Transportbehov

Ved å plassere den nye boligbebyggelsen tett på kollektivknutepunktet og med kort
avstand til forretninger og tjenestetilbud, legger en til rette for begrenset behov for
bruk av personbil. Det legges inn krav om sykkelparkering i tilknytning til nye
leilighetsbygg og det legges inn maksimumsbegrensninger for parkering for bil til
småhusbebyggelse.

Teknisk infrastruktur

Eksiterende veier er lagt inn i planen. Det er forventninger om mer og kraftigere
nedbørsepisoder som en følge av klimaendringene. Ved en økt nedbygging av
arealer som i dag ikke er bebygd vil det bli behov for økt kapasitet på
overvannsløsningene. Fortrinnsvis skal overvann håndteres i åpne løsninger med
lokal infiltrering og fordrøyning. Det er offentlig vann- og avløpsnett på Tangvall.
Ved utbygging må det vurderes kapasitetsøkning både på vann- og avløpsnettet. Det
er i dag blant annet ikke kapasitet til å håndtere sprinkler anlegg på større bygg.

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Det forventes en økning i de eldste aldersgruppene fram mot 2030 og 2040. Det vil
som en følge av det bli et økt behov for omsorgstjenester, det settes derfor av større
arealer til omsorgssenter. Det er vedtatt at det skal komme en ny videregående
skole til Tangvall. Det er i planen sikret arealer til denne og lagt til rette for utvidelse
av ungdomsskolen på Tangvall. Med flere som bor på Tangvall vil det også bli behov
for økt kapasitet i barnehage og barneskole. Dette må følges opp i skolebruksplanen.

Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Områdene langs Søgneelva er utsatt for flom. Det åpnes i planen ikke opp for ny
boligbebyggelse i sonen for 200- års flom langs elva. Sonen er vist med hensynssone.
Noen mindre områder er i nve sitt aktsomhetskart vist som mulig område for
snøskred og steinsprang. Det stilles krav i bestemmelsene om at rasfaren må
kartlegges før det kan tillates ny bebyggelse i området.

Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk

Det er i planen lagt inn flere ny boligområder og lagt til rette for utvidelse av den
offentlige skolen og den offentlige omsorgstjenesten i tråd med forventede
framtidig behov. Arealene som er satt av til bolig kan benyttes til ulike type boliger
og tilpasses framtidas behov. Det er ønskelig å legge til rette for variert bebyggelse
for å kunne ha et sentrumsnært botilbud for ulike aldersgrupper. Den delen av
Tangvall hvor det skal legges til rette handelssentrum er avgrenset med
sentrumsformål. Gjennom grepene i planen legges det til rette for at flere kan bo i
sentrum nær kollektivtilbud og et godt tjenestetilbud. Det at flere bor i sentrum vil
gi et bedre grunnlag for et variert og levedyktig næringsliv.

Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Investeringer i skole og omsorgssenter. Dette ligger allerede inne i kommunens
planer.
Det kan bli behov for økt kapasitet i barnehage og barneskole nær Tangvall.
Drift og vedlikehold av veier og annen infrastruktur.
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6.3 Forslag som er vurdert og forkastet
GB 72/220. To eneboliger, innspill fra grunneier
Området er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen. Arealet er i dag uregulert og består av dyrka
mark og kantsone mot elva. Deler av området er flomutsatt og området er utsatt for støy fra
Hølleveien. Totalt vurderes området til ikke å være egnet til boligbebyggelse. Arealet avsettes til LNFformål.
GB 72/51 (Håverstads jorde). Boliger med mulighet for næring i første etasje, innspill fra Mur i Sør
Eiendom
Arealet er regulert til jordbruksformål og avsatt til LNF i kommuneplanen. Området grenser til
Tangvall ungdomsskole i øst. Det kan bli behov for å benytte arealet til framtidig skolesenter. Arealet
avsettes til tjenesteyting skole. Dersom det viser seg å ikke å være behov for arealet til skolesenter,
åpnes det opp for at området kan reguleres til bolig, uten forretning i første etasje.
GB 73/30. Enebolig, innspill fra grunneier
Arealet er regulert til jordbruksformål i gjeldende reguleringsplan og avsatt til sentrumsformål i
kommuneplanen. Eiendommen grenser til Søgneelva og er flomutsatt. Det er ikke ønskelig å legge til
rette for ny boligbebyggelse i flomutsatte områder. Området avsettes til LNF-formål.

7 Vedlegg
Ros-analyse
Konsekvensutredning av enkeltområder
Mulighetsstudie
Trafikkvurdering
Innspill til planarbeidet
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Søgne kommune

S

Risiko og
sårbarhetsanalyse
Kommunedelplan for
Tangvall

Søgne kommune

1. INNLEDNING
Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om
konsekvensutredning og ros – analyse. ROS – analysen gjøres i et selvstendig dokument. I
konsekvensutredningen inngår risiko- og sårbarhet som et av vurderingstemaene.
Planområdet omfatter Tangvall med områdene øst og vest for dagens sentrum. Mot sør
omfatter planområdet Linnegrøvan. Deler av Søgneelva ligger innenfor planområdet.
Analysen er utarbeidet av Søgne kommune. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i
foreliggende dokumentasjon om planområdet og planlagte tiltak.

2. METODE
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på veileder fra DSB (Samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen – Kartlegging av risiko og sårbarhet, rev. 2011). Analysen er basert på
foreliggende skisse til kommunedelplan. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i
kartlagte og kjente risikofaktorer.
I gjennomgangen av sjekklista er det vurdert risikofaktorer i hele planområdet, men
hovedfokus ligger på områdene hvor det planlegges ny utbygging og de eksisterende
bebygde områdene.
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.
Konsekvens 1. Ubetydelig
Sannsynlighet
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig






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
Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensen



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

2.

Snø-/isras

Nei

Ja

3.

2

Det er vist områder med potensiale
for snøras i NVE sitt
aktsomhetskart. Områdene legges
inn med hensynssone i plankartet.

3

3

Søgneelva renner gjennom
planområdet. Området for 200-års
flom legges inn med hensynssone i
plankartet. Eksisterende
bebyggelse ligger i flomsonen.

1

1

I kartene til NGU framgår det at det
er moderat til lav risiko for radon på
Tangvall. Følges opp i den enkelte
byggesak i tråd med krav i TEK 10.

2

Overvann, oversvømmelse av
kjellere og redusert
framkommelighet på veier kan
forekomme. Ved detaljregulering av
områder er det viktig at det lages
en plan for håndtering av overvann.

2

Frodige områder langs Søgneelva,
og kantsoner langs dyrka mark.
Svartelista arter vokser flere steder,
spredning av disse må unngås.

3

Sjøørret i Søgneelva, Føssa og
Tangvallbekken. Det er viktig at
kantvegetasjon bevares og at
bekkeløp holdes åpne.

2

Flomras
Nei

4.

Elveflom
Ja

5.

Tidevannsflom

6.

Radongass

Nei

Ja

Vær, vindeksponering. Er området:

7.

Vindutsatt

8.

Nedbørutsatt

Nei

Ja

3

Natur- og kulturområder

9.

Sårbar flora

Ja

2

10. Sårbar fauna/fisk
Ja

2

Nei

Søgneelva ble vernet mot
kraftutbygging i 1993 i verneplan for
vassdrag. Planen omfatter ikke
kraftutbygging.

Ja

Søgneelva, planen omfatter ikke
inngrep i elva. Deler av kantsonen
kan bli berørt ved etablering av sti
langs vestsiden av elva.

11. Verneområder

12. Vassdragsområder
1

1

13. Kulturminne/-miljø
Ja

4

2

Automatisk fredet kulturminne
vest for ungdomsskolen. Det er
også registrert flere enkeltfunn
innenfor planområdet.
Sannsynlig at en finner mer ved
undersøkelse av nye områder.

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

Ja

3

2

16. Havn, kaianlegg

Nei

17. Sykehus/-hjem, kirke

Ja

1

1

Ja

2

2

Ja

1

1

18. Brann/politi/sivilforsvar

19. Kraftforsyning

20. Vannforsyning
Ja

4

3

Mer trafikk gir økt
belastning på vegsystemet.

Det er et omsorgssenter innenfor
planområdet.
Brann, mer og tettere
bebyggelse og flere folk i
sentrum kan gi redusert
framkommelighet og økt fare for
alvorlige hendelser ved brann.
Håndteres ved detaljregulering
og i byggesak.
Ved økt utbygging vil det bli
behov for økt kapasitet,
etablering av nye nettstasjoner
etc.
Hovedvannledning berøres av
planlagt utbygging. Det er behov
for økt kapasitet for å dekke
kravet til brannvann bl.a. ved
etablering av videregående
skole.

21. Forsvarsområde

Nei

22. Tilfluktsrom

Nei

Ikke relevant.

Ja

Det planlegges bebyggelse på
eksisterende idrettsanlegg. Deler
av anleggene må erstattes av
nye anlegg.

23. Område for idrett/lek
4

2

Det planlegges utbedring av
uteoppholdsarealene på
Tangvall. Ingen negativ
konsekvens.
Det planlegges tilrettelegging
med sti langs elva og
tilrettelegging for fiske. Ingen
negativ konsekvens

24. Park; rekreasjonsområde
Ja

25. Vannområde for friluftsliv
Ja

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning

Nei

27. Permanent forurensning

Nei

28. Støv og støy; industri

Nei

29. Støv og støy; trafikk

Ja

3

2

Rød og gul støysone fra E 39 og
andre veier.

30. Støy; andre kilder

Nei

1

1

Støy fra idrettsanlegg.

3

2

Det er ikke registeret områder
med forurenset grunn, men det
er sannsynlig at det er mindre
lokaliteter med forurenset grunn
enkelte steder på Tangvall.

1

1

Det er høyspentlinje innenfor
planområdet. Linjene som går i
luft er ikke nære boligområde.

31. Forurenset grunn
Ja

32. Forurensning i sjø
33. Høyspentlinje (em stråling)

Nei
Ja

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

Nei

35. Avfallsbehandling

Nei

36. Oljekatastrofeområde

Nei

Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt forurensning
38. Støy og støv fra trafikk

Nei
Økt trafikk lokalt med flere
bolig og annet tilbud i
sentrum.

Ja

39. Støy og støv fra andre kilder

Nei

40. Forurensning i sjø

Nei

41. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

Transport. Er det risiko for:
2

3

Det er veier med mye trafikk,
tankbilvelt og lignende kan
forekomme.

Ja

2

3

Mye trafikk.

Ja

2

4

Flere krysningspunkter som
er uoversiktlige, og hvor det
har vært ulykker.

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja

2

3

Det finnes områder med
kvikkleire.

47. Andre ulykkespunkter

Nei

1

2

Dambrudd i stemmen.

42. Ulykke med farlig gods

43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Ja

Nei

Trafikksikkerhet
44. Ulykke i av-/påkjørsler
45. Ulykke med gående/syklende

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

Nei

- er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

Nei

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

Ja

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

Nei

51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei

52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

Søgne kommune

Konsekvensutredning
Kommunedelplan for Tangvall
Konsekvensutredning av delområder
vurdert i planarbeidet.

Søgne kommune

0

I dette dokumentet er de enkelte områdene som er foreslått omdisponert i forhold til det de
er avsatt til i kommuneplanen konsekvensutredet. Konsekvensutredningen er gjennomført i
tråd med veileder T-1493 om konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel.
Både områdene som er lagt inn i kommuneplanen og forslagene som er forkastet er vurdert
og framgår av tabellene under. Det framgår av konklusjonen for hvert område om forlaget er
lagt inn i planen eller ikke.
Vurderingene av de samlede virkningene av arealbruksendringene som er lagt inn i
planforslaget framgår av planbeskrivelsen

Monan, GB 73/67
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Landbruk i gjeldende reguleringsplan,
sentrumsformål i kommuneplanen
Bolig / seniorboliger
Ca. 9 daa
Agderbygg AS

Beskrivelse:
Området ligger øst for omsorgssenteret på Tangvall. Området
er regulert til landbruksformål i gjeldende reguleringsplan,
men avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen. Arealet er i
dag fulldyrka. Det er foreslått omdisponert til leilighetsbygg
med servicefunksjoner (plussboliger).
Tema
Miljø
Naturmangfold

Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø

Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter
Det er ikke kjente naturmangfoldsverdier. I og med at
området består av et jorde i drift, forventes det ikke
spesielle naturmangfoldverdier innenfor arealet.
Arealet er i dag fulldyrka, ca. 9,1 daa (skog og landskap).
Matjorda på Tangvall er av veldig god kvalitet.
Det er gjennomført en kartlegging av området
sommeren 2015, uten funn av kulturminner som kan
komme i konflikt med utbygging av området.
Området ligger noe i rød støysone og gul støysone fra E
39. Støykrav kan ivaretas gjennom regulering.
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.
Området ligger sentrumsnært med god kollektivdekning.
Utbygging av området berører ikke eksisterende
grønnstruktur og friområder. Det kan sikres trygge
gangforbindelser til blant annet Søgneelva.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov

Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Hovedvannledning og hovedledning for kloakk ligger
langs Kleplandsveien. Atkomst fra offentlig vei.
Overvann kan være en utfordring på Tangvall og bør
derfor ledes mot øst.
Det forventes en økning i antall eldre. Området ligger
nær omsorgssenteret. Prosjektet er spesielt rettet mot
den eldre delen av befolkningen. Kort vei til et godt
tjenestetilbud.
Ikke kunnskap om spesielle risikoforhold jf. ROSanalysen.
Formålet og plasseringen er i tråd med målet om å legge
til rette for at flere kan bo på Tangvall. Arealet vurderes
til utvidelse av omsorgssenteret.
Ingen kjente forhold

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger nær omsorgssenteret og grenser til et eneboligområde i sør. I kommuneplanen er området avsatt til
sentrumsbebyggelse. Foreslåtte utbygging er hensiktsmessig å plassere sentrumsnært med gangavstand til tjenestetilbud
og servicefunksjoner. Området kan kobles på eksisterende infrastruktur og det er kort vei til kollektivtransport. Ny
bebyggelse må plasseres med avstand til hovedledningene for vann og avløp. Overvann bør ledes mot øst. Utbyggingen
beslaglegger dyrka mark og er i strid med de nasjonale føringene om bevaring av dyrkbare arealer. Utbyggingen vil ellers
være i tråd med nasjonale føringer knyttet til boligbygging i sentrumsområder, nær kollektivtilbud. Tilsvarende
leilighetsbebyggelse kan også plasseres andre steder på Tangvall.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. I og med det ikke er endelig avklart hvor store
arealer det er behov for til utvidelse av omsorgssenteret høres området med to alternative arealdisponeringer. I
alternativ 1 legges området ut til tjenesteyting. I tillegg vises det et alternativ 2 med boligformål.

GB 72/220
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Sentrumsformål i kommuneplanen.
2 eneboliger
Ca. 5 daa
Ellen Midtlid

Beskrivelse:
Området ligger mellom Hølleveien og Søgneelva, nord for
Linnegrøvan. I kommuneplanen er området avsatt til
sentrumsformål. Arealet består i dag av dyrka mark og
kantvegetasjon langs elva. Området ønskes omdisponert til
eneboligbebyggelse med atkomstvei fra nord, over GB 72/91.
Tema
Miljø
Naturmangfold

Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø

Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Området grenser til Søgneelva. Søgneelva med
kantsoner er registrert som en naturtype med svært
viktig verdi (A) (Naturbase). Liten negativ effekt om
kantsonen med vegetasjon bevares.
3,4 daa er registrert som fulldyrka (Skog og landskap).
Det er ikke registrert noen funn i området, men
potensiale for å finne kulturminner under bakken
(Askeladden).
Rød og gul støysone fra Hølleveien.
Det er ikke registrert grunnforurensning. Området ligger
sentrumsnært med god kollektivdekning.
Området grenser til Søgneelva. Det er ikke lett å komme
fram langs elva i dag, men det er ønsker å opparbeide en
sti langs elva. Liten konsekvens om kantsonen langs elva
bevares.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk

Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Kjøreatkomst må løses via Tangveien. Hovedledning for
kloakk.
Nær Tangvall med et godt tjenestetilbud. Få nye
boenheter, så utbyggingen vil alene ha liten betydning
for tjenestebehov.
Deler av området ligger i flomutsatt område fra
Søgneelva. Høyspentlinje går i lufta i deler av området.
Området ligger sentrumsnært, dersom området skal
bygges ut bør det ha høy utnyttelse. Området ligger tett
på Søgneelva, en viktig del av den blå/grønne strukturen
på Tangvall, det bør vurderes om området bør forbli
ubebygd, som en åpning mot elva.
Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger nær grenser til eksisterende eneboligområde i nord og sør. I kommuneplanen er området avsatt til
sentrumsbebyggelse. En ønsker å legge til rette for en høyere utnyttelse av de bebygde områdene på Tangvall. Nye
eneboliger er ikke i tråd med den ønskede arealutviklingen. Området kan kobles på eksisterende infrastruktur og det er
kort vei til kollektivtransport. Utbyggingen beslaglegger dyrka mark og er i strid med nasjonale føringer om bevaring av
dyrbare arealer. Deler av området er flom- og støyutsatt. Tilsvarende boliger kan bygges mange andre steder i
kommunen.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha negative konsekvenser og tas ikke inn i planforslaget.

GB 72/51 (Håverstads jorde)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Jordbruksformål i gjeldende
reguleringsplan, LNF i kommuneplanen.
Boliger m/ mulighet for næring i 1 etg.
Ca. 13 daa
Mur i Sør Eiendom

Beskrivelse: Området ligger vest for ungdomsskolen. I
gjeldende reguleringsplan er området regulert til
jordbruksformål. Arealet består av fulldyrka mark. Området er
foreslått omdisponert til boligbebyggelse med mulighet for
forretning i 1. etasje.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø

Støy

Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Det er ikke kjente registeringer i området,
Området består av 10,4 daa fulldyrka jord (skog og
landskap). Matjorda på Tangvall er av veldig god kvalitet.
Området er automatisk fredet etter kulturminneloven,
det er krav om full utgravning av området før eventuell
utbygging.
Nær Tangvallveien er det rød støysone, store deler av
resten av arealet har gul støysone. Gjennom regulering
vil en kunne sikre tilfredsstillende støyforhold.
Det er ikke registrert grunnforurensning. Området ligger
sentrumsnært med god kollektivdekning.
Utbygging av området berører ikke eksisterende
friområder. Det kan sikres trygge gangforbindelser til
blant annet Hellersdalen, som er innfallsport til et større
sammenhengende turområde.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Vann og avløp i området, men oppgradering og
omlegging må påregnes.
Ved mange nye boliger på Tangvall vil det bli behov for
en barnehage.
Ingen kjente spesielle forhold.
Ligger sentrumsnært, kort vei til godt kollektivtilbud.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger tett på Tangvall sentrum rett vest for ungdomsskolen. I og med at området ligger tett på ungdomsskolen
kan det bli aktuelt å bruke området til nytt framtidig skolesenter. Boligbygging i dette området er i tråd med nasjonale
føringer om økt boligbygging i sentrumsområder, ved kollektivknutepunkt. Det er imidlertid stor konflikt med verdifulle
landbruksarealer og i strid med nasjonale føringer om bevaring av dyrkbare arealer. Det finnes infrastruktur,
kollektivtransport og tjenestetilbud i umiddelbar nærhet. Bekkedraget nord for eiendommen må ivaretas som
grønnstruktur ved detaljregulering av området.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. På grunn av behovet for arealer til skole og
idrettsanlegg, legges området inn som tjenesteyting. Det åpnes opp for at området kan reguleres til bolig dersom det ikke
blir aktuelt å benytte det til skole/idrettsanlegg.

GB 72/60 og 72/129 (Heimdals jorde)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Jordbruksformål i gjeldende
reguleringsplan, LNF i kommuneplanen.
Boliger
Ca. 6 daa
Eiere av GB 72 / 60, 24 og 129

Beskrivelse: Området ligger vest for ungdomsskolen, grenser
til Håverstads jorde i øst og Tangveien i vest. I gjeldende
reguleringsplan er området regulert til jordbruksformål.
Arealet består av fulldyrka mark. Området er foreslått
omdisponert til boligbebyggelse.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø

Støy

Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Området består av 6 daa fulldyrka jord (skog og
landskap). Matjorda på Tangvall er av veldig god kvalitet.
Området er automatisk fredet etter kulturminneloven,
det er krav om full utgravning av området før eventuell
utbygging.
Nær Tangvallveien er det rød støysone, store deler av
resten av arealet har gul støysone. Gjennom regulering
vil en kunne sikre tilfredsstillende støyforhold.
Det er ikke registrert grunnforurensning. Området ligger
sentrumsnært med god kollektivdekning.
Utbygging av området berører ikke eksisterende
friområder. Det kan sikres trygge gangforbindelser til
blant annet Hellersdalen, som er innfallsport til et større
sammenhengende turområde.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Vann og avløp i området, men oppgradering og
omlegging må påregnes.
Ved flere boliger på Tangvall vil det bli behov for en ny
barnehage.
Ingen kjente spesielle forhold
Ligger sentrumsnært, kort vei til godt kollektivtilbud.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger nær Tangvall sentrum, vest for ungdomsskolen. Boligbygging i dette området er i tråd med nasjonale
føringer om økt boligbygging i sentrumsområder med godt kollektivtilbud. Det er imidlertid stor konflikt med verdifulle
landbruksarealer og i strid med nasjonale føringer om bevaring av dyrkbare arealer. Det finnes infrastruktur,
kollektivtransport og tjenestetilbud i umiddelbar nærhet. Oppgradering og omlegging av vann- og avløpssystem på
påregnes. Bekkedraget nord for eiendommene må ivaretas som grønnstruktur ved detaljregulering av området.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. På grunn av behovet for sentrumsnære
boligområder avsettes området til boligformål i planforslaget.

GB 73/30
Dagens formål:

Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Jordbruksformål i gjeldende
reguleringsplan, sentrumsformål i
kommuneplanen.
Boliger
Ca. 2,7 daa
Eiere av GB 73 / 30

Beskrivelse: Området ligger vest for ungdomsskolen, grenser
til Håverstads jorde i øst og Tangveien i vest. I gjeldende
reguleringsplan er området regulert til jordbruksformål.
Arealet består av fulldyrka mark. Området er foreslått
omdisponert til boligbebyggelse.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap

Kulturminner og kulturmiljø
Støy

Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Elva er
Området grenser til jorde i vest, men er ikke en del av de
dyrka arealene. Jordet i vest er lite og det drives ikke
intensivt landbruk på arealet, potensialet for konflikt er
derfor lite.
Ingen kjente kulturminner.
Nær Toftelandsveien er det gul støysone. Gjennom
støyskjerming vil en kunne sikre tilfredsstillende
støyforhold.
Området har blitt benyttet til oppstilling av diverse
maskiner/kjøretøy, det kan være oljesøl i grunnen.
Eiendommen går ned til Søgneelva hvor det er en egnet
fiskeplass. Det er et tråkk ned til denne.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk

Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Det er behov for etablering av gang- og sykkelvei langs
Toftelandsveien forbi eiendommen. Tomta ligger i en
sving, krav til sikt begrenser mulighetene til utbygging.
Ingen konsekvens.
Området ligger i flomsonen for 200-års flom langs
Søgneelva.
Arealene ned mot elva ønsker en å bevare som et viktig
naturområde og en vil legge til rette for at områdene blir
mer tilgjengelig for allmennheten med turvei og
universelt utformede fiskeplasser.
Ingen kjente konsekvenser.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger i utkanten av et område med eksisterende eneboliger. Eiendommen grenser til elva, som ønskes bevart
som et natur- og friluftsområde ned mot elva. Området er flomutsatt og det er ikke ønskelig å tilrettelegge for ny
boligbebyggelse i flomutsatte områder. Både av hensyn til flom og for å bevare elva med kantsone som et viktig
naturområde er det ikke ønskelig å legge til rette for bebyggelse nær elva. Utbygging vil berøre kantvegetasjonen langs
Søgneelva og bidra til privatisering av områdene ned mot elva. Det finnes andre tomter i kommunen som egner seg bedre
til eneboligbebyggelse.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha negative konsekvenser og tas ikke med i planforslaget.

Linnegrøvan – BN
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagsstiller:

Landbruksområde
Næring
ca. 19 daa
Søgne kommune

Beskrivelse: Området ligger øst for Linnegrøvan
næringsområde. I gjeldende reguleringsplan er området
regulert til landbruksområde. Arealet er fulldyrka. Området er
foreslått omdisponert til næringsområde, som en utvidelse av
Linnegrøvan næringsområde.

Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tett på Søgneelva med kantsone.
Arealet består av ca. 19 daa fylldyrka jord, med høy
kvalitet.
Ingen kjente registeringer i området.
Utenfor gul og rød støysone.
Ikke forurenset grunn. Sentrumsnært med god
kollektivdekning.
Grenser til et friområde, som brukes av skole og
barnehage som turområde. Det legges opp til økt
tilrettelegging i dette området med en elvesti som vil
starte bak næringsområdet.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning,
Vann- og avløpsanlegg med kapasitet i nærheten. Det er
regulert utbedring av krysset til Linnegrøvan.
Ingen kjente konsekvenser.
Mindre del av området er flomutsatt ved en 200årsflom. Det forventes mer nedbør og kraftigere regn
som en konsekvens av klimaendringene og det kan bli
opp til 20 % økt vannføring ved dagens 200-årsflom.
Med økt vannføring vil større områder bli flomutsatt og
en må være varsom med bygging i områder som kan
være utsatt for flom.
Området er en utvidelse av arealet nær Tangvall hvor
kommunen har næringsareal for storvarehandel o.l. i
dag.
Ingen kjente.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området grenser til eksisterende næringsområde på Linnegrøvan. Arealet er tenkt utviklet med samme type virksomhet
som det er på Linnegrøvan i dag; storvarehandel, verksted og håndverksbedrifter. Dette er virksomhet som kommunen
ikke ønsker i sentrumsområdet på Tangvall, og som det er ønskelig å samle på et sted. Kundene kommer til Linnegrøvan i
stor grad med bil og det er en fordel at området ligger nær hovedinfrastruktur og kort vei fra der folk bor. Utbyggingen vil
få negative konsekvenser for jordbruket og er i strid med de nasjonale føringene om bevaring av dyrkbare arealer.
Området er flatt og med økt forventet vannføring vil det bli økt flomfare. Andre større næringsområder i kommunen er
Lohnelier og i framtiden er det planer om utvikling av Toftelandslier til næring, disse vil ha kort vei til E39, men er tenkt til
mer arealkrevende virksomheter.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. På grunn av behovet for sentrumsnære
næringsarealer avsettes området til næringsformål i planforslaget.

GB 72/51 (Håverstads jorde), del av BOP1
Dagens formål:
Foreslått formål:
Arealstørrelse:
Forslagstiller

Jordbruksformål i gjeldende
reguleringsplan, LNF i kommuneplanen.
Tjenesteyting - skole
Ca. 10 daa
Søgne kommune

Beskrivelse: Området ligger vest for ungdomsskolen. I
gjeldende reguleringsplan er området regulert til
jordbruksformål. Arealet består av fulldyrka mark. Området er
foreslått omdisponert til areal for framtidig skolesenter.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø

Støy

Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Det er ikke kjente registeringer i området,
Området består av 8,8 daa fulldyrka jord (skog og
landskap). Matjorda på Tangvall er av veldig god kvalitet.
Området er automatisk fredet etter kulturminneloven,
det er krav om full utgravning av området før eventuell
utbygging.
Nær Tangvallveien er det rød støysone, store deler av
resten av arealet har gul støysone. Gjennom regulering
vil en kunne sikre tilfredsstillende støyforhold.
Det er ikke registrert grunnforurensning. Området ligger
sentrumsnært med god kollektivdekning.
Utbygging av området berører ikke eksisterende
friområder. Det kan sikres trygge gangforbindelser til
blant annet Hellersdalen, som er innfallsport til et større
sammenhengende turområde.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Det vil være behov for oppgradering og omlegging av
vann- og avløp.
Imøtekommer behovet for arealer til utvidelse av
ungdomsskolen og en ny videregående skole, som er
vedtatt at skal etableres på Tangvall.
Ingen kjente spesielle forhold.
Ligger sentrumsnært, kort vei til godt kollektivtilbud.
Bygging og drift av skole og idrettsanlegg.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger tett på Tangvall sentrum rett vest for ungdomsskolen. Hvis skolen skal utvides er det ikke reelle
alternativer til plassering på Tangvall. Alternativt må en ta i bruk arealer sør for Tangvallveien, men det er ikke ønskelig å
åpne opp for nedbygging av jordbruksarealene der. Det er imidlertid også stor konflikt med verdifulle landbruksarealer på
GB 72/51. Det finnes infrastruktur, kollektivtransport og tjenestetilbud i umiddelbar nærhet. Bekkedraget nord for
eiendommen må ivaretas som grønnstruktur ved detaljregulering av området.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. Området legges inn som tjenesteyting. Det
åpnes opp for at området kan omdisponeres til bolig dersom det ikke blir aktuelt å benytte området til skole og
idrettsanlegg.

B1 – B5 - Tangvall vest
Dagens formål: Landbruksområde, LNF i
kommuneplanen
Foreslått formål: Bolig
Arealstørrelse: ca. 60 daa
Forslagsstiller: Søgne kommune
Beskrivelse: Området ligger vest for ungdomsskolen
og omfatter området helt fram til hvor E39 og
Lundeveien krysser. I kommuneplanen er området
avsatt til LNF-område. Store deler av arealet er
fulldyrka. Bebyggelsen er spredt og består i stor grad
av gårdsbebyggelse og eneboliger. Området er
foreslått omdisponert til konsentrert
boligbebyggelse.
Tema
Miljø
Naturmangfold

Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og
vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Bekken gjennom området renner ut i Føssa, som er
sjøørretførende. Liten negativ konsekvens hvis bekkeløp og
kantsoner bevares.
Arealet består av ca. 48,3 daa fylldyrka jord, med høy kvalitet.
Ingen kjente registeringer i området.
Området er delvis innenfor gul og rød støysone. Støykrav må
ivaretas gjennom detaljregulering.
Ikke forurenset grunn. Sentrumsnært med god kollektivdekning.
Bekkedrag med grønnstrukturverdier. Liten negativ konsekvens
hvis bekkeløp og kantsoner bevares.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for
fremtidig arealbruk
Økonomiske konsekvenser
for kommunen?

Sentrumsnært med god kollektivdekning,
Oppgradering og omlegging av vann- og avløpsanlegg må
påregnes.
Det er planlagt oppgradering/utvidelse av Tangvall
ungdomsskole. Ved stor utbygging vil det bli behov for økt
kapasitet i barnehage og barneskole.
Ingen spesielle kjente risikofaktorer.
Ligger sentrumsnært, kort vei til godt kollektivtilbud. I tråd med
målet om at flere skal bo i sentrum.
Nye kommunale veier.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Området ligger tett på Tangvall sentrum, mellom sentrumsbebyggelsen i øst og eneboligområder i sørvest. Boligbygging i
dette området er i tråd med nasjonale føringer knyttet til boligbygging i sentrumsområder, nær kollektivtilbud. Det er
imidlertid stor konflikt med verdifulle landbruksarealer og utbyggingen er i strid med de nasjonale føringene om bevaring
av dyrkbare arealer. Det finnes infrastruktur, kollektivtransport og tjenestetilbud i umiddelbar nærhet. Bekkedraget
gjennom området må ivaretas som grønnstruktur ved detaljregulering av området.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. På grunn av behovet for sentrumsnære
boligområder avsettes området til boligformål i planforslaget.

Nytt kryss på E39 med ny veikobling til Tangvallveien
Dagens formål: LNF i kommuneplanen
Foreslått formål: Vei
Forslagsstiller: Søgne kommune

Beskrivelse: Ny rundkjøring på E39 med kobling mot
Tangvallveien. Potensiale for videre kobling mot Salemsveien
om det skulle bli behov for det i framtida. Rundkjøringa kan
også benyttes som midlertidig atkomst opp Hellersdalen for
vegvesenet i forbindelse med bygging av ny E39. Traseen vil
gå over dyrka mark og tett på og over bekken gjennom
området.
Tema
Miljø
Naturmangfold
Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tett på bekkedrag med kantsone.
Arealet består av fylldyrka jord, med høy kvalitet.
Ingen kjente registeringer i området.
Rød og gul støysone. Vil medføre mer trafikkstøy vest på
Tangvall.
Ikke forurenset grunn.
Tett på bekkedrag som kan bli en viktig del av
grønnstrukturen i et framtidig boligområde

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Avlaster eksisterende veier gjennom Tangvall.
Det kan bli aktuelt å benytte rundkjøringen til atkomst
for anleggstrafikk opp Hellersdalen i forbindelse med
bygging av ny E39. Det er ikke avklart om det skal legges
til rette for økt bruk av Salemsveien.
Løsningen vil fungere godt som atkomst til Tangvall ved
økt befolkning vest i kommunen ved utbygging av
Kjellandsheia.
Ingen kjente spesielle forhold.

Ny vei vil trolig bli fylkesvei.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Veien og krysset blir en del av en eventuell samlet utbygging av vestre del av Tangvall. Løsningen vil lette atkomsten til
Tangvall fra vest, men også bidra til økt trafikk i dette området, hvor det ikke er trafikk i dag. Alternativt kan atkomst løses
via eksisterende veisystem, det vil medføre økt trafikk gjennom Tangvall sentrum og ved utbygging av Kjellandsheia vil det
trolig bli økt trafikk på Lundeveien. Utbyggingen vil få negative konsekvenser for jordbruket og er i strid med de nasjonale
føringene om bevaring av dyrkbare arealer. Veien vil avlaste Hølleveien og Lundeveien noe og gi en effektiv atkomst til
Tangvall fra vest.
Konklusjon
Totalt vurderes utbygging av området å ha middels negative konsekvenser. På grunn av behovet for effektiv veiløsning
legges veitraseen inn i planforslaget.

Turvei langs Søgneelva
Dagens formål: LNF, sentrumsformål i kommuneplanen.
Foreslått formål: Turveitrasé og kombinerte
grønnstrukturformål
Arealstørrelse:
Forslagsstiller: Søgne kommune
Beskrivelse: Turveien følger elva fra Linnegrøvan opp til
næringsområdet langs Kleplandsveien. Traseen er tenkt lagt
på brinken over elvebredden, slik at kantvegetasjonen i stor
grad bevares. Utformingen av veien må tilpasses terrenget. I
stor grad kan stien legges på terrenget, men noen plasser vil
det være aktuelt med utkragede trekonstruksjoner for å
unngå inngrep i elva eller terrenget.

Utsnitt av foreslått trurveitrasé.

Tema
Miljø

Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Naturmangfold

Landbruk og kulturlandskap
Kulturminner og kulturmiljø
Støy
Forurensning (luft, jord og vann)
Grønnstruktur og friluftsliv

Konsekvens
Verdi og omfang

Søgneelva med kantsone er registrert som en svært
viktig naturtype. På store deler av traseen er turveien
foreslått anlagt med god margin til elvebredden, og
følger eksisterende stier der det er det fra før av.
Deler av traseen går i utkanten av dyrka mark og beite.
Ingen kjente registeringer i området.
Ikke støyutsatt
Ikke forurenset grunn.
Bidrar til at arealene langs elva blir lettere tilgjengelig.
Tilrettelegger for økt aktivitet, positivt for folkehelsa.

Samfunn
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Befolkningsutvikling og
tjenestebehov
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Forholdet til strategi for fremtidig
arealbruk
Økonomiske konsekvenser for
kommunen?

Behov for parkering i tilknytning til turvegen.
Hovedtrasé for avløp følger deler av aktuell turvegtrasé.
Det er behov for attraktive sentrumsnære turområder.
Behovet forsterkes når det planlegges økt boligbygging
på Tangvall.
Området er flomutsatt. Turveien må legges noe vekk og
opp fra elva og utformes slik at den tåler å bli oversvømt
og slik at den ikke bidrar til oppstuing av vann.
Det er ønskelig å legge til rette for bedre tilgjengelighet
til elva og få flere turløyper nær Tangvall.
Kostnader knyttet til bygging og vedlikehold.

Samlet vurdering og eventuelle alternativer
Det er noen mindre stier langs elva, men disse er ikke sammenhengende. Det er behov for sentrumsnære turområder. På
Tangvall er det fra før av turmuligheter nord for E39 og langs veier og gang- og sykkelveier. Reelle alternativer for en
turvei med tilsvarende kvaliteter som den foreslåtte traseen er det ikke på Tangvall. Utbyggingen vil få små negative
konsekvenser for jordbruket og vil berøre noe av kantsonen langs elva. Traseen vil gi en flott turvei og bidra positivt til å
videreutvikle Tangvall som et godt boområde. Linja som er vist i plankartet er ment som en omtrentlig plassering, konkret
plassering av trasé må gjøres ved prosjektering av turveien. Området er flomutsatt og veien må utformes slik at den tåler
å bli oversvømt og slik at den ikke bidrar til oppstuing av vann.
Konklusjon
Samlet vurderes konsekvensene av turveien som positiv. Turveien legges inn i plankartet.
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VEDLEGG

1.1

Oppgavebeskrivelse

Søgne kommune har startet arbeidet med en
kommunedelplan for Tangvall. Kommunen ønsker å
legge til rette for at Tangvall skal være et levedyktig og
aktivt sentrumsområde og et godt boområde. Kommunen
ser at Tangvall har utfordringer knyttet til blant annet
infrastruktur og at det mangler en sammenhengende
grønnstruktur.
For å få et bedre beslutningsgrunnlag i utformingen av
kommunedelplanen for Tangvall har Søgne kommune
hyret Asplan Viak for å utarbeide en mulighetsstudie.

Planprogrammet for kommunedelplan for Tangvall
legger premissene for arbeidet som skal gjennomføres i
mulighetsstudien. Mulighetsstudien skal gjennomføres

Kartet viser planområdet som strekker seg nord for dagens E39,
inkluderer hele Tangvall og tilstøtende områder, samt Linnegrøvan.
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som fase 1 av planarbeidet. I denne fasen skal det
kartlegges hva som skal løses gjennom planen og ulike
mulige løsningsalternativ. Temaene som skal vurderes
i mulighetsstudien er definert i planprogrammet, og
mulighetsstudien vil danne grunnlag for delutredninger i
konsekvensutredningen.

Planavgrensning
Mulighetsstudien tar utgangspunkt i samme
planavgrensning som for kommunedelplan for Tangvall,
men det gjøres vurderinger av Tangvalls rolle i regionen
og sett i sammenheng med tilstøtende områder i Søgne. En
viktig vurdering innenfor planområdet er sammenhengen
mellom Linnegrøvan og Tanvall sentrum. Planområdet
er på omlag 1250 daa, av dette fremstår 350 daa som lite
aktuelle for utbygging nord for E39.

Tangvall sett fra nord, mot havet. Foto: Google streetview.

Linnegrøvan sett fra nord.

Mulighetstudie Tangvall/ DEL I: Innledning
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2.1

Overordnet situasjon

Kristiansandsregionen
Består av kommunene Kristiansand, Vennesla, Sogndalen,
Søgne, Lillesand og Birkenes med i overkant av 130.000
innbyggere og omfatter et felles bo-, service- og arbeidsmarked. E18/E39 danner den viktigste regionale infrastrukturen sammen med Rv 9 til Vennesla og videre til
Hovden og Rv 41 til Birkeland og videre til Åmli. For tiden
gjennomgår E18/E39 en stor opprustning både vestover
og østover. Dette vil bety at Sørlandsregionen knyttes nærmere sammen, men også at Sørlandet knyttes nærmere
Stavanger og Oslo. 25%-50% av innbyggerne i nabokommunene til Kristiansand har byen som arbeidssted. I 2009
15 000 arbeidstakere som pendlet inn til Kristiansand og
6000 som pendlet motsatt vei.
Søgne kommune
I følge tall fra 2012, knutepunktsorlandet.no, pendler
1301 personer inn til Søgne og 2531 personer pendler ut
av Søgne. 42% av arbeidstakerne i Søgne pendler til jobb
i Kristiansand. Dette betyr at det er mange som har E39
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som pendlerveg inn og ut av Søgne hver dag.

Tangvalls rolle i Søgne
Tangvall ligger sentralt plassert i Søgne kommune, og er
et knutepunkt i Kristansandsregionen. Per idag bor omlag
1000 personer i Tangvall sentrum, mens en stor andel av
befolkningen er bosatt i områdene sør (sørøst) for Tangvall; Årskogen/Øygarden, Høllen mv (ca 5700 innbyggere),
og i vest (nordvest/sørvest); Lunde, Frøysland/Try, Eig mv
(ca 4300 innbyggere).
Framtidig utviklingsplaner i Søgne
Søgne har hatt betydelig vekst de siste 10 årene. I kommuneplanen 2012-2022 har kommunen lagt opp til at ny
utvikling særlig vil skje i vest gjennom ca 1500 boliger
på Kjellandsheia, og et nytt industri- og næringsområde
på Lohnelier. Regional plan for Kristiansandsregionen
2011-2050 (vedtatt 2011) beskriver et behov for boliger
til 5000 nye innbyggere i Søgne gitt at den prosentvise
befolkningsandelen mellom kommunene holder seg fram
til 2050, planen sier videre at boligbygging i hovedsak bør
finne sted innen 1 km avstand fra Tangvall.

Ortofoto over Tangvall med omkringliggende områder

Vedlegg 3

Målestokk 1:400
Statens vegves

OVERORDNA ANALYSE AV SØGNE

BOLIG
NÆRING

SKOLE
BOLIG
FRAMTIDIG
BOLIGOMRÅDE

SENTRUM
SKOLE
NÆRING
BOLIG

NÆRING
FRILUFTSOMRÅDE

Foreslått utbyggingsstruktur for Kristianssandsregionen.
Illustrasjon: Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

NÆRING
FRILUFTSOMRÅDE

SKOLE

BOLIG
SKOLE
BOLIG

FRILUFTSOMRÅDE

Overordna analyse av søgne, som viser de ulike områdene i kommunen. Illustrasjon: KDP sykkel for Søgne

TEGNFORKLARING
Kommuneplan/Kommunedelplan etter PBL av 2008
AREALFORMÅL
NÅVÆRENDE

FRAMTIDIG

Boligbebyggelse - nåværende

Boligbebyggelse - fremtidig

Fritidsbebyggelse - nåværende

Fritidsbebyggelse - fremtidig

Sentrumsformål - nåværende

Sentrumsformål - fremtidig

Forretning - nåværende
Tjenesteyting (priv./off.) - nåværende

Tjenesteytelse (priv./off.) - fremtidig

Råstoffutvinning - nåværende
Næringsbebyggelse - nåværende

Næringsbebyggelse - fremtidig

Idrettsanlegg - nåværende

Idrettsanlegg - fremtidig

Andre typer bebyggelse - nåværende
Grav og urnelund (kirkegård) - nåværende
Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- fremtidig

Havnareal - nåværende

Havnareal - fremtidig

Parkeringsplasser - nåværende

Parkeringsplasser - fremtidig

Friområde - nåværende

Friområde - fremtidig

Landbruks-,natur- og friluftsformål - nåværende





Landbruks-,natur- og friluftsformål - fremtidig

LNFR-areal ,spredt boligbebyggelse - nåværende

LB

LNFR-areal, bruksendring fritidsbebyggelse til boligbebyggelse - nåværende

LF

LNFR-areal ,spredt fritidsbebyggelse - nåværende



LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse - fremtidig

B

Småbåthavn - fremtidig

F

Friluftsområde - fremtidig

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende
FL

Farleder - nåværende

B

Småbåthavn - nåværende



Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - fremtidig

Fiske - nåværende

S

Strandnot - nåværende

A

Akvakultur - nåværende

D

Drikkevannr - nåværende

N

Naturområde vann - nåværende

F

Friluftsområde - nåværende

M

Militære formål

BÅNDLEGGINGSSONER
Båndleggingsonegrense
Båndlegging etter lov om naturvern - nåværende
Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende
Båndleggingsone - nåværende

Båndlegging for regulering etter PBL - fremtidig

HENSYNSSONER

H710-1

(som ovenfor) Potensielt område for bolig/næring, Amfeneset

H710-2

(som ovenfor) Potensiell veitrasé, Stokkeland

Hensynsonegrense

L

Hensynsone landbruk
Hensynsone naturmiljø

BK

Hensynsone bevaring kulturmiljø

DETALJERINGSONER
Detaljeringsonegrense
Detaljeringsone - eksisterende reguleringsplan skal fortsatt gjelde

FARESONER
Faresonegrense
Faresone - Høyspenningsanlegg

GJENNOMFØRINGSONER
Gjennomføringsone

PK

Krav om ny reguleringsplan for nye tiltak

SIKRINGSONER
Sikringsonegrense
Siringsone - nedslagsfelt vassdrag (også drikkevann)

Felles for kommuneplan etter PBL av 1985 og 2008
Planens begrensning

P

Planområde
Grense for arealformål
Fjernveg/hovedvei - nåværende

Hovedveg - framtidig

Samleveg - nåværende

Samleveg - framtidig

Adkomstveg - nåværende

Adkomstveg - framtidig
Adkomstveg tunnel - framtidig
Adkomstveg bro - framtidig

Gang-/sykkelveg - nåværende

Gang-/sykkelveg - framtidig
Gang-/sykkelveg bro - framtidig

Abc

Kommune(del)plan - påskrift

Kommuneplan/Kommunedelplan etter PBL av 1985
Erverv - nåværende
Fritidsbebyggelse - nåværende
Offentlige bygninger - nåværende

Friområde - framtidig

Friområde - nåværende
Idrettsanlegg - nåværende
Annet byggeområde - nåværende
LNF-område
Vegareal - nåværende
Havn - nåværende

Havn - framtidig

Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende
Områder som skal reguleres etter PBL - framtidig
Båndlegging etter annet lovverk - nåværende
Båndlegging etter flere lovverk - nåværende
Småbåthavn - nåværende

Småbåthavn - framtidig

Vannareal for allmenn flerbruk
Akvakultur - nåværende
Friluftsområde i sjø og vassdrag - nåværende
Naturområde i sjø og vassdrag - nåværende
Annen særskilt bruk eller vern - framtidig

Basiskartet (vil bli) tegnet med svak gråfarge
Kartopplysninger
Kilde for basiskart:

FKB-Terreng

Dato for basiskart:

2011

Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89
Høydegrunnlag:

NN 2000

Kartmålestokk 1:18000
0

200

400

arealdel

Søgne kommune

600

800 m

Nasjonal arealplan-ID
NO·10·1018·2012-2020

KOMMUNEPLAN

ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV AV 2008

2012-2020

Plantype:
Kommuneplan
Forslagsstiller:
Søgne kommune

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Saksnr i saksbehandlingssystem:
9/1832, 11/836

Kunngjøringsdato for planvedtak:
Dato for siste revisjon av plankart:

N

Ekvidistanse 5 m

12.12.2012

Behandlingsorgan

Saksnr

Planvedtak:

Søgne kommunestyre 111/12

Høring og offentlig ettersyn fra/til:
02.07.2012-13.08.2012
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

Søgne kommunestyre

9/11

Dato

Sign

20.12.2012 /

10.02.2011
03.12.2009

PLANEN ER UTARBEIDET AV:
Arealenheten, Søgne kommune

Kommuneplan for Søgne
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2.2

Tangvall og Søgne kommune

Søgne er en kommune i Vest-Agder fylke. Kommunen er
148 km stor, og det bor 11005 personer der (1.jan 2014).
De siste 10 årene har Søgne vært kommunen i Agder med
størst vekst. Kommunen grenser til Marnardal, Songdalen
og Mandal. Navnet Søgne kommer fra elva Sygna (norrønt
språk), idag Søgneelva, og betyr Sygna-dalen.
Søgne er ein kystkommune med 1229 holmer og skjær. I
2005 var det 1458 fritidshus i Søgne. I tillegg har Søgne
solide jordbruks-, fiske- og sjøfartstradisjoner.

Tangvall er kommunesenteret i Søgne og huser
rådhus, skole, butikker, boliger, sykehjem og andre
servicefunksjoner. Tangvall ligger nær dagens E39 og har
blitt sterkt utbygd de siste årene.

Andre viktige funksjoner i kommunen er Agder
folkehøyskole plassert ved Kvernhusvannet, og Søgne
videregående skole plassert øst for Tangvall ved Fossheia.
Åros Motell Camp AS ligger ved utløpet av Søgneelva, og
Trysnes Marina og Feriesenter ligger ytterst i Trysfjorden.
Høllen er havn i Søgne, og herfra kan en ta rutebåt til
de bebodde øyene Ny-Hellesund og Borøya. De viktigste
severdighetene er Søgne Gamle Kirke fra 1640, og
skjærgården med Ny-Hellesund.
Kilder:
wiki.no
Søgne kommune.no

Hølleveien er trafikkert med egen gang- og sykkelvei. Foto: AV

Søgneelva meandrerer flott gjennom Søgne. Foto: AV

Badeliv på torvet i Tangvall. Foto: Svein Westerheim

Fotballkamp på Søgne stadion. Foto: fra nettet
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Søgne sett fra sørvest. Foto: Søgne kommune
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2.3

Historie

Søgne har en lang historie, men Tangvall har en relativt
kort historie som kommunesenter i kommunen. Tideligere
var Lunde kommunesenteret, men i 1968 fikk Tangvall
sentrumsfunksjoner da ligningskontoret flyttes fra Lunde
til Brunvatnes/Kvammes hus, som lå omtrent der Søgne
Blomster er i dag. I 1974 ble Rådhuset på Tangvall innviet,
og sentrum flyttet definitivt fra Lunde til Tangvall. I
1981 flyttet kolonialen B. Haugen AS inn i nytt lokale på
Tangvall (der ICA er i 2014). I sin tid største supermarked
på Sørlandet. Fram til idag har Tangvall fått stadig
nye funksjoner som sentralidrettsanlegg, tennisbaner,
kunstgressbane, ulike butikker og næringsbygg.
Østsiden av Hølleveien ble etterhvert bygget ut med
forretningsbygg og leiligheter, vinmonopol og Søgne
omsorgssenter. De seneste årene har det blitt stadig
flere leilighetsbygg, og Rådhuset har blitt rehabilitert og
påbygd.

Ortofoto 1976. Utviklingen av Tangvall som sentrum har såvidt startet

Linnegrøvan ble påbegynt som industriområde i 1970,
og har senere blitt utviklet med gjenvinningsstasjon og
storvarehandel.

I 1980 startet utbyggingen av industriområdet Høllen
Vest (i Birkedalen), området har senere blitt utvidet med
småbåthavn og Høllen Kloakkrenseanlegg.

I 1995 bl det gjennomført store utbyggingsarbeider og
veiomlegginger i Tangvall. I 1997 ble sykkelstier fra
Krogan til Tangvall og fra Ausviga til Lunde fullført. I 2008
fikk Søgne ca. 900 meter 4-felts motorvei på Klepland
med vanlig vei i hver ende. Idag planlegges ny 4-felts
E39 gjennom Tangvall og Søgne nord for Tangvall, og det
bygges ny rundkjøring i krysset E39/Hølleveien

Ortofoto 2000. Tangvall har utviklet seg til et kommunesentrum

Kilde: Søgneguiden
http://www.sogneguiden.no/norsk.asp?txt=hist

Det er registert en del kulturminner i og rundt
planområdet. Men de ser ut til å være få konflikter i
nærmeste kvartalene til sentrum.

Registrerte kulturminner. Kart: AV
10 Mulighetstudie Tangvall/ DEL 2: Analyse

Ortofoto 2014. Tangvall har utvidet seg øst for Hølleveien, og nordover
mot E39

Skråfoto 1960-tallet: E 39 følger omlag det som idag er Fv 114, men trafikken går igjennom Rådhusveien som idag er gågate i sentrum. På
tomta der dagens rådhus ligger er det tyskerbrakker fra krigen.

Skråfoto 1975-1980: E 39 følger dagens trase, sentrum har såvidt begynt å etablere seg på Tangvall
Mulighetstudie Tangvall/ DEL 2: Analyse 11

2.4

Befolkningsutvikling - ”kommunediagnose”

Kommunediagnose
Asplan Viak har utarbeidet en «kommunediagnose» som
beskriver trender når det gjelder utvikling i befolkning,
boligbygging, arbeidsliv, næringsliv, utdanning mv (se også
vedlegg). Rapporten gir et bilde av den historiske utviklingen, og gir prognoser som viser en sannsynlig utvikling
i Søgne kommune om ikke kommunen gjør spesielle grep
for å endre situasjonen. Prognosen bygger på Statistisk
sentralbyrås middelalternativ (MMMM) publisert juni
2014.
Befolkning
Befolkningen i Søgne har vokst ganske kraftig, og mest i
Agder på 2000-tallet. Befolkningen i Søgne vil fortsette å
vokse, men i lavere takt enn de seinere årene. Veksten i
barnekull vil avta, mens veksten i den eldre befolkningen
vil øke dramatisk. Søgne vil med andre ord bli relativt
sterkt påvirket av «eldrebølgen». Og det kan bli behov for
omsorgstjenester og nye boligtyper. Antall enslige eldre vil
øke og en del vil kunne bli utsatt for en av de store nasjonale utfordringene, ensomhet, om det ikke er et sosialt
tilbud i området.

Søgne har hatt netto innflytting lenge, og stor innvandring
siden ca 2006. Innvandrerandelen av befolkningen er relativt normal i Søgne sammenliknet med resten av landet
hvis en ser bort fra de store byene. Andelen av innvandrerne som er fra «Europa unntatt Tyrkia» (antagelig østeuropeere) er noe høyere en landssnittet. En kan forvente at
innvandringen vil avta i årene som kommer.
Barnekullene varierer mye fra år til år. Dette kan gi visse
utfordringer i barnehage- og skolestrukturen.
Det er en balansert kjønnsfordeling totalt i befolkningen.
Et annet tydelig utviklingstrekk er at det er mange kvinner
og menn som flytter ut av Søgne i 20-årene. På den andre
siden er Søgne en etablererkommune, og mange flytter
til Søgne i 30- og 40-årene. Siden folk gjerne først melder
flytting når de er ferdig med å studere, betyr det at mange
av dem som flytter i 20-årene flytter for å jobbe et annet
sted. En kan spekulere i at en del av disse kan være personer som avslutter studiene, som velger et annet bosted
som første bosted etter studiene, men som velger å flytte
tilbake etter hvert som de får barn.

12 Mulighetstudie Tangvall/ DEL 2: Analyse

Asplan Viak Stavanger

Asplan Viak Stavanger

Befolkningsutvikling fram til 2040, egen prognose
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Utvikling i de eldste aldersgrupper

Relativ befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper (1980=100)
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Omsorgsindeks, yrkesaktive 20 - 65 år i forhold til før- og etter yrkesaktiv alder

Utvikling i de yrkesaktive aldersgrupper
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Befolkningstall 31.12. i året

Søgne

Bolig
Boligbyggingen i Søgne har variert mye fra år til år. Antall
nye boliger påvirker tilflyttingen til kommunen. Siden
2005 har det vært noen større leilighetsutbygginger som
har gitt betydelig flere leiligheter i kommunen. Likevel er
det stor overvekt av rekkehus og eneboliger. Et særtrekk
med Søgne er en høyere andel rekkehus enn sammenliknbare kommuner. Rekkehus er attraktive for personer i
etablererfasen.

Asplan Viak Stavanger
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Boligbygging fordelt på boligtyper
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Boligmengde (før boligavgang) fordelt på boligtyper 1990-2013
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Samlet sysselsetting og arbeidsledighet
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som pendler inn. Her må en forvente at en stor andel
pendler til Kristiansand, noe som ikke er unaturlig med
tanke på at Kristiansand er «regionhovedstad».
Andelen som tjener over 500.000 i kommunen har ikke
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med landssnittet. Utdanningsnivået ligger lavere enn
landsgjennomsnittet når det gjelder lang høyere universitetsutdanning, og andelen med kort høyere utdanning har
stagnert slik at den nå også er under landsgjennomsnittet.
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Arbeidsstyrke og sysselsetting
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2.5

”Befolkningens Tangvall”

Mental mapping for Tangvall
Søgne kommune og Asplan Viak har i fellesskap gjennomført et medvirkningsopplegg med ”mental mapping” av
Tangvall. Asplan viak har bistått med opplegg og digitalisering, mens Søgne kommune har vært i møte med ulike
grupper og gjennomført det praktiske opplegget.
Metoden går ut på at grupper har blitt samlet for å utarbeide sine kart Tangvall, hvor de tegner ned områder de
bruker, hvor de beveger seg, hvilke områder de liker og
ikke liker. Det har blitt gjennomført 5 møter: med ungdommer, invandrere, seniorer, voksne som bor i Søgne, og
voksne som ikke bor i Søgne.

Asplan Viak har sammenstilt kartene digitalt. Det har vært
noe ulik tolkning av hvordan kartene skulle tegnes slik at
dette kan gjøre at gruppene har tegnet kartene noe ulikt.
Hovedbildet er likevel ganske tydlig.

Folk liker sentrum og idrettsparken godt, men mener begge har noe forbedringspotensial. Endel liker også Søgneskiltet og jordene. Folk liker ikke atkomsten til sentrum fra
Hølleveien og bussterminalen, som oppfattes som uryddig

Konsert på Torvet. Befolkningen er godt fornøyd med området.
Foto: SGsparebank/Sverre Falch
16 Mulighetstudie Tangvall/ DEL 2: Analyse

og utrygg. Videre liker de ikke småhusbebyggelsen nord
for sentrum. Det er også mange som påpeker at krysningene mellom gang- og sykkelveier og bilveiene kan forbedres
flere steder. Den eneste gruppa som fremhever E39 som et
problem er de voksne som ikke bor i Søgne. Når det gjelder potensial og muligheter trekker mange frem områdene nord for sentrum, skolen, idrettsparken, jordet vest for
skolen, og ikke minst Søgneelva.
Folk går mest i sentrum, hvor særlig gågatene og Torvet
fremheves som mye brukt. Mange bruker også gang-,
sykkel- og turveinettet. Ungdommene, innvandrerne og
voksne fra Søgne beveger seg i et mye større område enn
de voksne som ikke er fra Søgne og seniorene.

Der er ganske ulike tolkninger mellom gruppene av hvilke
områder som brukes, og hvordan avgrensningene mellom
disse er, innvandrergruppa fremhver mindre avgrensa
områder som fremstår som både som områdene de bruker
og grensen for området. Ungdommene og voksengruppene
definerer sentrumområde de bruker som større, men med
flere ulike avgrensninger innenfor dette igjen, men seniorene oppfatter sentrum som et større område hvor de kun
benytter noen deler av det.

Ungdommen, innvandrerne og seniorene forholder seg i
liten grad til Linnegrøvan, mens dette området er viktigere
for voksengruppene.

Kartsymboler
I utarbeidelsen av kartene har gruppene jobbet med følgende elemneter i kartet:
- Kommunikasjonslinje (til fots/sykkel):
Tegnes som tykk strek.
- Område (sone som oppfattes som en helhet)
Tegnes som farget/skravert felt.

- Knutepunkt/landemerke (et enkelt sted som folk mener
noe om)
Rødt sirkel markerer noe en er misfornøyd med, eller som
krever forbedring.
Gult sirkel markerer noe som har potensial, men som bør
utvikles/endres.
Grønt sirkel markerer noe som er bra, eller som bør bevares.

- Grense (sone som oppfattes som en helhet)
Tegnes som tynn linje i avgrensingen av et område, eller
bare som tynn linje hvis ikke grensen avgrenser områder.

Samlet kart, viser alle tema og alle grupper registrert.
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Tema knutepunkt/landemerke: viser hvor folk er misfornøyd, fornøyd, eller ser forbedringspotensial

Tema kommunikasjonslinje: viser hvor de ulike gruppene beveger seg
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Tema områder/grenser: hvilke områder folk bruker, og grenser de oppfatter mellom ulike steder

Ungdomsgruppa sitt kart
Mulighetstudie Tangvall/ DEL 2: Analyse 19

Innvandrergruppa sitt kart

Seniorgruppa sitt kart
20 Mulighetstudie Tangvall/ DEL 2: Analyse

Voksne fra Søgne sitt kart

Voksne som ikke er fra Søgne sitt kart
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2.6

Offentlig rom og grønnstruktur

TEGNFORKLARING
Skog
Landbruk
Idrett
Byggeområder
Viktige offentlige rom
Lekeplass/skolegård
Utfart tur

Utfordringer
- E 39 som barriere mot skogene i nord
- Trafikkerte veier påvirker opplevelsen av naturen
- Vern av dyrka mark
- Lite tilrettelagt for atkomst/bruk av Søgneelva
- Hølleveien fremstår som en barriere mellom østsiden og
vestsiden av sentrum
- Utflytende offentlige rom
- Sentrum og Linnegrøvan fremstår som lite integrert
romlig
- Det er flere steder sentrum gangsystem endres, og tildels
kommer i konflikt med f.eks parkeringsarealer
- Det er mangel på aktiviteter og målpunkter
- Mangel på lekeplasser
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Potensial
- Nærhet til friluftsområder i nord, Søgneelva, Føssa og
naturskjønt jordbrukslandskap
- Relativt kort til kysten, havet og friluftsområder i sør
- Ulike naturområder kan knyttes sammen
- Uteareal til skole, idrettspark og fotballbaner tett på
sentrum
- Integrere eksisterende og ny skole i sentrumsstrukturen
- Bilfrie offentlige rom i sentrum, fint opparbeidet torv og
gågater
- Eksisterende romstruktur som kan bygges videre på
- Godt utbygd gang- sykkelnettverk
- Bruke nye funksjoner til å etablere aktiviteter
- Etablere fellesfunksjoner, lekeareal etc

Dagens situasjon Tangvall
Tangvall har en veldig naturskjønn plassering nord i
det store flate landskapsrommet med landbruksarealer.
Skogsarealene med heier danner en klar grense i nord mot
landbruksarealene. Søgneelva meandrer forbi Tangvall og
videre ut mot kysten.
Likevel er det flere forhold som gjør at plasseringen ikke
kommer til sin fulle rett. Relativt trafikkerte veier påvirker
opplevelsen av den fine naturen, og tilgjengeligheten til
Søgneelva er dårlig.
I sentrum er det noen bilfrie offentlige rom med Rådhusveien, Torvet, Torvgada som er fine, men sentrum
fremstår med en lite helhetlig oppbygging av offentlig
rom med systemer som ikke henger skikkelig sammen.
Et eksempel på dette er der rundkjøringen Hølleveien/
Toftelandsveien/sentrumsveien, der krysset gir et unaturlig gatesystem inn i sentrumsstrukturen. Flere steder er
det også parkeringsarealer som flyter over i de offentlige
rommene, og er behov for en opprydding av parkeringsarealene, og strukturen på disse arealene.

E39 og Hølleveien fremstår som barrierer. Dette kommer
tydelig til uttrykk ved at begge er planskilte i sentrum, og
fotgjengere og syklister må bruke underganger. For E39 er

ikke dette et stort problem da underganger kan være tilstrekkelig for å komme seg nordover til turveier og skogsområdene der. Mellom østsiden og vestsiden av Hølleveien
fremstår dette derimot som et stort problem, særlig i og
med at det har blitt etablert næringsbygg på østsiden de
senere årene som har utvidet sentrum, men som ikke er
skikkelig knyttet på strukturelt.
Idrettsparken og skolen fremstår som et potensial for sentrum, men som ikke er utnyttet fullt ut. Utearealene møter
ikke de offentlige rommene i sentrum på en god måte, og
det skolen og sentrum er ikke integrert optimalt.
Linnegrøvan er et typisk næringsområde, med ganske
rotete utearealer og offentlige rom. Samtidig har området
funksjoner som er viktige, og som supplerer sentrum på
en god måte. Hølleveien forbinder områdene, og de fleste
som bruker Linnegrøvan bruker antageligvis bil. Det vil
antagelig være et svært langsiktig prosjekt å integrere
sentrum og Linnegrøvan til å fremstå som et område.
Og kanskje bør ikke dette engang være et mål. Det som
derimot fremstår som viktig er at Hølleveien rustes opp
til å både være et hyggligere offentlig rom, og til å være en
tydeligere forbindelse mellom vestsiden og østsiden av
sentrum, og mellom sentrum og Linnegrøvan.

Jordet ved Linnegrøvan, ønske om fortsatt bruk til jordbruksareal

Søgneelva fremstår som et potensial som er lite opparbeidet

Søgneskiltet er et markant landemerke

Jordet sør for Tangvall danner en tydelig grense mot sentrum
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Barrierer i svart, grenser i rosa og mangel på tilgjenglighet til elver i grønt.

Høydelagskart, Tangvall ligger på en terrengflate med bratte heier rundt.
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Vedlegg 5

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV
Friområder
Skjærgårdspark
Grønnstruktur
Idrettsanlegg - nåværende
Idrettsanlegg - Framtidig
LNF-område

Hovednett for sykkel - nåværende
Hovednett for sykkel - fremtidig

Nærmiljø og friluftsliv, hentet fra KDP sykkel.

Vedlegg 9

Naturressurs
Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Hensynssone landbruk
Hovednett for sykkel - nåværende
Hovednett for sykkel - fremtidig

Naturressurser, hentet fra KDP sykkel.
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2.7

Transportsystem, tilgjenglighet og infrastruktur

TEGNFORKLARING
Hovedveier
Ny E39
Andre veier
Gågater, gang- sykkelveier
Parkering
Turveier utfart
Bussholdplasser

Utfordringer
- Planområdet fremstår som bilbasert, og bilen har fremtrende plass også foran nye byggeprosjekt
- Tangvall ligger som en ”øy” fra de andre boligområdene i
kommunen. Dette gjør den mentale avstanden stor.
- E39 og Hølleveien er barrierer, fysisk og opplevd
- Ny E39 kan gjøre Tangvall og Linnegrøvan mindre attraktiv målpunkt og kan endre konkurranseforholdene f.eks i
retning Lohnelier.
- E39 og Hølleveien er realtivt sterk trafikkert. Dette skaper støy, svevestøv og lite attraktive områder i nærheten.
- Atkomsten til Tangvall i Hølleveien er utformet som vei
og tar lite hensyn sentrum. Dette skaper uhensiktmessige
møter mellom gater, byrom og bygg.
- Sammenhengen i byromene er utflytende utenfor sentrumskjernen.
- Tangvall og Linnegrøvan er i liten grad romelige knyttet
sammen og fremstår som to atskilte områder.
- Ny E39 vil gjøre det mer attraktivt å kjøre bil sammenliknet med gang-, sykkel- og kollektivtransport.
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Potensial
- Tangvall har god overordnet infrastruktur tett på; E39 og
Hølleveien
- Ny E39 vil kutte ned reisetiden til Kristiansand og øke
kapasiteten vesentlig.
- Ny E39 gjør at eksisterende vei og Hølleveien kan planelegges med tanke på Tangvall sitt behov; fra vei til gate
- For Søgnebefolkningen er Tangvall naturlig målpunkt
f.eks på vei til Kristiansand
- Tangvall og Linnegrøvan er etablerte områder med vekstmuligheter
- Ny E39 vil redusere støy, svevestøv og miljøpåvirkning i
sentrum
- Det er allerede et gågatenett og torv som er relativt
finmasket og attraktivt, og som fremtidig utvikling kan
knyttes på
- Kommunen har et relativt godt gang- og sykkelvei nett,
med videre utviklingsplaner
- Det er et godt utbygd bussnettverk fra Tangvall
- Etablere helhetlig parkeringssystem, felles el-bilpool etc

Beskrivelse
Tangvall har på mange måter oppstått på grunn av den
sentrale beliggenheten med tanke på trafikk. Krysset E39
x Hølleveien, er et sted mange av de som bor i Søgne og
vestover må igjennom på vei til Kristiansand. Når ny E39
bygges vil situasjonen endres endel. De som bor i Søgne
vil fortsatt i hovedsak ha Tangvall som naturlig punkt på
veien til Kristiansand, men for de utenfor kommunen vil
Tangvall være mindre synlig.

Tangvall har god tilknytning til hovedveinettet ved at E39
passerer gjennom området, og gjør reiseveien enkel østover til Kristiansand eller vestover til Mandal. Reisetiden
er ca 15 min med bil og 20 min med buss til Kristiansand
når det ikke er kapasitetsproblemer på E39.
Hølleveien (Fv 456) knytter Tangvall sammen med Linnegrøvan og boligområdene i sør, mens Tangvallveien og
Toftelandsveien (Fv 114) knytter Tangvall sammen med
områder i vest og øst.

Tangvall ligger et stykke fra de andre boligområdene i
Søgne slik at mange antagelig vil velge bilen når de reiser
inn til Tangvall.

Det er god bussdekning i Tangvall, og mange avganger til
og fra Kristiansand. Bussene videre ut i de ulike boligområdene i Søgne passerer alle Tangvall, slik at Tangvall er et
kollektivknutepunkt for hele Søgne.

Det er et relativt godt utbygd gang- og sykkelveinett i
kommunen, men avstanden mellom Tangvall og tilliggende
boligområder er utfordrende. I Tangvall sentrum er det
endel uttydelige systemskifter. Dessuten må fotgjengere
og syklister krysse Hølleveien og E39 i underganger. Dette
gjør ferdsel til fots eller med sykkel mindre attraktiv.

Hølleveien har ifølge vegvesenets dokumenter ÅDT 11650
idag. Trafikken anslås å reduseres noe som følge av ny
E39.

Det er er ca 770 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser
innenfor planområdet idag og 170 kollektivparkeringsplasser. Plassene fordeler seg på:
- 460 pl og 170 kollektivparkeringsplasser i Tangvall vest
- 240 pl i Tangvall øst, nord for Toftelandsveien
- 10 pl i Tangvall øst, sør for Toftelandsveien
- 60 pl på Linnegrøvan

Innfartsparkeringen nord for sentrum med 170 plasser

Krysset Hølleveien x sentrumsveien er utflytende

Hølleveien er utformet som et vei, som er lite tilpasset tettstedet
Tangvall

E39 utvides til 4 felt fra Tangvall mot Kristiansand
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Blå korridor: Fem alternativer som stort sett
følger ny trasé hele veien
Vegsystemet
Det vil skje store endringer i vegsystemet gjennom Søgne
og Tangvall i årene som kommer. Idag bygges eksisterende
E39
som 4-feltsH8‐veg
veg fram
til Håndbok
Tangvall, og
Statens
Normalprofil
(fra
N100).
H8vegvesen
planlegger
ny
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en
dimensjonebenyttes ved ÅDT mellom 12000 og 20000.
rende
hastighet
på 110km/t,
paralleltkonsekvenser
med dagens trase
Ved valg
av alternativ
er prissatte
forbi
Tangvall.
Vegvesenet
har
utredet
11 alternativ fordelt
og ikke prissatte konsekvenser sentrale
på
oransje, grønn og blå
kooridor. Av disse
anbefaler de
vurderingskriterier.
Vurderingene
synliggjør
”alternativ
12000”
(blå
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og
at
to
andre
alternativ
påvirkningen prosjektet har på ulike natur‐ og
også
evt leggesog
ut den
til høring.
miljøforhold
beregnede økonomiske

Anbefaling

nytten som samfunnet får av vegprosjektet.
IResultatet
og med at planarbeidet
for ny E39 har
kommet langt, og
fra disse vurderingene
sammenholdes
Normalprofil
H9‐veg (fra
Håndbok
N100).
H9 får
rammene
for mulighetstudien
knytter
seg til utviklingen
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de enkelte
alternativene
benyttes
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over
20000.
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lokal og
regional
utvikling.
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risiko og
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og legger tilavgrunn at
alternativene vurdert.
Endelig
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trafikkberegningene
for våre
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grad av måloppnåelse vurdert.
Basert på resultatet fra konsekvensutredningen
anser Statens vegvesen blå korridor for å være
den beste. Innenfor blå korridor vurderes
alternativ 12000 med kort bru over Trysfjorden
som det totalt sett beste alternativ for ny E39
gjennom Søgne.

Det som derimot er svært viktig i dette arbeidet er å vurOver
Trysfjorden
skillesogalternativene
mellom
de
dere
mulige
konsekvenser
tiltak som følge
av veiomlegsom
krysser
fjorden
og
de
som
går
rundt.
gingen.

Hovedmassedeponi er tenkt ved Lohnelier. Det

Det første som vil få betydning er hvor kryssene som
gir
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for utvidelse
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eksisterende
og vedtak
ny E39 kommer.
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Statens
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12400),
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langsbru
hele
linjen
er alle kryss
og
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tegnet
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Hovedkryssområder
er
Det neste som vil få betydning er trafikkstrømmene. Ny
planlagt
som toplanskryss
med alle er at disse
E39
vil føre til redusert
trafikk gjennom Tangvall.
BeregBegrunnelsen
for innsigelsesvarslene
svingebevegelser,
med
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av Monan
som enn
er
ningene
til SVV viser
at cirka
60vesentlig
% av trafikken
kommer
alternativene
totalt
sett er
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planlagt i 3 nivåer.
alternativene
12000 og 12200 når det gjelder

På bakgrunn av en total vurdering av prissatte‐ og
ikke prissatte konsekvenser, mulighetene for lokal
og regional utvikling, grad av måloppnåelse og
vurderinger knyttet til risiko og sårbarhet,
anbefaler Statens vegvesen at alternativ 12000
vedtas og legges til grunn for videre planlegging
av ny E39 på strekningen Volleberg – Døle Bru.
Statens vegvesen forventer at bru over
Trysfjorden gjennom optimalisering av veglinja i
neste planfase vil heves med ca 5 – 10 m. Dette
vil medføre at tunell på ca 200 m vest for fjorden
utgår og at terrenginngrepet videre vestover
11
fordelt på blå, grønn og oransje korridorer
motalternativer
Døle Bru reduseres.

investeringskostnader og trafikantnytte. De gir en
vesentlig dårligere nytte for samfunnet. Samtidig
er alternativene heller ikke vesentlig bedre for
fagene vurdert innenfor temaet ikke‐prissatte
konsekvenser.

Statens vegvesen varsler også innsigelse til
oransje og grønn korridor. Korridorene har jevnt
over høye kostnader og har større negative
konsekvenser for de ikke prissatte tema enn blå
korridor. For alle alternativene i oransje (10000
og 10100) og grønn korridor (11000, 11100,
11200, 11300) hefter det i tillegg også betydelig
usikkerhet til anleggsgjennomføringen.
Usikkerheten gjelder både kostnader og ulemper
for trafikkavvikling og nærmiljø pga nærheten til
eksisterende veg og bebyggelse på en større del
av strekningen.

4

Statens vegvesen anbefaler alternativ 12000 vedtas og legges til grunn for viderer planlegging av E39 på strekningen 15
Volleberg‐Døle bru
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fra Tangvall, Lunde, Lohnelier og områdene rundt, mens
det er cirka 40 % gjennomkjøringstrafikk på E39, det vil
si trafikk som passerer både Døle bru og Volleberg. Dette
betyr altså at det vil ganske mye redusert trafikk gjennom
Tangvall særlig på østsiden av Hølleveien. Redusert trafikk
betyr mindre støy og annen forurensning, men også at
kundegrunnlaget kan minske for både Tangvall og Linnegrøvan.

Det siste som kan få betydning er at ny E39 kan gjøre busstilbudet mindre attraktivt sammenliknet med bil. Det blir
større tidsbesparelse på å kjøpre bil enn buss, det er ikke
sikkert alle busser vil kjøre gjennom Tangvall, men at det
RTM-modellen har følgende svakheter:
heller
etableres
nye
i tilknytting
detil ånye
 Modellen
er best egnet
til å holdeplasser
analysere en trendbasert
utvikling, og mindretil
egnet
håndtere store kursendringer i transportpolitikken.
kryssene.
Noe
som
endrer
attraktiviteten
til
busstermina Arealbruk gis som inndata i modellen, og endres ikke som følge av transporttilbudet.
håndterer ikke kø- og trengselsproblematikk på en god måte. Det vil si at i
len i Modellene
Tangvall.
problemstillinger
som skal bedre trafikkavviklingen i rushperiodene kan være vanskelig

Ny E39 vil få konsekvenser for Tangvall, og det er vanskelig å forutsi alle disse idag. Den nye veien utgjør også et
betydelig potensial. Reisetiden reduseres, det blir mindre
trafikk gjennom Tangvall og sist, men ikke minst, bør ny
E39 tilsi at det åpnes opp for noe mer avvik fra veinormaler gjennom Tangvall og at gatene utformes først og fremst
for å skape et attraktivt sentrumsområde. I sentrumsområder bør tankegangen være «fra vei til gate». Altså
et prinsipp der myke trafikanter og bymiljø prioriteres, og
hvor fart til biltrafikken må tilpasses
dette.

å analysere. Beregning av kapasitet på vegnettet i rush i form av kølengder og
reisetider kommer ikke tilstrekkelig fram.
Modellen håndterer ikke kvalitative forskjeller mellom kollektive reisemidler. Det vil si
forskjell mellom for eksempel tog og buss.
Gang- og sykkeltrafikk håndteres noe mer forenklet enn den motoriserte trafikken.





Som nevnt er beregningene gjennomført i Dom Agder og Rogaland (RTM-versjon 2.1.74). 2040
er brukt som beregningsår for alle alternativene, inkludert referansesituasjonen. Modellen har
blitt kalibrert av Rambøll og SINTEF ved at det er lagt inn et fast tillegg i bilmatrisene som
modellen beregner (for å få opp trafikkvolumet på E39). Det er ett tillegg for dagens situasjon og
et annet for fremtidig situasjon (tillegget for fremtidig trafikkvekst er justert opp ihht til forventet
trafikkvekst for vest Agder frem til år 2040). For E39 Volleberg – Døle bru innebærer
kalibreringen at det er lagt inn følgende «ekstratrafikk» i beregningene for 2040:
Ved Volleberg ligger det inne en økning på drøyt 3 800 kjt/døgn
Ved Døle bru ligger det inne en økning på drøyt 3 500 kjt/døgn




2.2.2

3500
3200

300
250

Kostnadsleddet inkluderer for øvrig alle kostnader forbundet med konseptene: Planlegging og
administrasjon, investeringer i og drift og vedlikehold av infrastruktur, driftstilskudd til
kollektivselskap med mer.

Trafikkmengder i alternativ 0

Referansemodell
Figur 4-1 og figur 4-2 nedenfor viser beregnet trafikk i referansemodellen for beregningsåret
2040. Prosenttallene angir vekst fra beregning av 2010.

Beregnet trafikk (2010) sammenlignet med tellinger

Trafikktall fra NVDB

NN/K = (Nytte for trafikanter + Nytte for samfunnet for øvrig – Kostnader) / Kostnader:
Dette skal gi et uttrykk for hva samfunnets netto nytte vil være per bevilget krone.

4.2

Figur 2-1 viser beregnet trafikk for 2010 i modellen og registrert trafikk (NVDB) for 2013.
Beregnet trafikk i DOM Agder og Rogaland (RTM 2)

NN = Nytte for trafikanter + Nytte for samfunnet for øvrig – Kostnader. Dette kalles netto
nytte og gir et utrykk for hva samfunnet får som total gevinst eller utgift som følge av
konseptet.
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Figur 2-1: Oversikt over beregnet (grønne tall) og registrert (hvite tall) trafikk.

Figur 4-1: Beregnet trafikk i referansemodell for 2040 og prosentvis endring fra 2010

Linje 12000/12200
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Figur 4-2: Beregnet trafikk rundt Tangvall i referansemodell for 2040 og prosentvis endring fra 2010

Tabell 4-1 viser en oversikt over dagens trafikkvolum og beregnede trafikkmengder for 3 ulike
snitt på E39.
Dagens situasjon
ÅDT
Fra NVDB

Trafikkmodell
År 2010

Trafikkmodell
Alternativ 0
2040

E39 vest. Døle bru

8 700

8700

11 300

E39 midt-vest. Øst for Lohnelier

8 700

8700

12 000

15 700
15 600
21 800
E39 øst. Volleberg
Tabell 4-1: Oversikt over trafikkmengder og modellresultater for E39 mellom Vollberg og Døle bru.
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Buss
Tangvall har et godt utbygd busstilbud, og er et knutepunkt for buss i Søgne og i regionen. Med holdeplass er
lokalisert vest for krysset med fv. 456/Hølleveien, og
bussterminal i sentrum. Det er innfartsparkering sør for
E39 med svært kort gangavstand til holdeplassene. Det er
planfri kryssing av E39 for å komme mellom innfartsparkeringen og vestgående holdeplass. Innfartsparkeringen
har 172 parkeringsplasser, 4 ladestasjoner, og 15 sykkelparkeringer. Linje 40 og 42 knytter Tangvall sammen med
Kristiansand på E39, mens Linje 50 går til Kristiansand på
Fv 456 om Langenes. Disse har til sammen 50 avganger
om dagen mot Kristiansand, og 42 daglige avganger mot
Søgne/Tangvall. I morgenrushet er det 6 avganger i timen
mot Kristiansand, mens det i ettermiddagsrushet er 4
avganger i timen mot Søgne.

Bussholdeplassen beskrives av befolkningen som lite attraktiv.

I tillegg trafikkeres E39 av fjernruten 900 Lista–Kristiansand. I retning mot Kristiansand er det 31 avganger i
døgnet, hvor det er 4 avganger/time i morgenrushet. I
retning Lista er det 33 avganger i døgnet, med 4 avganger/
time i ettermiddagsrushet.
Linje 47 og 49 er lokale busser i Søgne som mater inn til
Tangvall. Linje 40 og 42 går videre til Høllen og Langenes, og Linje 50 går via Stausland og ender i Tangvall slik
at disse også mater de store boligområdene i Søgne mot
Tangvall.

Trasékart Kristiansandsområdet Line map Kristiansand area

Trasékartet viser en forenklet oversikt over busstilbudet i Kristiansandsområdet. For å differensiere mellom de enkelte
bussrutene, er disse er markert med ulike farger i trasékartet. Svart markert strek viser til fellestrasé som benyttes av
flere bussruter. Pilene indikerer kjøreretning, og utvalgte bussholdeplasser og knutepunkt langs traséen er merket.
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LATEST UPDATE DECEMBER 2014. Line changes may occur during the summer, on
bank holidays and due to road and construction work. For detailed information – call our
customer service tel. 177, check our bus time tables or travel planner at www.akt.no
* D2/D3 do not stop at Hannevika and Kolsdalen, but drive through Vågsbygdporten.
** M1 eastbound has IKEA as its last bus stop, while Sørlandssenteret is the first
bus stop westbound. 01 eastbound has Sørlandssenteret as its last bus stop,
while IKEA is the first bus stop westbound.

Bussrutesytemet for Tangvall

Fotgjengere og turveier
Tangvall er et relativt fotgjengervennlig sentrum med
gågate og bilfritt torg foran rådhuset. Samtidig preger biltilgjengligheten området, og det er noen steder utryddige
overganger mellom parkering, trafikkareal og fotgjengerareal. Det er undergang mellom østsiden og vestsiden av
Hølleveien, og veien fremstår som en barriere for fotgjengere. E39 skaper en betydelig barriere i nord mot de store
skogs- og friluftsområdene. Det er et godt utbygd gang- og
sykkelveinett mellom Tangvall og tilliggende områder.
Men på grunn av at Tangvall ligger som en ”øy” omkranset
av jordbruksareal så er det betydelig avstand til de store
boligområdene i sør og vest. Dette gjør antagelig at mange
vil velge bilen til Tangvall.
Det er gode turmuligheter nordover fra Tangvall til Vardeheia, Moneheia, Lundeheia og videre til Lindåsen. Det er
et betydelig potensial i å benytte Søgneelva som turveiforbindelse mellom Tangvall og Høllen.

Gangveien mellom Tangvall og Linnegrøvan. Hølleveien er trafikkert

Gode turmuligher, f.eks til Søgne-skiltet på Rannesheia.
Foto: Ut.no v/Floke Bredeland

?
Skal Tangvall og Linnegrøvan knyttes nærmere sammen romelig?
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Sykkel
Sykkeltilbudet i Søgne er relativt godt utbygd, men kommunen planlegger å bedre tilbudet ytterligere gjennom
egen kommunedelplan for sykkel. Planen viser framtidige traseer og utforming og vil samlet sett et meget godt
tilbud for befolkningen. Noe av utfordringen vil likevel
være at Tangvall ligger som en ”øy” omkranset av jordbrukslandskap og LNF-områder og at flere av det fra flere
av store boligområdene i sør og vest vil oppfattes som mer
attraktivt å bruke bilen. Samtidig bør det flate landskapet
og milde klimaet tale for at det bør være mulig å etablere
en kultur for å sykle i søgne.

Søgne har følgende mål:
• Gjøre det attraktivt og trygt for alle å sykle
• Sikre fremtidig areal til fremtidig sammenhengende
sykkelvegnett
• Sykkeltrafikken i Søgne skal økes fra 8 % til 11 %
• 80 % av andel av barn og unge som går eller sykler til/
fra skolen

Reisetid til områder på sykkel
Tangvall
!

Startpunkt

Tidsintervall

Personer i hvert intervall

0 - 10 min.

5066

10 - 20 min.

4948

20 - 40 min.

3229

1:65 000 i A3

530120 - ATP - modellen for Kristiansandsregionen

Prinsippløsninger for sykkel, hentet fra KDP sykkel.
Tabell 1 Sykkelprinsippløsninger som er brukt i sykkelplanen.

Viktige tiltak:
- Trygge og effektive sykkelveier
- Mange sentralt plasserte sykkelparkeringsplasser
- Mange og trygge sykkelparkeringsplasser ved de viktigste bussholdeplassene

Prinsippløsninger for sykkel, hentet fra KDP sykkel.
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¯

Versjonsdato : 11.12.2012

13243

Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Vedlegg 4

Kommunedelplanen omfatter sykkeltraseer langs riksfylkes-, kommunale og private veger, og viser sykkelruter og
løsningsprinsipper, samt konkretiserer nødvendige tiltak
for å bedre forholdene for syklistene. Planlagt sykkelvegnett binder sammen sentrum, arbeidsplasser, skole/
barnehager, kollektivknutepunkt, bolig- og rekreasjonsområder. Planlagte sykkelløsninger er utformet med tanke
på at det skal være trygt, effektivt og komfortabelt å sykle.
Kommunedelplanen vil være en juridisk bindende plan
med linjevalg og løsning. Kommunedelplan for sykkel i

Tangvall
!

Vedlegg 1

Tegnforklaring
Sykkelvegnett - nåværende situasjon
Sykkelvegnett - fremtidig løsning

Eksisterende sykkelnett, hentet fra KDP sykkel.

Hovedplan for sykkel
Eksisterende - Gang og sykkelveg
Eksisterende - Turveg
Fremtidig - Gang og sykkelveg
Fremtidig - Sykkelfelt
Fremtidig - Sykkelveg
Fremtidig - Utvida skulder
Fremtidig - Turveg
Kollektivknutepunkt

Forslag til hovedplan for sykkel, hentet fra KDP sykkel.
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2.8

Arealbruk og plassering av funksjoner

TEGNFORKLARING
Småhus, gårdsbruk
Skole
Barnehage
Sykehjem_omsorgsbolig
Offentlige tjenester
Forretningsbygg med leiligheter
Forretningsbygg uten leiligheter
Næringsbygg, industri, lager

Utfordringer
- Konkurranse mot netthandel og handel i Kristiansand,
Sørlandsparken og Mandal
- Ikke stort nok handelssentrum til å tiltrekke de store
kjedene som f.eks Hennes og Mauritz
- Overetablering av matbutikker, og mangel på andre attraktive forretningsarealer
- Linnegrøvan og Tangvall fremstår som to ulike områder,
lite tilknyttet hverandre
- Ny E39 kan påvirke konkurransesituasjonen, særlig for
Linnegrøvan
- Kontorarbeidsplasser trekker mot Kristiansand, høy
utpendling. Vanskelig å tiltrekke nye arbeidsplasser
- Dagens skole og sykehjem ikke integrert i sentrum
- Leiligheter kan gi eldreghetto.
- Utvikling vil kreve fortetting på jordbruksareal eller i
eksisterende boligområder
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Potensial
- Tangvall er i vekst - Tangvall kan bli et handelsknutepunkt vest for Kristiansand
- Relativt variert handelssentrum idag, kan styrkes og
suppleres for å tiltrekke ønskede aktører
- Ny E39 kan gi mer attraktivt sentrum, mindre støy etc,
men Søgnebefolkningen vil i stor grad fortsatt måtte kjøre
gjennom Tangvall. Kunder kan beholdes.
- Etablere kommunale tjenester og funksjoner, helsetjenester etc i sentrum; ny videregående, utvidelse av
omsorgssenter, ungdomshus, kulturtilbud
- Supplere med variert boligtilbud; tett/lav, hageby, universelt utformede leiliheter, seniorleiligheter, ungdomsboliger, førstehjemsboliger
- Rullatoravstand til de fleste tilbud
- Prisene er lavere enn i Kristiansand, og kan tiltrekke
barnefamilier
- Det er greie nyboligpriser slik at det er tilstrekkelig økonomi til gjennomføring for utbyggere

Dagens situasjon Tangvall
Tangvall fremstår idag som et tettbygd sentrum plassert i
et stort landskapsrom. Selve sentrumsområdet er relativt
tett og avgrenset, men de seneste kvartalene som er bygd
ved Hølleveien fremstår som i liten bymessig sammenheng. I vest ligger Tangvall skole, som er en ungdomsskole
med omlag 200 elever. Skolen ligger ved idrettspark og
fotballbaner. Videre vest er det spredte boliger inneblandt
landbruksarealer, på østsiden av Hølleveien er det kommet til leilighetsbebyggelse de senere årene. Øst for disse
er det villabebyggelse ved Toftelandsveien. Her ligger også
Søgne omsorgssenter.
I Tangvall er det 5 matbutikker, vinmonopol, helsetjenester, klesbutikker, blomsterbutikk, treningssenter og
kommunale tjenester med rådhus med administrasjon
og bilbliotek. Bygningen er blitt et praktbygg etter rehabiliteringen og er inviterende for Søgnes befolkning. Sør
for Tangvall ligger Linnegrøvan. Linnegrøvan er et typisk
næringsområde hvor en kan finne maling, elektro, trelast,
bilreperasjon og lignende. Den sterkeste konkurrenten
til Tangvall er Kristiansand og Sørlandssenteret. Det er
ikke større kjøpesenter mellom Kristiansand og Søgne,
men Mandal Amfi er nylig utvidet til 25.000 - 30.000 m2
og kan ta noen kunder. Totalt sett fremstår tilbudet som
ganske variert og godt, men det er en fare for Tangvall
kan bli utkonkurrert av netthandel eller nye kjøpesenter.
For å møte denne konkurransen må det gjøres et valg
om Tangvall bør satse på å få inn større handelsaktører/
kjøpesenter. Eller om Tangvall bør satse på fortetting, og
å være nærmest for mange. Også i framtida må mange av
Søgnes innbyggere gjennom Tangvall for å komme til Kristiansand, slik at Tangvall vil bli brukt av mange.
Innenfor planområdet er det idag omlag 375 boliger. Det
bor omlag 1000 personer i nærheten av Tangvall. Hvis
en legger dagens befolkningsutvikling til grunn vil Søgne
vokse med ca 2500 nye innbyggere til 2030. Med dagens
etterspørsel av boliger, dvs at de respektive familie- og
husholdningstyper vil etterspørre samme boligtype i
framtida som i dag, vil det bli et behov på omlag 1500 nye
boliger, av disse nesten 1000 eneboliger, og kun et fåtall
leiligheter i blokk. Kjellandsheia (1500 regulerte boliger)
dekker derfor boligbehovet for kommunen fram til 2030
hvis en legger dagens situasjon til grunn.

Likevel er det sannsynlig at eldrebølgen og sentraliseringstrender vil føre til at etterspørselen etter boliger
vil endres de nærmeste årene. Med dagens boligsammensetting vil det etterhvert bli mange flere eldre aleneboende og eldre par som bor i eneboliger i Søgne. Av disse
kan en forvente at en høyere andel enn idag vil ønske seg
en lettstelt leilighet nært tilknyttet et godt tjenestetilbud.
Dette gjør seg sannsynligvis allerede gjeldende med de
nye boligprosjektene i Tangvall de senere årene.

Videre er Tangvall det viktigste knutepunktet i Søgne idag,
men kun en liten andel av befolkningen bor det. For å
styrke området i den regionale handelskonkurransen vil
et godt grep være å tilrettelegge for flere boliger tett på
handelssentrum. Tangvall er også det området i Søgne som
har best kollektivdekning, slik at det vil være god knutepunktutvikling å plassere nye boliger der.
Boligprisene for nye leiligheter i Tangvall ligger på 35.000
- 50.000 kr/m2 (finn.no). Hvis dette holder seg vil det
være mulig med fortsatt vekst i Tangvall. Samtidig er det
viktig at Tangvall kan tilby kvaliteter som gjør området
attraktivt for nye beboere. Dette kan være gode boliger og
boligtyper, bredt tjeneste- og handelstilbud, offentlige rom
og grøntstruktur som er attraktive for opphold og aktivitet, eller tilgang på offentlig kommunikasjon, turstier etc.
Det er noen kontorer i Tangvall idag knyttet til kommunal
forvaltning, helsetjenester etc, men det virker lite realistisk at større kontorarbeidsplasser på kort sikt vil velge
Tangvall fremfor Kristiansand. Det kan derimot bli et visst
behov for arealer knyttet til andre typer tjenester. F.eks
helsetjenester til den aldrende befolkningen.

Det fremstår også som et betydelig potensial for å forsterke de offentlige tjenestenes betydning for sentrum. På
samme måte som det rehabiliterte rådhuset knytter seg på
Torvet, kan dagens skole og fremtidig videregående skole
integreres i sentrum. Videre bør det vurderes om ungdomsklubben kan flyttes til sentrum, og om det er mulig å
utvikle nye tilbud f.eks innen idrett, aktivitet, og kultur.
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400 BOLIGER
10000 M2 OFFENTLIG
35000 M2 NÆRING
5000 M2 KONTOR

Dagens arealbruk innenfor planområdet

Delområder som bør vurderes knyttet sammen
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TANGVALL NORDØST

TANGVALL VEST

TANGVALL SØRØST

LINNEGRØVAN

Delområder innenfor området

SMÅHUS/
JORDBRUK

SMÅHUS/
JORDBRUK
BLANDET
BLANDET
SMÅHUS/
JORDBRUK
BLANDET

SMÅHUS/
JORDBRUK
SMÅHUS/
JORDBRUK
SMÅHUS/
JORDBRUK

IDRETT

SENTRUM

SMÅHUS/
JORDBRUK

SKOLEN
SMÅHUS/
JORDBRUK

BLANDET

SMÅHUS/
JORDBRUK

STORE VARER /
VERKSTED /
HÅNDVERK
SMÅHUS/
JORDBRUK

Bruk og type område
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3.1

Det grønne, mangfoldige kommunesenteret for Søgnebefolkningen

Forutsetninger
Arbeidet med mulighetsstudien har hatt som mål å utvikle
ulike alternativer som gir Søgne kommune valgmuligheter
når de går videre med arbeidet med kommunedelplan for
Tangvall. Det har med andre ord ikke vært en målsetning
å utvikle en ferdig løsning, men å gi et idetilfang som
kommuenen kan bearbeide videre.

Visjon
”Det grønne, mangfoldige kommunesenteret for Søgnebefolkningen”. Vårt forslag til visjon for Tangvall henspeiler på den Tangvall sitt potensial med plasseringen i det
grønne landskapsrommet, at det er behov for et mangfold
av tilbud og aktiviteter, og at Tangvall bør være et klart
sentrum for kommunen.

- Framtidig vekst i Søgne forutsettes i utgangspunktet å bli
henhold til SSB fremskrivninger. Dette vil si et boligbehov
i Søgne på omlag 1500 boliger for 2500 nye innbyggere
fram til 2030.

Aktive byrom og idrettsområder, grønt jordbrukslandskap, Søgneelva og turmuligheter
Tangvall skal tilby en sammenhengende byroms- og
grønnstruktur. Dagens kvaliteter med et gangbasert
torv, det åpne jordbrukslandskapet og Søgneelva skal
videreutvikles, og suppleres med nye byrom, parker
og idrettsanlegg. Byrom og grønnstruktur skal knyttes
sammen med gode forbindelser; sentrumrunden og
lysløypa. Miljøpåvirkningen fra bilen skal reduseres.

Basert på analysen og workshoper med referansegruppa
har vi lagt disse forutsetningene til grunn:

- Det er lagt til grunn at omtrent halvparten (750 boliger)
av fremtidig vekst i Søgne blir lagt til Søgne fram til 2030.
Mens resten forventes bygget i Kjellandsheia, eller som
fortetting i eksisterende boligområder.
- Ny utbygging på Tangvall etableres med en relativ høy
tetthet med leiligheter for eldre, tett-lav strukturer, og
rekkehus. Eneboliger forutsettes i hovedsak etablert på
Kjellandsheia eller i eksisterende boligområder.

- Det bør legges til rette for nye typer boliger som kan
tiltrekke nye grupper til Tangvall, som f.eks barnefamliier,
økologiske boligområder etc.

- Næringsutviklingen forutsettes med i hovedsak småskala
næringsbygg og med en variert sammensetting som idag.
Linnegrøvan og sentrum bør utvikles hver for seg med ulik
identitet som utfyller hverandre.
- Hovedandelen av arbeidsplasser vil fortsatt være i
Kristiansand. Men noen nye arbeidsplasser forutsettes
etablert i Tangvall som f.eks videregående, servicenæring,
og noen mindre kontorbedrifter.

For temaene som er diskutert i mulighetsstudien, mener
vi Tangvall bør tilby:

Effektiv og mennskevennlig transport
Tangvall skal bli et hyggelig sted å bevege seg uansett
hvilken transportform du velger. Som knutepunktet i
Søgne skal det være enkelt og effektivt å reise til fots, med
sykkel, med buss eller med bil. I sentrum skal utformingen
av gatene være slik at de innbyr til lav hastighet, og er hyggelige å oppholde seg i for myke trafikanter. Tangvall skal
legge til rette for en enkel hverdag der du kan skaffe alt du
trenger innen en 5 minutters gang-, sykkel eller kollektivreise. Overflateparkering må på sikt erstattes av parkering
under bakken.
Vitalt grendesenter med variert handels-, kultur- og
aktivitetstilbud
Utviklingen av Tangvall skal skape et vitalt grendesenter
for befolkningen i Søgne. Søgne er i vekst og er et viktig
knutepunkt vest for Kristiansand. Her skal det være et
bredt tilbud; handel av ulike typer varer, kulturfunksjoner,
treningsmuligheter, service og hyggelige opplevelser.
Utviklingen skal styrke stedets karakter som den tette
grenden i det store landskapsrommet.

Et godt sted å bo; hageby og leiligheter med kvalitet
De framtidige boligområdene skal tilby gode bo-kvaliteter.
Det skal være hager, parker, takterrasser, fellesområder,
lekeplasser og varierte leiligheter. Den nære beliggenheten
til service, handel, offentlige funksjoner og turområder
skal utnyttes.
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Konsert på Torvet. Befolkningen er godt fornøyd med området.
Foto: SGsparebank/Sverre Falch

17.mai feiring på torvet
Foto: Anne Gunn Pedersen

Buen kulturhus i Mandal har integrert uteområdet på en god måte
Foto: AV

Verdensparken på Furuset byr på utfordringer for de fleste.
Foto: Bydel Alna
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Det grønne, mangfoldige kommunesenteret for Søgnebefolkningen

Føssaparken: de nye boligområdene knyttes på byroms- og grønstrukturen.

40 Mulighetstudie Tangvall/ DEL 3: Strategier

Mulighetstudie Tangvall/ DEL 3: Strategier 41

3.2

Strategier:

Offentlig rom og grønnstruktur

Aktive byrom og idrettsområder, grønt jordbrukslandskap, Søgneelva og turmuligheter
Tangvall skal tilby en sammenhengende byroms- og
grønnstruktur. Dagens kvaliteter med et gangbasert
torv, det åpne jordbrukslandskapet og Søgneelva skal
videreutvikles, og suppleres med nye byrom, parker og
idrettsanlegg. Byrom og grønnstruktur skal knyttes
sammen med gode forbindelser; sentrumrunden og lysløypa.
Miljøpåvirkningen fra bilen skal reduseres.
Vi mener at noe av det viktigste den framtidige kommuneplanen for Tangvall må sikre er et helhetlig byromsgrep
som tåler tidens tann, ulik arealbruk og arkitektur. Vi tror
gode grep kan være ”Sentrumsrunden” og ”Lysløypa”.
Begge disse tar utgangspunkt i eksisterende kvaliteter, og
kan være med på videreutvikle sentrum med gode romlige
sammenhenger. Vi mener grepene kan egne seg for begge
alternativ, og brukes som et grunnlag både for utvikling i
vest og i øst.
Gjennom å ruste opp offentlige rom, og tilby varierte aktiviteter som lek, opphold, trening, rekreasjon, fiske, soling
osv blir det attraktivt å bruke sentrum. Samtidig legger
gode offentlige rom rammer som kan tilpasses over tid, i
tråd med utviklingen av Tangvall.
Reisetorvet

Sentrumsrunden
Gjennom å ta utgangspunkt i det bilfri sentrum og Torvet,
forsterker Sentrumsrunden Tangvalls eksisterende kvaliteter. Torvet knyttes sammen med ”skoleplassen”, ”idrettsparken”, ”reisetorget”, ”eldreplassen” og ”hundremeterskogen” til et rikt tilbud for de som bor i Tangvall eller for
besøkende fra resten av Søgne.
Lysløypa
Rundt sentrum forsterkes eksisterende turveier til en
sammenhengende lysløype. Særlig viktig blir det å etablere en god forbindelse langs Søgneelva. Og langs elva
etableres det en elvepark

Føssaparken
Boligutviklingen i vest organiseres rundt den nye Føssaparken. Parken blir en bydelspark med gode lekemuligheter, og fine naturkvaliteter knyttet til Føssa.
Solåsen
Boligutviklingen i øst knyttes mot Solåsen gjennom den
nye Solparken.

Forbindelsene
Mellom byrom og grøntstruktur etableres gode forbindelser som gjør gange, sykkel og aktiviteter atttraktivt. Langs
Søgneelva etableres en sammenhengende forbindelse til
havet.
Eldreplassen

Solparken

Skoleplassen

Nærmiljøanlegg

Torvet
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Sentrumsrunden

Solåsen

Idrettsparken

100 meters skog

Elvepark

Føssaparken

Idrettsparken 2?

Tursti i kulturlandskap

Sogndalen/Kristiansand

Lysløypa

Moneheia

Buheia
Søgneskiltet

Eiketjønnveien

Salemsveien

Høllen

Rinneveien
Byromsgrep, grønnstruktur og forbindelser

Hølleveien
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Byromsgrep, grønnstruktur og forbindelser
Skissen viser et helhetlig grep for de offentlige rommene
og grønnstrukturen på Tangvall. I sentrum knytter sentrumsrunden byrommene sammen. Lenger ut fra sentrum
knyttes den på Føssaparken og Solåsen, som igjen knyttes
mot lysløpa, Søgnelva og andre tur, gang og sykkelforbindelser.
Føssaparken

Samlet byromsskisse alternativ 1 og 2 sammenstilt
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Skoleplassen

Lysløypa

Idrettsparken

Elvesti

Torvet
Eldreplassen

Solparken

Nærmiljøanlegg

Solåsen
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Søgneelva
Det er lite tilrettelagt for aktivitet langs Søgneelva idag.
Med enkle grep kan det legges til rette for gang og sykkelvei, lek, kolonihager, fiske mv.
På sikt bør Søgneelva opparbeides med en sammenhengende turvei til havet. Langs parken bør det tilrettelegges
for ulike typer bruk og aktivitet; alt fra dyrking til idrettsaktiviteter.
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Jordvern
I mulighetsstudien er det vist utbyggingsmønster som
vil komme i konflikt med dyrkbar jord. Siden hensikten
med dette studiet har vært å belyse ulike måter å fortette
Tangvall sentrum på har det vært naturlig også å foreslå
nedbygging av matjord. I det videre arbeidet bør Søgne
kommune gjennomføre en bred diskusjon om hvilke verdier som skal prioriteres høyest for Tangvall sentrum. Vi
mener at like viktig som å evt legge til rette for sentrumsvekst på noe av landbruksjorda nærme sentrum, bør være
å sette klare grenser for hvor det ikke skal bygges.

Videre vil vi vise til at det i forbindelse med reguleringsarbeidet for IKEA i Vestby er gjort et omfattende arbeid (jfr.
rapport Bioforsk) med å kartlegge mulighetene for å flytte
jord og etablere nye jordbruksareal andre steder i kommunen.
Vi er klar over at dette er en kontroversiell strategi, men
mener det kan være verdt å ta en diskusjon om det evt
finnes arealer i Søgne hvor det kan være aktuelt med oppbygging av nye jordbruksarealer.
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Referanser byromsgrep

Furuset i Oslo: Byromsgrep med to kryssende akser. Et blågrønt drag og en bymessig gate. Møtes i torg. Foto: PBE i Oslo

Framtidens Furuset med lokk over E6. Ill: A-lab/PBE i Oslo
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Asker/Føyka: Byromsloop som grunnlag for utviklingen. Ill: Dark/Adept

Asker/Føyka: Byromsloop som grunnlag for utviklingen. Ill: Dark/Adept
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Referanser grendesenter

Hunsund grendesenter, Fornebu: Torg, skole, barnehage, idrettsanlegg, svømmehall, parkeringskjeller. Foto: Bjørbekk & Lindheim

Frolandia idrettsanlegg og skole i Froland: Grendesenter med idrettsbaner, skole, svømmehall, treningssenter etc. Foto: Froland kommune

Storøya grendesenter, Fornebu: Torg, skole, barnehage, idrettsanlegg, helsestasjon, parkeringskjeller. Foto: Kvadrat arkitekter
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Referanser aktiviteter i byrom

Skatepark under E18 i Drammen: Har gjort et negativt areal, til et flott park og aktivitetsrom. Foto: Link Lanskap

Buen kulturhus i Mandal: Tilknyttet til kulturhuset ligger en aktivitetspark
med apparater, oppholdsarealer, scene mv. Foto: Asplan Viak

Aquarama i Kristiansand: Tilknyttet badeanlegget er det bygget en bystrand
med aktivitets- og oppholdsarealer. Foto: Asplan Viak

Verdensparken på Furuset i Olso: Parkouranlegg som del av parkanlegget. Utfoldelse for en ungdomsgruppen. Foto: Bydel Alna
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3.3

Transportsystem, tilgjenglighet og infrastruktur

Effektiv og mennskevennlig transport
Tangvall skal bli et hyggelig sted å bevege seg uansett hvilken transportform du velger. Som knutepunktet i Søgne skal
det være enkelt og effektivt å reise til fots, med sykkel, med
buss eller med bil. I sentrum skal utformingen av gatene
være slik at de innbyr til lav hastighet, og er hyggelige å
oppholde seg i for myke trafikanter. Tangvall skal legge til
rette for en enkel hverdag der du kan skaffe alt du trenger innen en 5 minutters gang-, sykkel eller kollektivreise.
Overflateparkering må på sikt erstattes av parkering under
bakken.
Det er vurdert flere ulike transportløsninger for Tangvall;
det har vært forslag om ny kopling til E39 ved Stemveien
eller Gamle høgskole vei og kommunen jobber med ulike
avlastningsløsninger for Hølleveien. I den forbindelse er
særlig ny kopling fra Salemsveien til E39 aktuell, da denne
ser ut til å kunne gi mindre trafikk på Hølleveien gjennom
sentrum.

Vi mener at uansett om hvilke endringer som gjøres på det
overordna veinettet, så er det viktig å gjøre noe med utformingen av Hølleveien og særlig krysset Hølleveien x Sentrumsveien x Toftelandsveien. Hølleveien er uten fortau og
krysses kun i underganger. Videre tar krysset enormt stor
plass idag. Utformingen skaper en barriere mellom øst- og
vestsiden av Hølleveien som vi mener kan reduseres med
god gateutforming.
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Strategier
Bryte ned Hølleveien som barriere = Hølle aveny
Hølleveien bør bygges om fra vei til høykapasitets gate.
Gaten tilpasses til bystrukturen, og utformes med fortau
og beplantning, og krysning både i plan og i undergang.
Det vurderes om det skal etableres avlastningsvei i vest.

Etablere gate- og byromsstruktur
Det etablers gate- og byromsstruktur med bygater som er
hyggelige å oppholde seg i. Strukturen kan utvikles gradvis
etterhvert som området utvikles.
Optimalisere transportsystemet
Gang- og sykelveisystemet bygges ut enda mer, farlig krysninger, systemskifter og manglende lenker forbedres.
Bussen prioriteres med en effektiv og attraktiv bussterminal med gode omstigningsmuligheter.

Det etableres et oversiktilig kjøresystem med lave hastigheter i sentrum. En ny effektiv og attraktiv parkeringskjeller samkjører parkeringsbehovet for sentrum, sammen
med gateparkering med kortidsplasser.

Idag tar krysset Hølleveien x Sentrumsveien ikludert parkering,
bussholdeplass etc et veldig stort areal.

Bryte ned Hølleveien (og E39) som barriere

Bussterminal:
Mer effektiv og attraktiv
Parkering:
Felles offentlig p-kjeller for
sentrum 500-700 plasser
Hølleveien:
Boulevard med høy
kapasitet og lav fart
Nytt kryss på E39?

NY ATKOMST ?

NY ATKOMST ?

P-KJELLER 1

BUSS 1

BUSS 2
NY ATKOMST ?

Hølleveien:
Mer arealeffektive og attraktive
kryssløsninger

P-KJELLER 2

Gateparkering, pendlerparkering:
Fleksibilitet, kortidsparkering

Salemsveien:
Nødvendig med avlastningsvei?
Optimalisere transportsystemet
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Transportsystem - Alternativ 1

BUSS 1

P-KJELLER 1

Transportsystem - Alternativ 2

P-KJELLER 2

BUSS 2
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Gateutforming -  Sentrumsveien og Toftelandsveien

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Handel/service

Handel/service

4m
Fortau

1,5m
Sykkel

3m

3,25 m

Beplantning,
holdeplass,
parkering

3,25 m

3m
Beplantning,
holdeplass,
parkering

Kjørebane

23,5 m

1,5m
Sykkel

4m
Fortau

Gateutforming - Hølleveien

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Bolig/kontor

Handel/service

Handel/service

4,5m
Gang- og
sykkelvei

2m
Grøntsone

3,25m

3,25m

Kjørebane

4m
Grøntsone

3,25m

3,25m

Kjørebane

2m
Grøntsone

4,5m
Gang- og
sykkelvei

30m
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Referanser gate

Uelands gate i Oslo: Grønn gate, med høy kapasitet, sykkelfelt og parkering. Foto: google streetview

Nørrebro gate i København: enkle tiltak for å forbedre lesbarhet og opplevelse av gate. Foto:
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New road i Brighton: Shared space utforming, dvs at fotgjenger og biler deler på plassen. Foto: Gehl architects

Købmagergade i København: Fotgjengergate, med kvalitet som oppleves nesten som et kjøpesenter. Foto: Ty Stange
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Referanser bussterminal

Bussterminal Ås. Foto: finn.no

Bussterminal Skullerud i Oslo. Foto: finn.no

Bussterminal Arendal. Foto: finn.no

Bussterminal Mortensrud i Oslo. Foto: finn.no

Referanser parkering

Vestre torg Hamar: parkering under byrom. Foto: Asplan Viak
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Parkering kjøpesenter straume: 1300 parkeringsplasser i fjell, attraktiv utforming og effektive kjøremønter. Fotos: Asplan Viak

Sykkelhotell på Drammen stasjon: Trygg og tørr parkering gjør sykkel
mer attraktivt. Foto: mmw architects

Vestre torg Hamar: parkering under byrom. Foto: Asplan Viak
Sykkelparkering på Gulskogen stasjon i Drammen: Trygg og tørr
parkering gjør sykkel mer attraktivt. Foto: mmw architects

Mulighetstudie Tangvall/ DEL 3: Strategier 59

3.4

Arealbruk og plassering av funksjoner

Vitalt grendesenter med variert handels-, kultur- og
aktivitetstilbud
Utviklingen av Tangvall skal skape et vitalt grendesenter
for befolkningen i Søgne. Søgne er i vekst og er et viktig
knutepunkt vest for Kristiansand. Her skal det være et
bredt tilbud; handel av ulike typer varer, kulturfunksjoner,
treningsmuligheter, service og hyggelige opplevelser.
Utviklingen skal styrke stedets karakter som den tette
grenden i det store landskapsrommet.
Et godt sted å bo; hageby og leiligheter med kvalitet
De framtidige boligområdene skal tilby gode bo-kvaliteter.
Det skal være hager, parker, takterrasser, fellesområder,
lekeplasser og varierte leiligheter. Den nære beliggenheten
til service, handel, offentlige funksjoner og turområder skal
utnyttes.
For å utvikle Tangvall på en god måte mener vi det er
viktig å skape et godt sted å bo og et hyggelig sted å besøke for handel og tjenester. Nye boliger på Tangvall vil
være i konkurranse med boliger i Kristansand, eller andre
kystnære områder i Søgne så det blir viktig å tilby boliger
i Tangvall som kvaliteter man ikke finner andre steder. Eksempler på dette kan være boliger utformet som hagebyer,
med hyggelige nabolag, og lite trafikk.
Sentrum bør fortettes med varierte funksjoner; handel,
kontor, offentlige funksjoner og boliger. Det må skapes
gode fellesskapsarenaer og møteplasser, med sentral
plassering av viktige funksjoner. I hverdagen skal Tangvall
tilby det nødvendige som gjør at en ofte reiser dit; dagligvarer, helsetjenester, skole, barnehage og bibliotek, men
området skal også tilby det unike; arealer til selvdyrking,
salg av lokale produkter, kultur- og underholdninsarrangement, Sørlandets beste treningsmuligheter og største
soft-is.

Vi har utviklet to alternativer som begge tar opp i seg de
viktigste prinsippene når det gjelder byrom, grøntstruktur
og veisystem. Alternativene har noen likhetstrekk, men
også endel forskjeller. Vi ser for oss at Søgne kommune
kan gjøre et valg av ønske utviklingsretning, eller plukke
elementer fra alternativene de ønsker å videreføre.
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Begge alternativ legger opp til fortetting av sentrum.
Alternativ 1 opp til en utvidelse av sentrum vestover, og et
nytt boligområde rundt den nye Føssaparken. Idrettsparken flyttes til Linnegrøvan for å gi plass til 2 nye sentrumskvartaler.

I alternativ 2 utvikles skole og idrettspark på dagens arealer, mens ny utvikling i hovedsak skjer på østsiden av Hølleveien gjennom fortetting i eksisterende boligområder, på
jordbruksmark og i Solåsen. I tillegg foreslås en utvidelse
av Linnegrøvan med industri og storvarehandel.

Strategier:

Definere sentrum
Framtidig utvikling skal ta utgangspunkt i den eksisterende sentrumsstrukturen og funksjonene som allerede
er på Tangvall idag, og bygge sentrum utfra dette. I første
omgang skal vestsiden av Hølleveien forsterkes, og kvartaler i nord og skole/idrettspark knyttes på sentrum. På lang
sikt kan østsiden av Hølleveien knyttes på sentrum, for at
dette skal kunne skje er det viktig at Hølleveien bygges om
fra vei til gate. Tangvall skal utvikles fra en by oppdelt i
øyer, til et sentrum med ulike kvaliteter og karakter.

Blandet arealbruk og høy tetthet i sentrum
Sentrum bør forsterkes med blandede funksjoner; forretninger, tjenesteyting, offentlige funksjoner og boliger. Handelsstanden bør inngå et samarbeid for å utikle et ”senter i
gate”. Et lite sted som Tangvall er sårbart, men er mye mer
slagkraftig om en skjønner at en står sterkere sammen.
For å være et vitalt sentrumsområde med aktivitet er det
nødvendig med høy konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser. Dette vil også gjøre at mange kan bo ved kollektivknutepunkt, og på den måten ha lett tilgang til bussen.
Boliger med kvalitet
Hvis folk skal velge å flytte til Tangvall må de tilbys boliger
med høy kvalitet, tett på et attraktivt sentrumsområde
med god kommunikasjon. Her kan utvikle spennende boligkonsept til ulike brukergrupper; bofellesskap for eldre,
hagebyer for barnefamilier, Townhouse for de godt voksne
etc. Alle boliger skal knyttes til gode fellesarealer, byrom
og grønnstruktur.

Sentrum: blandet
arealbruk, høy tetthet

Eldresenter

Bevaring av jordbruksarealer

Hageby: rekkehus

Eksisterende småhusbebyggelse bevares

Flytting av idrettspark

Hageby: leiligheter

Randsone sentrum:
blandet arealbruk,
høy tetthet
Skole, barnehage og
idretshall

Arealfordeling alternativ 1

Eksisterende storhandel/småindustri

Sentrum: blandet
arealbruk, høy tetthet

Hageby: leiligheter
Eldresenter

Bevaring av jordbruksarealer

Fortetting småhus

Randsone sentrum:
blandet arealbruk,
høy tetthet

Utvidelse av storhandel/småindustri, eller
hageby med rekkehus
og leiligheter

Skole, barnehage og
idretshall

Arealfordeling alternativ 2

Eksisterende storhandel/småindustri
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Sentrumsbebyggelsen
I de sentrumsnære kvartalene bør det legges til rette for
høy tetthet og variert arealbruk. 1.etasjene bør benyttes til
næring eller tjenesteyting og utfylle eksisterende sentrum.
I etasjene over næringsbasen bør det legges til rette for
boliger, kontorer eller annen næringsbebyggelse eller tjenestyting. Vi ser for oss varierte høyder i 3-6 etasjer med
noe høyere bebyggelse nord mot E39.

Siden det er høy tetthet på bebyggelsen bør det legges
til rette for uteareal på tak. Både fellesareal på basen og
andre uteareal på takene av bebyggelsen over basen.

Bebyggelsen i sentrum bør være godt integrert med de
offentlige arealene. På skissen er bebyggelsen knyttet på
sentrumsrunden og får kort vei til Reisetorvet og dermed
også resten av Tangvalls byromsstruktur.

Referanser sentrumsbebyggelse

Sirikjær/Vannkanten, Stavanger. Studio Ludo & AART arkitekter. Prosjekter viser bruk av i stort byggeprosjekt med et variert formspråk.
Foto: Vannkanten.no, Studio Ludo/AART

Dælengata, Infill/Element arkitekter. Prosjekter viser hvordan høy kvalitet på en tett tomt, gir gode bokvaliteter. Foto: Element arkitekter.

Platous gate, Infill/Element arkitekter. Prosjekter viser hvordan høy kvalitet på en tett tomt, gir gode bokvaliteter. Foto: Element arkitekter.
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Lille Bislett, Oslo: Uteareal på tak, parkering, næring i 1.etg. Boliger i 2-6 etg. Fotos: Plan- og bygningsetaten i Oslo, Gulesider.no

Sørenga, Oslo. Helhetlig materialbruk. God boligkvalitet.

Referanser senterkonsept

Krøyers plads, København: Materialbruken gir historisk bebyggelse i
området, mens formspråk gir et moderne preg.Fotos: COBE.dk

Mandal amfi: Kjøpesenter på 33.000 m2 med p-kjeller og 33 leiligheter. arkitekt Asplan Viak. Foto: BR Gruppen
Asker sentrum AS. Sentrum samarbeider tett, integrert med kjøpesenter og kulturhus. Foto: panoramio_kabotnes
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Leiligheter i hageby
I kvartalene i randsonen av sentrum bør det legges til rette for relativ høy tetthet, med hovedsaklig boliger i form
av leiligheter. Vi ser for oss varierte høyder i 3-6 etasjer.

Utearealene bør gi varierte muligheter; uteareal på tak,
private balkonger og forhager, samt felles utearealer knyttet på den offentlige byroms- og grøntstrukturen.

Bebyggelsen i sentrum bør være godt integrert med de
offentlige arealene. På skissen er bebyggelsen knyttet på
Føssaparken og får kort vei til sentrum og dermed også
resten av Tangvalls byromsstruktur.
For å tiltrekke beboere bør det legges til rette for boliger
av høy kvalitet, med god materialbruk og volumoppbygging. Vi ser for oss at denne typen boliger vil tiltrekke
mange eldre boligkjøpere.

Referanser leiligheter i hageby, eller med felles uterom

Refstadhagen: Leilighetsbygg plassert rundt felles gårdsrom. Variert volumoppbygging.
Foto Plan- og bygningsetaten i Oslo
Refstad

Refstadhagen

Særpreget arkitektur: reservert fra utsiden, lekent på OMRÅDEKARAKTER
innsiden

BOKVALITET
Adresse: Sinsenveien 78-84
De aller fleste leilighetene er gjennomProsjektet befinner seg i et relativt rolig
Ferdigstilt: 2009
gående og er fra 46 m² til 114 m². Gode
og
Boligene i Refstadhagen ble ferdigstilt i 2009 og bestårboligområde
av seks med tett villabebyggelse
2. Uterarealene er store og trygge
noen
lamellboliger
i sør. Aker
sykehus
planløsninger, kombinert med store vinduUtbygger:
USBLlighus som til sammen inneholder
42
leiligheter.
Prosjektet
er
et
for lekende barn.
ger like ved, og dette bidrar til noe trafikker sikrer gjennomlyste og luftige leiligheter.
spennende eksempel på hvordan moderne fortettingsarkitektur
Arkitekt: Code: arkitekturTomta
as (ramme)
ligger relativt høyt og sikrer mange
3. Tre av bygningene nord på tomta. støy fra Sinsenveien som går inntil tomta.
Hille og Melbye AS (regulering)
tilpasser seg etablerte bydeler, men allikevel klarer å bryte den
av beboerne god utsikt mot Oslo sentrum
Alle leiligheter
privat utearkitektoniske “tidssonen”4. i5.området,
oghar
tilføre
noe nytt.
UTEOPPHOLDSAREAL Landskapsarkitekt: Grindaker
og fjorden.
På taket finnes store private
as
plass, takterrasse eller platting som
Landskapsarkitekter
terrasser
med
sikt i alle retninger. Det er
Den
volummessige
oppbyggingen
av
progrenser til felles uterom.
sjektet gjør at bebyggelsen oppleves som
kort avstand til skole og kollektivtransport.
BRA: 5670 m²
klare, kubiske ”klosser” på et grønt teppe.
% BRA:
Uterommene dannes av små
og 95
store melUTFORMING OG MATERIALBRUK
Til tross for sitt nokså markante utrykk,
lomrom. Mellom husene går
det en liten
Samlet felles uteoppholdsareal:
vei som forsterker ”villa-effekten”
gjenspeiler Refstadhagen allikevel område3200 m² og det
A KE R hele minner om en tradisjonell gate i et
karakteren gjennom sin målestokk og
SY K E HUS
eneboligstrøk. Utearelene er funksjonelle,
sin utstrakte bruk av tre. Fra utsiden er
Svartlamoen: Høyt leilihetsbygg i massivtre.
Langheiane; større
leilighetsprosjekt
i tre med
grønt
tak. fra
med større sammenhengende
flater som
prosjektet relativt
reservert
i uttrykket,
Arkitekt og foto: Brendeland&Kristoffersen arkitekter
Arkitekt
og foto:
Asplan
AS av tomta ser man freidige løsinnsiden
gir god mulighet
for aktivitet.
I tillegg
er detViak
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en solid følelse av rom mellom byggene,
ninger i fasadene; store vindus-flater og
en karakteristisk tredje etasje som krager
og uterommet er verken trangt eller mørkt.
ut over underliggende etasjer. Formen på
Leilighetene på terrengnivå disponerer
1. Bygningenes 3. etasje krager ut
over underliggende etasjer.

Røa have: Fortetting i villastrøk, med med leilighetsbygg primært for
eldre markedssegment. Bebyggelsen er samlet rundt felles tun, og
har også næringsarealer i 1.etg.

Fotos: Plan- og bygningsetaen i Oslo.

1. og 2. Boligblokken i sørøst har
forside mot Vækerøveien, mens
øvrige fasader er omgitt av felles
uteoppholdsarealer.
3. Boligblokkene danner et fellestun
med benker i tre, plantekrukker og
trebukker for klatreplanter.
4. Fellestunet og trapper har skiferheller.
5. Sørvestlig blokk har langsiden
mot Vækerøveien og butikker mot
gaten.

Røa miljøboliger: Fortetting i villastrøk. Massivtrehus. Sterk
fil. Foto:
RøaPlan- og bygningsetaten i Oslo

Røa miljøboliger

OMRÅDEKARAKTER
Radiorækkerne København.BOKVALITET
Townhouse, forhager.
KnutepunktetArkitekt:
Røa har etter
omregulering
I de fem blokkene er det 2, 3, 4 og 5-roms
danielsenarchitecture.
fått en mer bymessig karakter og er fortsatt leiligheter i størrelsen 43 m² til 122 m².
under utvikling. Mot krysset har førsteetasj- Alle har egen balkong, takterrasse eller
ene fått næringsvirksomhet som butikker,
uteplass. Fra parkering under terreng går
kontorer og bevertning. Boligblokken i Røa det heis opp til alle leiligheter. Variasjon
Have som vender langsiden mot Vækerøi leilighetsstørrelser og godt disponerte
veien, har butikker i første etasje med store uterom gir livsløpsleiligheter som appelvindusflater, og viser god tilpasning til
lerer til mange boligsøkere. Leilighetene
det bymessige Røakrysset, samtidig som
har gode lysforhold med vinduer mot sør
volumet er beskjedent nok mot villastrøket
og vest, og planløsningene er rommelige
på motsatt side av veien.
og funksjonelle.
UTEOPPHOLDSAREAL
UTFORMING OG MATERIALBRUK
Lokalgatene ved Røatunet er de senere år
Boligblokkene er oppført i fire etasjer og
opparbeidet bymessig med trebeplanter orientert med både kort- og langsider
ning, kantsteinsparkering og bebyggelse
mot nord. Slik danner de et fellestun som
mijøproi ens fasadeflukt. Fire av de fem oppførte
er utformet med betongdekke, med benker
boligblokkene ligger rundt et fellestun for
og stativ for klatreplanter i tre. De fleste
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beboerne. Tunet har store keramikkrukker
balkonger er sør- eller vestvendte, og fjerde
og planter. Benkene på tunet er overbygget etasje på byggene er tilbaketrukket mot
med trebukker for klatreplanter. Mellom
nord eller øst. Blokkene er rene og enkle,

Rekkehus og townhouse med felles hager
Lenger fra sentrum mener vi ulike rekkehus og
townhouse -boliger kan være gode løsninger. Utformet riktig kan disse tilby relativt høy tetthet samtidig
som de tilbyr egne hageparseller, felles hagerom med
lekeplasser, og de kan knyttes på de offentlige
byrommene som sentrumsrunden eller Føssaparken.

Skissene viser to ulike typologier. Den
første til høyre viser en relativt klassisk
rekkehustypologi med gjennomgående rom.
Mens skissen lengst til høyre viser en hagebysituasjon organisert rundt felles tun. I denne typologien
kan det være naturlig med leiligheter, townhouse eller
rekkehus.

Referanser bolig rekkehus, hageby, townhouse

Finstad hageby: rekkehus og eneboliger i kjede med små private hager, men med romslige terrasser med gode solforhold.
Arkitekt og foto: Tag arkitekter.

Jåtten, moderne hageby på tidligere landbruksmark. Felles tun med drivhus, lekearealer, og ulike boligtyper. Foto: April arkitekter
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Voksenhagen; småskalert rekkehus/townhousebebyggelse som omkranser fellesarealer. Arkitekt: Kari Nissen Brotkorb.

Ulsholtveien 31; leiligheter i bofellesskap og rekkehus med et variert uttrykk. Organisert om felles utearealer.
Illustrasjon: Haugen&Zohar arkitekter
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Alternativ 1 - ”Tangvall vest”

Idrettspark

3.5

Beskrivelse
Alternativ 1 legger opp til å utvikle Tangvall sentrum
vestover.

Alternativet har som strategi å fortette sentrum med nye
sentrumskvartaler. For å gi plass til disse flyttes idrettsbanen til Linnegrøvan. Idrettsbanen blir en del av den
nye parken langs Søgneelva, og kan benyttes som del av
Nygård skoles ute-, og aktivitetsarealer.

Det legges opp til boliger vest for sentrum, med leiligheter
som tilpasset eldre nær sentrum, og rekkehus/hageby for
barnefamilier lenger fra sentrum.
Tangvall forsterkes som sentrumsområde ved å lokalisere
videregående, omsorgsfunksjoner, ungdoms - og
aktivitetstilbud sentralt.
Det bygges et større parkeringsanlegg tilknyttet de nye
kvartalene på dagens skoletomt.
68 Mulighetstudie Tangvall/ DEL 3: Strategier

Arealer til 2030
- 850 Boliger, eller ca 95.000 m2 BRA
- ca 15.000 m2 BRA offentlige funksjoner; herunder
utvidet sykehjem/omsorgsboliger, videregående skole,
ungdomshus/aktivitet/kultur, barnehage
- ca 25.000 m2 BRA forretning og tjenesteyting som f.eks
helse, treningssenter.
- ca 25.000 m2 BRA kontor, mindre bedrifter, utvidelse av
eksisterende etc

Hageby: rekkehus

Føssaparken

Hageby: leiligheter

Ny skole

Sentrumsbebyggelse

Alternativ 1 sett fra sørvest

Alternativ 1 sett fra sørøst
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3.6

Alternativ 2 - ”Tangvall øst”

Beskrivelse
Alternativ 2 legger opp til å utvikle Tangvall sentrum
østover.

Alternativet har også som strategi å fortette sentrum med
nye forretningsarealer, men også å utvide sentrum øst
for Hølleveien. Idrettsparken utvikles omtrent som med
dagens innhold, men integreres i større grad som del av
det nye ungdoms- og videregående skolen.
Det legges opp til boligutvikling øst for sentrum
og Hølleveien gjennom fortetting av eksisterende
villaområder. Dette er en komplisert strategi som
avhenger av at det blir økonomi i å rive eksisterende
boliger gjennom økt tetthet. Det legges opp til leiligheter
som tilpasset eldre nær sentrum, og rekkehus/hageby
tilpasset barnefamilier lenger fra sentrum.
Linnegrøvan utvikles med mer storhandel, industri i øst,
som en forlengelse av allerede eksisterende regulerte
arealer.
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Tangvall forsterkes som sentrumsområde ved å
lokalisere videregående, omsorgsfunksjoner, ungdoms
- og aktivitetstilbud sentralt. Det bygges et større
parkeringsanlegg tilknyttet det nye sentrumskvartalet
nord for sentrum.

Arealer til 2030
- 1050 Boliger, eller ca 120.000 m2 BRA (forutsetter riving
av omlag 100 boliger)
- 15.000 m2 BRA offentlige funksjoner; herunder
utvidet sykehjem/omsorgsboliger, videregående skole,
ungdomshus/aktivitet/kultur, barnehage
- 50.000 m2 BRA næring fordelt på 20.000 m2 BRA i
Tangvall, inkludert i disse forretning og tjenesteyting som
f.eks helse, treningssenter. Linnegrøvaen forutsettes å
utvides med 30.000.
- 25.000 m2 BRA kontor, mindre bedrifter, utvidelse av
eksisterende etc.

Ny skole

Idrettspark

Sentrumsbebyggelse

Hageby: leiligheter

Solparken

Nærmiljøanlegg

Hageby: rekkehus

Alternativ 1 sett fra sørvest

Alternativ 1 sett fra sørøst

Linnegrøvan sett fra sørøst
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3.7

Arealregnskap

Alternativ 1

Sentrum vest
Tomt
S1
S2
S3
S4
S5
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
D5
D6
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
O1
O2
O3
O4
T1
Sum BTA
Sum BRA

Bolig

Offentlig

Næring

12100
2993
3383

Industri
10360
2130
3120
1640

11970
9450
3120
5280
800
3545
3110
400
2200
3200
5880

Kontor

Sum
12100
2993
3383
6560
2720

1450
2830

2560
2240
1760
3360

27280

4032
104630
94167

11600
4100

15700
14130
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3000

24530
22077

27755
24980

Boliger nye 130 m2
34560
8115
9885
8200
2720
11970
9450
3120
5280
800
3545
3110
400
2200
4650
8710
0
0
0
2560
2240
1760
3360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30280
11600
4100
0
4032
172615
155354

93
23
26
0
0
92
73
24
41
6
27
24
3
17
25
45
0
0
0
20
17
14
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
0
0
0
31
836

Alternativ 2

Sentrum øst
Tomt
S1
S2
S3
S4
S5
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
D5
D6
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
O1
O2
O3
O4
T1
Sum BTA
Sum BRA

Bolig

Offentlig

Næring

Industri

12100
2993
3383

10360
2130
3120
1640

3200
5880
6040
6192
11100
2560
2240
1760
3360

1450
2830

Sum
12100
2993
3383
6560
2720

3600
4500
8100
8550
3150
5850

11000
9760
9600
5880
4120
4080
2600
1000
3640
1800
3800
800
5080
3400
2680
1760
1600

4032
133407
120066

Kontor

11600
4100
1200
15700
14130

21530
19377

33750
30375

27755
24980

Boliger nye 130 m2
34560
8115
9885
8200
2720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4650
8710
6040
6192
11100
2560
2240
1760
3360
3600
4500
8100
8550
3150
5850
11000
9760
9600
5880
4120
4080
2600
1000
3640
1800
3800
800
5080
3400
2680
1760
1600
0
11600
4100
1200
4032
232142
208928

93
23
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
45
46
48
85
20
17
14
26
0
0
0
0
0
0
85
75
74
45
32
31
20
8
28
14
29
6
39
26
21
14
12
0
0
0
0
31
1057
* (rives 100-200 boliger)
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4

Vedlegg

Kommunediagnose Søgne_2014-11-25
Oppsummering kommunediagnose_2014-12-03
Oppsummering workshop analyse_2015-01-22
Oppsummering workshop muligheter_2015-04-16
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MULIGHETSSTUDIE TANGVALL
ANALYSE, STRATEGIER OG MULIGHETER

NOTAT

20.03.2015, revidert 30.04.2015

Trafikkanalyse Tangvall
1

Bakgrunn

Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for
trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført konsekvensutredning (KU) for E39 mellom
Volleberg og Døle bru. I KU-en ble det benyttet Regional transportmodell (RTM) som omfatter
Agder-fylkene og Rogaland. Det er bygget videre på denne transportmodellen i trafikkanalysen
for Tangvall.

2
2.1

Forutsetninger for beregninger
Generelle forutsetninger

Som nevnt er beregningene gjennomført i Dom Agder og Rogaland (RTM-versjon 2.1.74). 2040
er brukt som beregningsår for alle alternativene, inkludert referansesituasjonen. Modellen har
blitt kalibrert av Rambøll og SINTEF ved at det er lagt inn et fast tillegg i bilmatrisene som
modellen beregner (for å få opp trafikkvolumet på E39). Det er ett tillegg for dagens situasjon og
et annet for fremtidig situasjon (tillegget for fremtidig trafikkvekst er justert opp iht. til forventet
trafikkvekst for vest Agder frem til år 2040). For E39 Volleberg–Døle bru innebærer
kalibreringen at det er lagt inn følgende «ekstratrafikk» i beregningene for 2040:
 Ved Volleberg ligger det inne en økning på drøyt 3 800 kjt/døgn
 Ved Døle bru ligger det inne en økning på drøyt 3 500 kjt/døgn

2.2

Vegprosjekter som ligger inne i referansesituasjonen for 2040

Sammenlignet med dagens situasjon er det i referansesituasjonen for 2040 lagt inn følgende
vegprosjekter:
 Ny lokalbru over Otra mellom Sødal og Eg
 Ny Vågsbygdvei
 Ny E39 Gartnerløkka–Breimyr
 Ny kobling Tinnheia–Kolsdalen
 Nytt Kjelland-kryss (vest for Lunde)
 Ny E39 Volleberg–Døle bru (linje 12200)
Det er forutsatt at det ikke skal være bomring rundt Kristiansand.
Ny E39 mellom Volleberg og Døle bru er den en av to forskjeller mellom referansesituasjonen
for 2040 i foreliggende notat og det som var referansesituasjonen i KU-en for E39 mellom
Volleberg og Døle bru.
Den andre forskjellen er at det er lagt en ny sonetilknytning i Tangvall sentrum. Denne nye
tilknytningen gjenspeiler Sentrumsveien, og trafikk til og fra Tangvall sentrum kan nå velge
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mellom å bruke Tangvallveien og Sentrumsveien. Tidligere måtte all trafikk kjøre via
Tangvallveien.

Ny sonetilknytning:
Sentrumsveien

Eksisterende sonetilknytning: Tangvallveien

Figur 1 – Ny sonetilknytning i Tangvall sentrum
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2.3

Arealbruk i referansesituasjonen

Statens vegvesen har i samarbeid med Søgne kommune gjort noen justeringer av SSBs
prognoser for befolkningsdataene for 2040 i Søgne kommune. Justeringen er gjort for å ta
hensyn til hvor kommunen ser for seg at veksten skal komme. Den totale veksten i kommunen
er i henhold til SSBs prognoser. I hovedsak er det Kjellandsheia som vil ta befolkningsveksten i
kommunen. Her foreligger godkjent kommunedelplan, og områdene er under regulering og
prosjektering. Området skal være ferdig utbygd innen 2035. Øvrige områder Søgne er stort sett
ferdig utbygd i dag. Tabell 1 nedenfor viser justeringene som er gjort i forhold til SSBs
prognose, og justeringene for hver enkelt grunnkrets er vist på figur 2 under:
Beliggenhet

Grunnkrets

Årskogen/Øygarden 0102, 0103, 0104, 0109
Høllen
0113, 0114, 0115
Tangvall sentrum
0117, 0118
Eig
0201, 0202, 0203
Lunde
0204
Kjellandsheia
0207, 0208, 0214
Frøysland/Try
0211, 0212
Sum bosatte i justerte grunnkretser
Bosatte i grunnkretser uten justering
Sum bosatte i Søgne kommune

Prognose fra
Differanse
SSB
Søgne komm.
3955
3119
-836
2851
2150
-701
1152
1361
209
1558
1260
-298
1867
1926
59
1378
3101
1723
676
520
-156
13437
13437
0
2126
2126
0
15563
15563
0

Tabell 1 – Oversikt over justert befolkningsprognose for Søgne kommune

–62
+59
+109
+531

+661

–56

–162

–122
+531
–94

+100

–120

–162

–57

–377

–304
–183

–292

Figur 2 – Endret antall bosatte fordelt på grunnkretser
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3

Dagens situasjon

3.1

Trafikkdata

Vi har mottatt data fra til sammen 17 tellepunkter i og rundt Tangvall. Tellepunktenes plassering
og registrert ÅDT i tellepunktene er vist på figur 3.

Figur 3 – Tellepunkter og registrert ÅDT i disse

Trafikktallene i punkt 1–9 kommer fra NVDB (Nortraf) og er stort sett fra 2012. Punkt 10–17 er
nye tellepunkter som ble etablert i forbindelse med trafikkanalysen for Tangvall. I disse
punktene ble trafikken registrert ved hjelp av radar i en uke i mars 2015.
Trafikktallene i punkt 15 og 16 er usikre da radarene streiket etter noen dager.
I kapittel 3.2 er resultatene fra tellepunktene sammenlignet mot RTM-modellen.
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3.2

Sammenligning mellom registreringer og RTM-modellen

Tabell 2 viser registrert ÅDT i tellepunktene vist i figur 3. Tabellen viser også beregnet trafikk i
RTM-modellen for år 2010. Dataene i tabellen er illustrert på figur 4.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Veg

Registrert ÅDT

Fv. 160
Fv. 160
Fv. 165
Fv. 456
Fv. 456
E39
Fv. 114
Fv. 114
E39
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 114
Fv. 114
Fv. 164
Fv. 165
Fv. 167

1500
2800
3500
4800
9500
11400
4200
800
17100
8700
9900
10300
4300
5300
500
5500
800

Modellberegning
Referanse 2010
800
1600
1800
4600
6900
12600
1400
600
17000
8700
7100
6900
1200
1700
600
4300
500

Avvik RTM / registrering
Absolutt
Prosent
-700
-47 %
-1200
-43 %
-1700
-49 %
-200
-4 %
-2600
-27 %
1200
11 %
-2800
-67 %
-200
-25 %
-100
-1 %
0
0%
-2800
-28 %
-3400
-33 %
-3100
-72 %
-3600
-68 %
100
20 %
-1200
-22 %
-300
-38 %

Tabell 2 – Registrert og beregnet ÅDT
Registrert trafikk
Beregnet trafikk (2010)

17100
17000
-100

11400
12600
1200
4200
1400
-2800

800
600
-200

8700
8700
0
Fv. 114

Fv. 167

Fv. 114

9500
6900
-2600
5500
4300
-1200

Fv. 159
Fv. 164

Fv. 160

800
500
-300

10300
5300 4300 6900
1700 1200 -3400
-3600 -3100

500
600
100

1500
800
-700

9900
7100
-2800

2800
1600
-1200

Fv. 456

4800
4600
-200

3500
1800
-1700

Figur 4 – Registrert trafikk sammenlignet mot tellinger
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Modellen treffer godt på E39 og på fv. 456 inn mot rundkjøringen på E39 (tellepunkt 10), mens
det generelt er beregnet for lite trafikk på øvrige veger i Tangvall. Vår vurdering er at den lokale
trafikken i Tangvall er for liten, mens de lengre reisene, for eksempel til Kristiansand, trolig er på
et riktigere nivå. Siden det jevnt over er for lite trafikk i Tangvall, er det ikke problemer med
rutevalget, men med turproduksjonen i modellen. Det ligger ikke innenfor dette oppdraget (og
vurderes heller ikke som hensiktsmessig) å kalibrere modellen for Tangvall, og i kapittel 4.1 er
det beskrevet hvordan vi har behandlet data fra RTM-modellen for å vurdere alternativene.

3.3

Trafikkavvikling

Det er gjennomført kapasitetsberegninger i Sidra for å kontrollere trafikkavviklingen i de antatt
mest kritiske kryssene i Tangvall sentrum. De maskinelle tellingene i nærheten viser at
ettermiddagsrushet er dimensjonerende. Mandag 16. februar gjennomførte vi derfor manuelle
krysstellinger i ettermiddagsrushet i følgende to kryss:
 E39 X Hølleveien
 Hølleveien X Sentrumsveien
Data fra de manuelle krysstellingene og de maskinelle tellingene er behandlet for å få et
konsistent trafikkgrunnlag. Trafikkgrunnlaget er vist på figur 5.
Trafikkgrunnlag
Dagens situasjon
Ettermiddag [kjt/t]
E39 Mandal
 707
436 

356 
80 

170


92


Sentrumsveien
 362
508 
176 
59 
273 

Tangvallveien
 296
184 

145

78 
106 

2005
Hølleveien

140
551


531
289

1991

608

463



140

564




567
471

 1038
747 
E39 Kristiansand


391





73
52
243

 368
490 
Toftelandsveien


282 142

1429

151
569


637
Hølleveien


486

Figur 5 – Trafikkgrunnlag for dagens situasjon
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For å vurdere trafikkavviklingen har vi sett på beregnete belastningsgrader. Sammenhengen
mellom belastningsgrad og forsinkelse er tilnærmet eksponentiell slik at forsinkelsen øker
raskere jo høyere belastningsgrad det er. Når belastningsgraden er under 0,70 er det liten
kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. Ved belastningsgrad over 0,85 begynner den
eksponentielle effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved
stigende belastningsgrad. Når belastningsgraden overstiger 1,0 er tilsiget av biler inn mot
krysset større enn kapasiteten i selve tilfarten i krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil
vokse, og den vil først begynne å avta igjen når tilsiget av biler er mindre enn kapasiteten. Det
vil i praksis si at krysset vil avvise trafikk i de periodene med overbelastning. Sammenhengen
mellom belastningsgrad og forsinkelse er vist i figur 6.

Forsinkelse

Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Belastningsgrad

Figur 6 – Sammenheng mellom belastningsgrad og forsinkelse

Figur 7 viser beregnete belastningsgrader for dagens situasjon.
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Beregnete belastningsgrader
Dagens situasjon
Ettermiddag

E39 Mandal
0.37
0.14

0.43
0.39
E39 Kristiansand

0.43
Hølleveien
0.19

0.37

0.59
0.47
Sentrumsveien

0.66

Toftelandsveien

0.66
0.65
0.32

Tangvallveien

0.43
0.43

0.27
Hølleveien

0.25

Figur 7 – Beregnete belastningsgrader

Kapasitetsberegningene viser god trafikkavvikling i alle tre kryssene. Største belastningsgrad
overstiger ikke 0,70. Dette tilsier at det er lite kø og forsinkelser. Resultatet fra Sidraberegningene stemmer godt overens med inntrykket vi dannet oss på befaringen.
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4

Situasjonen i 2040

4.1

Referansesituasjonen for 2040

4.1.1 Sammenligning med beregning for 2010 og 2040
Tabell 3 nedenfor viser registrert ÅDT, beregnet ÅDT i 2010 og beregnet ÅDT i 2040.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Veg
Fv. 160
Fv. 160
Fv. 165
Fv. 456
Fv. 456
E39
Fv. 114
Fv. 114
E39
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 114
Fv. 114
Fv. 164
Fv. 165
Fv. 167

Registrert ÅDT
1500
2800
3500
4800
9500
11400
4200
800
17100
8700
9900
10300
4300
5300
500
5500
800

Modellberegning
Referanse 2010 Referanse 2040
800
800
1600
2000
1800
1700
4600
5000
6900
7800
12600
6800
1400
2100
600
700
17000
12500
8700
10200
7100
8000
6900
7800
1200
1300
1700
2100
600
900
4300
4500
500
500

Vekst RTM 2010-2040
Absolutt
Prosent
0
0%
400
25 %
-100
-6 %
400
9%
900
13 %
-5800
-46 %
700
50 %
100
17 %
-4500
-26 %
1500
17 %
900
13 %
900
13 %
100
8%
400
24 %
300
50 %
200
5%
0
0%

Tabell 3 – Registrert trafikk sammenstilt med beregningen for 2010 og 2040

Tabellen viser at trafikktellingene mange steder er høyere enn beregningen for 2040. Problemet
med at det produseres for få turer i Tangvall gjelder altså også i modellen for 2040, ikke bare i
modellen for 2010.
Beregningen for 2040 viser naturlig nok en reduksjon på dagens E39. Dette skyldes ny E39
mellom Volleberg og Døle bru. For øvrige veger er det en vekst på inntil 50 %, hvorav de fleste
stedene har en vekst på mellom 10 og 20 %. Dette virker fornuftig. Det er ikke jevnt vekst på
alle vegene fordi sonedataene er endret, jamfør figur 2, og noen steder vil det til og med være
nedgang. Samtidig bidrar ny E39 mellom Volleberg og Døle bru til en omfordeling av trafikk.
Vi har tidligere sett at modellen beregner for lite trafikk for dagens situasjon lokalt i Tangvall.
Dette er et forhold som også vil være gjeldende i beregningene for 2040. I problemstillingene i
dette notatet må vi foreta analyser som er basert på en kombinasjon av trafikkdata fra både
registreringer og beregninger. I videre beregninger har vi valgt å ta utgangspunkt i registrert
trafikk, men justert for beregnet vekst fra 2010 til 2040. Regneeksempel: Tellepunkt 2 har en
registrert ÅDT på 2800 kjt/døgn og en beregnet trafikkvekst på 400 kjt/døgn. Som vår
referansetrafikk får dette tellepunktet en trafikk på 3200 kjt/døgn. Referansetrafikken for de 17
tellepunktene er vist i figur 8.
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Referansetrafikk 2040
12600
5600

900
10200
800

4900

10800
Fv. 114

11200
5700 4400

Fv. 167

Fv. 114

800

10400
5700

Fv. 159

Fv. 456

5200

Fv. 164

3200
1500

Fv. 160

3400

Figur 8 – Referansetrafikk 2040

Vi har brukt tilsvarende metode når det gjelder trafikk i alternativ 1–4. Da er forskjellen mellom
alternativet og referanseberegningen lagt til referansetallet. Trafikken på de nye vegene er
skjønnsmessig fastsatt basert på beregnet trafikk på den aktuelle og nærliggende veger.
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4.2

Effekten av forlengelse av ny E39 til nytt Breimyrkryss

Det er sett på hvordan en forlengelse av E39 østover fra Tangvall til nytt Breimyrkryss påvirker
beregningene. Beregningene viser at forlenget E39 har størst betydning på dagens E39. Vi ser
også en økning på 1000–2000 kjt/døgn i fv. 456 i Tangvall sentrum. Dess lenger bort fra dagens
E39 man kommer, dess mindre forskjell er det på beregningene.
I beregningen av alternativ 1–4 er ikke E39 utvidet til nytt Breimyrkryss. Dette kan bety at vi får
beregnet noe for lite trafikk i Tangvall sentrum. Forskjellene er imidlertid ikke større enn at det
trolig ikke vil få betydning for konklusjonene i dette notatet.
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4.3

Beregning av alternativ 1–4

4.3.1 Presentasjon av alternativene
Figur 9 viser en skisse av de vurderte vegstrekningene.

1
3

2

Figur 9 – Skisse av traseer

Nummereringen av alternativene er som følger:
1. Kobling mellom fv. 114 og eksisterende E39
2. Kobling mellom fv. 164 og fv. 456
3. Kobling mellom fv. 456 og 167
4. Kombinasjon av alternativ 1–3
Det er forutsatt fartsgrense 50 km/t på alle de nye vegene.
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4.3.2 Beregningsresultat for alternativ 1
Beregningsresultatet for alternativ 1 er vist i tabell 4 og figur 10. Alle tallene gjelder for 2040.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Veg
Fv. 160
Fv. 160
Fv. 165
Fv. 456
Fv. 456
E39
Fv. 114
Fv. 114
E39
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 114
Fv. 114
Fv. 164
Fv. 165
Fv. 167
Fv. 114-E39
Fv. 456-164
Fv. 167-456

Beregnet trafikk
Referanse
Alt 1
1 500
1 500
3 200
2 600
3 400
3 400
5 200
5 200
10 400
9 300
5 600
4 900
4 900
4 100
900
900
12 600
12 600
10 200
6 800
10 800
8 800
11 200
10 100
4 400
5 400
5 700
7 100
800
1 900
5 700
4 700
800
800
4 400

Diff
0
-600
0
0
-1 100
-700
-800
0
0
-3 400
-2 000
-1 100
1 000
1 400
1 100
-1 000
0
4 400

Tabell 4 – Beregnet trafikk i referansesituasjonen og alternativ 1 i 2040
Referansetrafikk
Alternativ 1

12600
12600
+0

5600
4900
-700
4900
4100
-800

0
4400
+4400

10200
6800
-3400
Fv. 114

800
800
+0
Fv. 167

Fv. 114

10400
9300
-1100
5700
4700
-1000

Fv. 159
Fv. 164

Fv. 160

10800
8800
-2000

11200
5700 4400 10100
7100 5400 -1100
+1400 +1000

800
1900
+1100

1500
1500
+0

900
900
+0

3200
2600
-600

Fv. 456

5200
5200
+0

3400
3400
+0

Figur 10 – Beregnet trafikk i referansesituasjonen og alternativ 1 i 2040
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Den nye forbindelsen får en beregnet ÅDT på 4400 kjt/døgn. Figur 11 nedenfor viser hvordan
nordgående trafikk fordeler seg.

Ny E39

Mot Kristiansand

Dagens E39
Mot Mandal
Tangvall

Hølleveien

Figur 11 – Fordeling av trafikk som benytter ny veg mot nord i alternativ 1

Figuren viser at den nye vegen er et attraktivt vegvalg for trafikk til og fra ganske store områder i
Tangvall:
 Trafikk fra øst mot vest velger å bruke vegen, det samme gjør trafikk fra syd og vest som
skal østover. Det er spesielt sentrum, nord for fv. 114 som avlastes
 E39 mellom den nye vegen og fv. 456 Hølleveien avlastes, mens trafikken på dagens
E39 øst for Hølleveien har uendret trafikk.
For øvrig vurderer vi alternativet slik:
 Tiltaket vurderes å være positivt for Tangvall sentrum. Som tidligere omtalt er det brukbar
fremkommelighet i sentrum i dag, men det skal ikke så stor økning til før forsinkelsene
vil bli merkbare. Tiltak 1 vil forhindre dette.
 For fv. 164 Salemsveien er tiltaket negativt, da trafikken mer enn dobles her.
Trafikkmengdene er forholdsvis små, men det bør vurderes om denne smale vegene er
egnet til å håndtere en slik økning med tanke på trafikksikkerhet.
 Tiltaket medfører noe inngrep i dyrket mark.
 Det bør vurderes å anlegge rundkjøring i tilknytningen til dagens E39.
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4.3.3 Beregningsresultat for alternativ 2
Beregningsresultatet for alternativ 2 er vist i tabell 5 og figur 12. Alle tallene gjelder for 2040
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Veg
Fv. 160
Fv. 160
Fv. 165
Fv. 456
Fv. 456
E39
Fv. 114
Fv. 114
E39
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 114
Fv. 114
Fv. 164
Fv. 165
Fv. 167
Fv. 114-E39
Fv. 456-164
Fv. 167-456

Beregnet trafikk
Referanse
Alt 2
1 500
1 500
3 200
2 600
3 400
3 400
5 200
5 300
10 400
8 700
5 600
4 500
4 900
6 100
900
900
12 600
12 600
10 200
9 000
10 800
9 700
11 200
9 500
4 400
3 900
5 700
5 200
800
2 500
5 700
6 200
800
800
2 400

Diff
0
-600
0
100
-1 700
-1 100
1 200
0
0
-1 200
-1 100
-1 700
-500
-500
1 700
500
0
2 400

Tabell 5 – Beregnet trafikk i referansesituasjonen og alternativ 2 i 2040
Referansetrafikk
Alternativ 2

12600
12600
+0

5600
4500
-1100
4900
6100
+1200

900
900
+0

10200
9000
-1200
Fv. 114

800
2500
+1700

10800
9700
-1100

11200
5700 4400 9500
5200 3900 -1700
-500 -500

Fv. 167

Fv. 114

0
2400
+2400

10400
8700
-1700

Fv. 159

Fv. 456
Fv. 164

1500
1500
+0

Fv. 160

800
800
+0

3200
2600
-600

5200
5300
+100

5700
6200
+500
3400
3400
+0

Figur 12 – Beregnet trafikk i referansesituasjonen og alternativ 2 i 2040
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Den nye forbindelsen får en beregnet ÅDT på 2400 kjt/døgn. Figur 13 nedenfor viser hvordan
den vestgående trafikken på den nye vegen fordeler seg i vegnettet.

Mot Kristiansand
Mot Mandal

Ny E39
Dagens E39

Tangvall

Mot Vågsbygd

Figur 13 – Fordeling av trafikk som benytter ny veg mot vest i alternativ 2

Vi vurderer tiltak 2 slik:
 Den nye vegen er hovedsakelig attraktiv for trafikk mellom øst og vest. Trafikken på den
nye vegen benytter det nye Kjellandkrysset. Den nye vegen fører til at fv. 114 og
dagens E39 mellom fv. 114 Hølleveien og Kjellandkrysset avlastes. For Tangvall
sentrum har dette tiltaket forholdsvis liten effekt.
 Den nye vegen har ikke særlig mye trafikk, og de trafikale effektene er derfor verken
spesielt store eller små. Fv. 164 vil få en relativt sett stor økning, og det kan bli behov
for trafikksikkerhetstiltak her.
 Tiltaket legger beslag på en del dyrket mark.
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4.3.4 Beregningsresultat for alternativ 3
Beregningsresultatet for alternativ 3 er vist i tabell 6 og figur 14. Alle tall gjelder for 2040.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Veg
Fv. 160
Fv. 160
Fv. 165
Fv. 456
Fv. 456
E39
Fv. 114
Fv. 114
E39
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 114
Fv. 114
Fv. 164
Fv. 165
Fv. 167
Fv. 114-E39
Fv. 456-164
Fv. 167-456

Beregnet trafikk
Referanse
Alt 3
1 500
1 500
3 200
3 200
3 400
3 400
5 200
5 200
10 400
10 400
5 600
5 600
4 900
4 900
900
900
12 600
12 600
10 200
10 200
10 800
10 700
11 200
11 200
4 400
4 400
5 700
5 700
800
800
5 700
5 700
800
900

800

Diff
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
0
100

800

Tabell 6 – Beregnet trafikk i referansesituasjonen og alternativ 3 i 2040
Referansetrafikk
Alternativ 3

12600
12600
+0

5600
5600
+0
4900
4900
+0

900
900
+0

10200
10200
+0
Fv. 114

800
900
+100

0
800
+800

800
900
+100

Fv. 167

Fv. 114

10400
10400
+0
5700
5700
+0

Fv. 159
Fv. 164

Fv. 160

10800
10700
-100

11200
5700 4400 11200
5700 4400
+0
+0
+0

800
800
+0

1500
1500
+0

X
X
-400

3200
3200
+0

Fv. 456

5200
5200
+0

3400
3400
+0

Figur 14 – Beregnet trafikk i referansesituasjonen og alternativ 3 i 2040
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Den nye forbindelsen får en beregnet ÅDT på 800 kjt/døgn. Figur 15 nedenfor viser hvordan
den vestgående trafikken på den nye vegen fordeler seg i vegnettet.

Mot Kristiansand

Ny E39
Mot Mandal

Dagens E39

Mot Vågsbygd

Figur 15 – Fordeling av trafikk som benytter ny veg mot vest i alternativ 3

Figuren viser at tiltaket stort sett henvender seg mot trafikk lokalt i Tangvall. I og med at det kun
er beregnet 800 kjt/døgn på den nye vegen, gir tiltaket kun små konsekvenser for Tangvall.
Tiltaket berører både elv og dyrket mark.
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4.3.5 Beregningsresultat for alternativ 4
Beregningsresultatet for alternativ 4 er vist i tabell 7 og figur 16. Alle tall gjelder for 2040.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Veg
Fv. 160
Fv. 160
Fv. 165
Fv. 456
Fv. 456
E39
Fv. 114
Fv. 114
E39
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 114
Fv. 114
Fv. 164
Fv. 165
Fv. 167
Fv. 114-E39
Fv. 456-164
Fv. 167-456

Beregnet trafikk
Referanse
Alt 4
1 500
1 500
3 200
1 800
3 400
3 400
5 200
5 400
10 400
7 800
5 600
4 800
4 900
4 100
900
900
12 600
12 600
10 200
6 800
10 800
8 500
11 200
8 600
4 400
3 900
5 700
5 700
800
3 500
5 700
5 500
800
900
4 500
2 600
800

Diff
0
-1 400
0
200
-2 600
-800
-800
0
0
-3 400
-2 300
-2 600
-500
0
2 700
-200
100
4 500
2 600
800

Tabell 7 – Beregnet trafikk i referansesituasjonen og alternativ 4 i 2040
Referansetrafikk
Alternativ 4

12600
12600
+0

5600
4800
-800
4900
4100
-800

0
4500
+4500

900
900
+0

10200
6800
-3400
Fv. 114

800
3500
+2700

X
X
-400

10800
8500
-2300

800
900
+100

0
800
800

800
900
100

11200
5700 4400 8600
5700 3900 -2600
+0 -500
Fv. 114

0
2600
+2600

10400
7800
-2600

Fv. 159

Fv. 456
Fv. 164

1500
1500
+0

Fv. 160

Fv. 167

3200
1800
-1400

5200
5400
+200

5700
5500
-200
3400
3400
+0

Figur 16 – Beregnet trafikk i referansesituasjonen og alternativ 4 i 2040
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Figur 17 nedenfor viser hvordan den nordgående trafikken på den nye vegen mellom fv. 114 og
E39 fordeler seg i vegnettet.

Ny E39
Mot Kristiansand
Dagens E39

Tangvall
Mot Mandal

Figur 17 – Fordeling av trafikk som benytter ny veg mellom fv. 114 og E39 mot nord i alternativ 4

Beregningene viser at de nye forbindelsene får omtrent samme trafikk i
kombinasjonsalternativet som de får hver for seg. Dette skulle tyde på at tiltakene har effekt på
hver sine trafikkstrømmer, og at det ikke oppstår synergieffekter av å kombinere tiltakene. Den
nye vegen mellom fv. 114 og fv. 164 står for snaut 800 av de snaut 3300 bilene som kjører
nordover.
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5

Oppsummering

Tabell 8 gir en oppsummering av beregnet trafikk i referansesituasjonen og alternativ 1–4. Alle
tallene gjelder for 2040.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Veg
Fv. 160
Fv. 160
Fv. 165
Fv. 456
Fv. 456
E39
Fv. 114
Fv. 114
E39
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 456
Fv. 114
Fv. 114
Fv. 164
Fv. 165
Fv. 167
Fv. 114-E39
Fv. 456-164
Fv. 167-456

Referanse
Alt 1
Alt 2
Alt 3
1 500
1 500
1 500
3 200
2 600
2 600
3 400
3 400
3 400
5 200
5 200
5 300
10 400
9 300
8 700
5 600
4 900
4 500
4 900
4 100
6 100
900
900
900
12 600
12 600
12 600
10 200
6 800
9 000
10 800
8 800
9 700
11 200
10 100
9 500
4 400
5 400
3 900
5 700
7 100
5 200
800
1 900
2 500
5 700
4 700
6 200
800
800
800
4 400
2 400

Alt 4
1 500
3 200
3 400
5 200
10 400
5 600
4 900
900
12 600
10 200
10 700
11 200
4 400
5 700
800
5 700
900

800

1 500
1 800
3 400
5 400
7 800
4 800
4 100
900
12 600
6 800
8 500
8 600
3 900
5 700
3 500
5 500
900
4 500
2 600
800

Tabell 8 – Beregnet trafikk i de forskjellige alternativene i 2040

Trafikkberegningene viser at tiltak 1 er det av de tre enkelttiltakene som får mest trafikk. Dette
tiltaket gir dermed også mest avlastning av Tangvall sentrum. Dette tiltaket vurderes som
positivt for Tangvall sentrum. Det kan imidlertid bli behov for tiltak på fv. 164 Salemsveien.
Tiltaket legger beslag på noe dyrket mark. En annen fordel med alternativ 1 er at en får større
frihet til å gjøre tiltak i sentrum, for eksempel kan fv. 114 mellom Hølleveien og Salemsveien
sperres eller etableres som miljøgate.
Tiltak 2 gir noe effekt i Tangvall sentrum, men gir størst avlastning for E39 mellom fv. 114
Hølleveien og fv. 164. Beregningene viser en trafikkøkning på fv. 164, hvor det kan bli behov for
tiltak. Tiltaket legger beslag på en del dyrket mark. Som for tiltak 1 gir tiltak 2 økt frihet til å gjøre
trafikkregulerende tiltak i sentrum.
Tiltak 3 har i praksis veldig liten effekt på trafikksituasjonen. Den nye vegen medfører inngrep i
både en elv og dyrket mark.
Kombinasjonen av tiltak 1–3 avlaster fv. 456 Hølleveien i Tangvall sentrum omtrent like mye
som tiltak 1 alene. Tiltak 4 gir imidlertid også noe mer avlastning syd for sentrum (tellepunkt 12).
Basert på argumentasjonen rangeres de tre enkelttiltakene som følger:
1. Tiltak 1.
2. Tiltak 2.
3. Tiltak 3.
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Fylkesmannen i Vest-Agder
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Deres ref.: 2014/1569
Vår ref.:
2014/2221

Vår dato: 26.05.2014
Arkivkode: 421.1

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Tangvall - uttalelse til melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan og høring av planprogram
Vi viser til kommunens forsendelse av 28.04.2014.
Planområde
Planområdet utgjør ca. 1,3 kvadratkilometer og omfatter arealer nord og sør for E39 mellom
området ved Føssa bru i vest til området der E39 krysser Kleplandsveien i øst. I sør avgrenses
planområdet til og med Tangvallveien fram til Hølleveien. Grensen følger så vestsiden av
Hølleveien der den tar med noe av bebyggelsen. Deretter krysser grensen Hølleveien sør for
Linnegrøven ved Nygård skole, tar med jordstykket her og følger gang- og sykkelveien
østover halvveis til Linnefalten. Følger så Søgneelva nordover til avslutningen av
meandersvigen sør for Rohavneset. Deretter blir hele sørsiden av elva inkl Søgneveien og litt
av Toftelandsveien med tilhørende bebyggelse tatt med til og med bebyggelsen på Tofteland
gård. Herfra følger grensen igjen elva fram til området ved Kleplandsbekken og opp til E39.
Kommunen opplyser at endelig plangrense vil bli vurdert gjennom planprosessen. Det skal
ikke legges til rette for sentrumsutvikling nord for dagens E39 eller på jordene sør for
Tangvallveien
Formålet med kommunedelplanarbeidet
Kommunen opplyser at formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre
sentrumsutvikling mot øst og vest. I tillegg ønskes det å bedre koblinger mellom Tangvall og
Linnegrøvan, samt å vurdere mulighetene for utvidelse av næringsarealene på Linnegrøvan.
Med bakgrunn i gjeldende føringer og målet om å tilrettelegge for videre sentrumsutvikling er
det i planprogrammet foreslått å jobbe spesielt med grønnstruktur, infrastruktur og plassering
av funksjoner, herunder boliger, næring, kontor, handel, skole m.m.
Føringer for planarbeidet
Fylkesmannen legger til grunn at planarbeidet skjer i tråd med Kgl. res. av 24.06.2011 om
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Kommunen opplyser da også
at kommunale, regionale og nasjonale føringer vil bli lagt til grunn i planarbeidet, samt
regional plan for Kristiansandsregionen. Samtidig vil arbeidet foregå parallelt med
kommunedelplanarbeidet for E39 fra Volleberg til Døle bro. Dette planarbeidet skal avklare
hvor framtidig E39 med tilførselsveier skal gå gjennom Søgne. Samtidig vil dette planarbeidet
gjøre analyser som også kan benyttes i arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall. For
øvrig er det utarbeidet kommunedelplan for sykkel i Søgne som ventes vedtatt i løpet av 2014.
Aktuelle sykkeltraseer vil bli innarbeidet i kommunedelplanen.
Alle områder som det gjøres endringer med hensyn til gjeldende arealbruksformål vil bli
konsekvensutredet i henhold til kravene i plan- og bygningsloven. Konsekvensvurderingen
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vil baseres på eksisterende kunnskap med oppdatering av dataene der en ser at dette er
nødvendig. Følgende temaer skal inngå:

Fylkesmannen antar at nevnte utredningstemaer vil kunne gi tilfredsstillende grunnlag for
utforming av kommunedelplanen. De fleste av temaene er sentrale med hensyn til saksfelt
Fylkesmannen skal påse at kommunen ivaretar. Landbruk og naturmangfold har vi noen
merknader til. For øvrig ønsker Fylkesmannen dialog under planprosessen, spesielt der det
framkommer avvik mellom kommunale ønsker og regionale/nasjonale føringer.
Landbruk
Av hensyn til jordvernet er Fylkesmannen opptatt av at det i planarbeidet legges opp til en
langsiktig strategi med høy/tett utnyttelse.
Dette bør også innebære en plan for
transformering av eksisterende boligbebyggelse til sentrumsformål. Særlig gjelder dette
kommuneplanens sentrumsformål øst for Hølleveien på Tangvall.
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Fylkesmannen ser positivt på at kommunen har klare føringer om jordvern for jordene sør for
Tangvallveien. Regionalplanen for Kristiansandsregionen har da også hensynssone jordbruk
her. Denne hensynsonen omfatter også området på Rohavneset og tilstøtende arealer østover
på sørsiden av Søgneveien. Derimot er arealene på Linnegrøvan og østøver mot Søgneelva
vist som Bebyggelse og anlegg under kategorien Arealbruk i gjeldende planer. Gjeldende
planer her er kommuneplanen vedtatt 20.12.2012 og bl.a. reguleringsplan for Linnegrøvan
vedtatt 27.03.2014. Kommuneplanen hadde forslag om større andel byggeområde på
fulldyrket mark øst for Linnegrøvan.
Både fylkeskommunen og Fylkesmannens
landbruksavdeling fremmet innsigelse til gjenværende nå uregulerte del av Linnegrøvan
(område C). Arealet her utgjør matjord av høy verdi til eks.vis grønnsaksdyrking grunnet
steinfri sandjord og vanningsmuligheter fra elva. I etterfølgende mekling med Søgne
kommune ble innsigelsene trukket på vilkår av at byggeområde C ble tatt ut og erstattet med
LNF-område. Videre heter det i meklingsprotokollen at Søgne kommune vil starte arbeidet
med kommunedelplan for Tangvall og kommunedelplan for vei. I dette arbeidet vil det bli
gjennomført mulighetsstudier av sentrumsutvikling. En utvidelse av felt C på Linnegrøvan
skal inngå i denne vurderingen. Fylkesmannens landbruksavdeling understreker at dette ikke
medfører en annen holdning til jordvernet på stedet enn tidligere. Det bør derfor legges opp
til at byggeområdet i Linnegrøvan ikke utvides ytterligere på dyrka mark. Eventuell høyere
utnyttelse innenfor gjeldende byggeområde kan vurderes, men bør begrenses til
næringsformål og ikke til eks.vis kontorarbeidsplasser slik regional plan antyder i området
Tangvall/Linnegrøvan. Hvis ikke er det fare for økt press på tilstøtende jordarealer.
Kontorarbeidsplasser bør spesielt knyttes til kollektivknutepunktet på Tangvall.
Naturmangfold
Planområdet omfatter arealer registrert med biologisk mangfold, spesielt knyttet til
Søgneelva, men også til deler av Føssa som er registrert fiskeførende, samt viktig gammel
fattig edellauvskog i Rossehagen nord for Føssa bru. For øvrig er det punktregistreringer med
hensyn til slettsnok, piggsvin og nattravn øst for Hølleveien.
Miljøvernavdelingen støtter kommunens vurdering om å gjøre tilleggskartlegging knyttet til
Søgneelva. Innenfor planområdet omfatter deler av elva den svært viktige naturtypen
kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti. Det fremgår at registreringen er gjort for
en tid tilbake, i år 2000.
Vi minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturmangfoldet.
Naturmangfoldloven har i §§ 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i
arealplanleggingen. I planprosessen må disse prinsippene sikres ved at
-

kunnskap om naturmangfoldet i planområdet og om effekten av planlagte påvirkninger
foreligger
føre-var-prinsippet følges. Mangel på kunnskap skal eksempelvis ikke brukes som
begrunnelse for nedbygging av områder.
påvirkninger av økosystemet (definert i § 3 punkt t) vurderes ut fra den samlede belastning
som økosystemet er eller vil bli utsatt for
kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder ved bruk av areal

Søgnevassdraget omfattes av varig vern og med de føringer med hensyn til byggeforbud som
fremgår i kommuneplanens utfyllende bestemmelser i § 13. For øvrig gjelder både
vannressursloven og forskrift om forbud mot fysiske tiltak i vassdrag (FOR 2004-11-15 nr.
1468). Dette er spesielt aktuelt for Søgneelva som i aktuelle område fører anadrom laksefisk.
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Innspill til utvikling av tangvall
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Fra: Arve[arvehoen@gmail.com]
Dato: 28.05.2014 22:48:30
Til: Postmottak
Tittel: Innspill til utvikling av tangvall

Tangvall er et fint sentrum på mange måter og det er flott å se at utvikling pågår. Dessverre kan det virke
som at det mangler en tydelig helhetlig plan som ivaretar sentrums særegenhet. De siste årene har det
kommet opp et par bygg som jeg ikke synes harmonerer i arkitektur og plassering. Etter min mening bør
det være klarere linjer på høyder, utforming og plassering av nybygg. Hvorfor velger man å "kline" et
nybygg helt oppi gsport bygget? Er formålet å skape en trang og koselig gågate, eller er dette bare en
tilfeldig plassering? Kanskje ligger det en plan bak dette, men den har jeg vanskelig for å se. Det hadde
sett bedre ut om byggene var ført opp i nærliggende stil som omkringliggende bygg.
Ellers håper jeg virkelig at det bygges mange nye flotte bygg på tangvall i fremtiden! Det bli spennende å
følge utviklingen.
Mvh
Arve Høen
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Eldrerådets høringsuttalelse - Kommunedelplan for Tangvall melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram
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Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
26.05.2014

Eldrerådets høringsuttalelse:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.05.2014
Behandling:
Leder Abrahamsen fremmet forslag:
Linnegrøvan
Eldrerådet mener jordbruksarealene på Linnegrøvan fortsatt bør være jordbruk.
Forlaget vedtatt 3 mot 1 stemme (Berg Larsen).
Videregående skole
Leder Abrahamsen fremmet forslag:
Eldrerådet mener ny videregående skole bør lokaliseres i tilknytning til fylkeskommunens
nåværende skole i Søgne
Medlem Thorild Hortemo
Eldrerådet mener ny videregående skole bør lokaliseres på Tangvall.
Forslaget fra Hortemo satt opp Abrahamsen sitt forslag. Forslaget fra Abrahamsen vedtatt med
3 mot 1 stemme (Hortemo).
Tomt Gnr. 73 Brn 67
Repr. Bjørsvik (H) erklært inhabil under behandling av punkt om tomt Gnr. 73 Brn 67 og
fratrådte møtet, da hun har en avtale med utbygger om å drive et «aktivitetssenter» når et evt
eldresenter står ferdig. Ingen vara møtte for representanten. 3 medlemmer til stede under
behandlingen

Leder Abrahamsen fremmet forslag:
Eldrerådet ber om at tomt Grn 73 br nr 67 Monan Teige 1 kan utredes/oppstartes med en
detaljreguleringsplan parallelt med reguleringsplanen for kommuneplan på Tangvall. Tomta
er tiltenkt omsorg 50 + ca 80 enheter, og ligger allerede inne i regionplan for
Kristiansandsområdet hvor det står boliger.
Tomta ligger sentralt ved siden av omsorgssenteret og vil gi muligheten for eldre som ønsker
bolig og bo i eget hjem til livets slutt.
Begrunnelse for vedtak
Tomt Gnr 73 Brn 67 Monan Teige 1 ligger innenfor reguleringsplanen for planområdet.
Eldrerådet ønsker en rask utbygging av boliger for eldre da behovet er stort.
I kommunestyret 03.02.2011 ble det enstemmig vedtatt:
Det avsettes tomter for privat evt. kommunal utbygging av omsorgsboliger Omsorg + slik
regjeringen har åpnet for.
«Prosjekt Monan Teigen» er slik Eldrerådet ser det i tråd med tidligere kommunale vedtak
samt Stortingsmelding nr. 29 som viset til trygghetsboliger for eldre.
Eldrerådet er kjent med at det pr 31.01.14 var 17 søkere til omsorgsboliger jmf. Referatsak
41/14 i Tjenesteutvalget.
Avsnitt 2.5 Befolkningsutvikling i høringsutkastet bekrefter en sterk økning av eldre fremover.
De fleste eldre ønsker å bo lengst mulig i eget hjem. Det er derfor viktig at en kommer i gang
med utbygging av boliger omsorg 50+.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Representant Bjørsvik tiltrådte møtet.
Medlem Berg Larsen fremmet forslag:
Eldrerådet ber om Rådhusveien ikke innsnevres ytterliggere enn det som er blitt gjort i
Rådhusveien 30.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eldrerådet i Søgne gir følgende høringsuttalelse til Kommunedelplan for Tangvall - melding om
oppstart av planarbeid og høring av planprogram:

 Eldrerådet ber om at tomt Grn 73 br nr 67 Monan Teige 1 kan utredes/oppstartes
med en detaljreguleringsplan parallelt med reguleringsplanen for kommuneplan
på Tangvall. Tomta er tiltenkt omsorg 50 + ca 80 enheter, og ligger allerede inne i
regionplan for Kristiansandsområdet hvor det står boliger.

Tomta ligger sentralt ved siden av omsorgssenteret og vil gi muligheten for eldre
som ønsker bolig og bo i eget hjem til livets slutt.
Begrunnelse for vedtak
Tomt Gnr 73 Brn 67 Monan Teige 1 ligger innenfor reguleringsplanen for
planområdet. Eldrerådet ønsker en rask utbygging av boliger for eldre da behovet
er stort.
I kommunestyret 03.02.2011 ble det enstemmig vedtatt:
Det avsettes tomter for privat evt. kommunal utbygging av omsorgsboliger
Omsorg + slik regjeringen har åpnet for.
«Prosjekt Monan Teigen» er slik Eldrerådet ser det i tråd med tidligere
kommunale vedtak samt Stortingsmelding nr. 29 som viset til trygghetsboliger for
eldre.
Eldrerådet er kjent med at det pr 31.01.14 var 17 søkere til omsorgsboliger jmf.
Referatsak 41/14 i Tjenesteutvalget.
Avsnitt 2.5 Befolkningsutvikling i høringsutkastet bekrefter en sterk økning av
eldre fremover.
De fleste eldre ønsker å bo lengst mulig i eget hjem. Det er derfor viktig at en
kommer i gang med utbygging av boliger omsorg 50+
 Eldrerådet mener jordbruksarealene på Linnegrøvan fortsatt bør være jordbruk.
 Eldrerådet mener ny videregående skole bør lokaliseres i tilknytning til
fylkeskommunens nåværende skole i Søgne
 Eldrerådet ber om Rådhusveien ikke innsnevres ytterliggere enn det som er blitt
gjort i Rådhusveien 30.

Bakgrunn for saken:
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 varsles det at Søgne kommune starter
arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall og legger forslag til planprogram ut på høring.
Planarbeidet utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan- og
bygningsloven § 4-1 og § 4-2, samt forskrift om konsekvensutredning.
Formålet med planarbeidet er å lage en kommunedelplan for Tangvall som skal legge til rette
for videre sentrumsutvikling mot øst og vest. I tillegg ønskes det å bedre koblingen mellom
Tangvall og Linnegrøvan og vurdere mulighetene for utvidelse av næringsarealene på
Linnegrøvan. Med bakgrunn i gjeldende føringer og målet om å legge til rette for videre
sentrumsutvikling er det i planprogrammet foreslått å jobbe spesielt med følgende tema:
-

Grønnstruktur – park, torg, lekeplasser, gangforbindelser
Infrastruktur – veier, kryss, parkering, kollektiv
Plassering av funksjoner – boliger, næring, kontor, handel, skole m.m.

Vedlegg
1 Kommunedelplan for Tangvall - melding om oppstart av planarbeid og høring av

2
3
4
5

planprogram
Foreslått planavgrensning
Planprogram for kommunedelplan for Tangvall - Høringsutkast
Særutskrift - Kommunedelplan for Tangvall - oppstart av planarbeid, behandling av
planprogram
Adresseliste
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Fra: Arne B. Ågedal[arnebertil@gmail.com]
Dato: 05.06.2014 10:52:53
Til: Postmottak
Tittel: Kommunedelsplan for Tangvall

Jeg vet ikke og jeg vil tro at det er flere enn meg som lurer på hva en “svømmehall”(tomt) skal
brukes til ????????............ Fiskeoppdrett kansje ?????????????
Mvh.
Arne B. Ågedal
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Søgne 05.06.14
Vedr; Fremtidens Tangvall.
Ser av artikkel i Søgne og Songdalens Budstikke at temaet ”bør elva fram i lyset” er en aktuell
diskusjon i Fremtidens Tangvall.
Området langsmed elva fra ”Myggis” og opp mot Linnegrøvan industriområdet er et deilig og fredelig
område som jeg har hat glede av i mange år. Her har jeg truffet på rev, rådyr, grevling og bever – for
ikke å snakke om det livlige fuglelivet.
Under disse turer har tankene vandret rundt – dette bør bli tatt vare på som et fremtidig
rekreasjons/park område – mens frykten hele tiden har vært tilstede etter som området forfaller og
industriområdet nærmer seg. Derfor meget gledelig at temaet nå er på dagsorden – det er ikke for
sent å ta tak i dette.
Tangvall vil i fremtiden ha behov for og stor glede av et slikt spaser/parkområde og kanskje med en
gangbro over elva som gir lett tilgang til Søgne gamle prestegård og turområdet rundt Tjomse.

Vennlig hilsen
Tore Reidulf Hansen
Torvmoen 58
4640 Søgne
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Fra: Tordis Andersen[tordis.andersen@gmail.com] Dato: 16.06.2014 21:07:42 Til: Postmottak
Tittel: Kommunedelplan for Tangvall - Innspill
Hei!
Jeg viser til kunngjøring med frist 23.06.2014 og i den forbindelse har jeg lyst til å komme med et
innspill.
Det gjelder Torvet på Tangvall. Det er – og har i lang tid vært – altfor trangt i forbindelse med
arrangement som 17.mai feiringen! I en bygd med 11000 innbyggere – og som er i stadig vekst –
er det umulig å få til en grei avvikling av 17.mai-arrangementet på det lille torvet. Hvert år tenker
vi: I år vil vi få med oss tale for dagen og ellers det som foregår på hovedarrangementet, men
hvert år ender vi opp med skuffelse fordi det ikke er nok plass til å få verken sett eller hørt noe.
Det er jo bare noen som har sikret seg plass tidlig som får muligheten til det! Det er jo uansett
ikke mange år før det blir helt umulig å ha 17.mai-arrangementet på Torvet. Hva gjør man da?
Søgne trenger absolutt et mye større fellesareal i sentrum – som kan være Søgnes «festplass».
Jeg har merket meg at det har vært foreslått å løfte elva frem i lyset! Det synes jeg er en
glimrende ide! Elva er jo i dag helt bortgjemt, og en tenker ikke engang over at der ligger en elv.
En elv er jo en livsnerve og en verdi å ta vare på og fremheve! Dessuten skal denne elva - iflg
Wikipedia - være den nest mest svingete elven i verden (nest etter Amazonas!).
Tenk om det kunne lages en park ned mot elva mellom Tangvall og Linnegrøvan, med
busker/trær og blomster og idylliske stier langs elva? Litt benker – og noen lekestativer - gjerne
også en utescene! Hvis det finnes svakt skrånende terreng er jo det bare positivt, så får litt
«amfi»-effekt! Kanskje er det også mulighet for noen fiskeplasser – spesielt for barn! Gjerne også
badeplass (hvis vannet er rent nok).
Et annet moment er jo at det finnes lite uteareal i nærområdet for alle de som nå bor i leiligheter
på Tangvall sentrum. Det er jo som kjent svært mange eldre blant disse. En slik park vil jo sikkert
bli mye brukt av de som ikke er i stand til å gå så langt som innover Hellersdalen! Nok en positiv
effekt av en park!
Så vidt jeg forstår er elva fredet. Men hvis man legger godviljen til må la seg gjøre å få til noe
positivt for bygda i samarbeid med relevante myndigheter!
Jeg er ikke kjent i området mellom Hølleveien og elva, men av kart ser jeg at der finnes ubebygde
arealer. Dessuten har jo kommunen avsatt ytterligere næringsareal i Linnegrøvan, som så vidt
forstås er tatt av dyrket mark. Min mening er at det er særdeles galt å legge dyrket mark under
asfalt og betong. Jeg foreslår at dette arealet i stedet brukes til en park/grøntareal som er stort
nok for Søgne for fremtiden. Da ødelegges i alle fall ikke den dyrebare matjorda for all fremtid.
Det må jo være glimrende for Søgne med en slik felles "storstue" som festplass i en park ved
elva! Jeg ser også at noen har foreslått bru over elva og sti bort til Søgne gamle prestegård! Det
hadde jo vært fantastisk, og en flott forlengelse av parken! En hyggelig elvepromenade borte fra
all trafikkstøy! Da ville Søgne fått et område en virkelig kunne være stolt av! Selv om det er litt på
siden av denne saken så ser jeg for meg at det ville blitt flott med et museumsområde i
tilknytning til gamlekirka og prestegården med alle kulturarrangementer som foregår der! Da vil
jo alt knyttes sammen! Tenk for en turistattraksjon dette ville bli!
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Mange andre kommuner har fått til parker de er stolt av! Det kan Søgne også få! Men det er nå
dere må ta nødvendige grep, før hele området mellom Tangvall og Linnegrøvan havner under
betong og asfalt. Det er viktig at Søgnes ansvarlige nå ser lenger inn i fremtiden enn til neste
kommunevalg! En må ikke blendes av utbyggere på kortsiktig profittjakt! Dere må ha visjoner for
hvordan Søgne skal se ut i fremtiden!
Med hilsen
Tordis Andersen
Lohneveien 212
4640 Søgne
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Fra: NVE[NVE@nve.no]
Dato: 23.06.2014 16:48:01
Til: Postmottak
Tittel: Innspill til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Kommunedelplan for
Tangvall

Vår referanse: 201402469
Deres referanse: 2014/1569 – 14491/2014
Innspill til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Kommunedelplan for
Tangvall
Vi viser til ovennevnte melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram av 28.04.2014. NVE
er forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE skal
som høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan
dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.
Det er positivt at det skal gjøres en ROS-analyse, og at bl. a. flomsonekartet for Søgneelva er nevnt.
Aktsomhetskart tilgjengelige på www.skrednett.no viser at flere deler av planområdet også kan være utsatt
for steinsprang, jordskred og snøskred. Løsmassekart fra NGU viser at det er elve- og breelvavsetninger i
planområdet. Kartene forteller kun om forhold i overflaten og det kan være marine avsetninger med mulige
forekomster av kvikkleire i underkant.
Kommunen bør så langt som mulig unngå utbygging i fareutsatte områder. Dersom en velger å planlegge
utbygging i fareområder, må det fastsettes bestemmelser om nærmere utredning av faren på
reguleringsplan-nivå. NVE anbefaler at hele aktsomhetskartet vises som hensynssone i plankartet, men som
et minimum må det legges inn der en planlegger tiltak.
For mer informasjon om hvordan å ivareta hensyn til flom og skred i arealplaner viser vi til vår
Retningslinje 2/2011: Flaum- og skredfare i arealplanar, tilgjengelig på www.nve.no/arealplan.
Vedlagt følger en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Dersom det kan
svares nei på spørsmålene i sjekklista er det ikke nødvendig å sende planen på høring til NVE. Dersom
planarbeidet berører noen av disse temaene skal NVE ha planen på høring. For å lette høringsprosessen ber
vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort.
NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger
som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til
rs@nve.no.
NVE vil kun gi uttale til planen dersom disse temaene ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen.
Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende innarbeiding av hensynssoner for
flom- eller skredfare.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema undervegs i
planprosessen.
Med hilsen
Frederik Eide
Avdelingsingeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 99 43
epost: nve@nve.no eller direkte: frei@nve.no
web: www.nve.no
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Til
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Høring – kommunedelsplan for Tangvall .
Om Norsk Zoologisk Forening (NZF)
Norsk zoologisk forening er en landsomfattende forening for zoologisk interesserte.
Foreningen omfatter et antall lokallag, hvorav et på Sørlandet. Zoologisk forenings
medlemmer omfatter typisk både fagfolk (forskere, universitetslektorer, forvaltning
og lærerkrefter) og interesserte amatører, en kombinasjon som gir foreningen
betydelig zoologisk fagkompetanse så vel som omfattende kunnskap om de
naturfaglige verdiene som eksisterer lokalt.
Om Norsk Botanisk Forening / Agder Botaniske Forening (ABF)
Norsk Botanisk forening er foreningen for planteinteresserte i Norge Den samler
både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfot botanikere og andre med interesse
for norsk flora. Foreningen ble startet i 1935, og har i dag ca 1500 medlemmer over
hele landet. Lokalavdelingen på Sørlandet heter Agder Botaniske Forening.
God naturforvaltning krever kunnskap og engasjement. Norsk Botanisk Forening
bidrar til dette viktige arbeidet. Medlemmer i lokalforeningene besitter svært mye
kunnskap om forekomst av plantearter, og det utføres florakartlegging i stor stil .

Norsk Zoologisk
Forening
Sørlandsavdelingen
Nye Teglverksveien 30,
4632 Kristiansand

Agder Botaniske
Forening
Postboks 1887
Gimlemoen,
4686 Kristiansand

Om Norsk Ornitologisk Forening ved Kristiansand

Norsk Ornitologisk Forening - populært kalt NOF eller fugleforeningen - er en
landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte, med fylkeslag i nesten alle
fylker og mer enn 50 lokalforeninger rundt omkring i landet. Foreningen har på
landsbasis rundt 6000 medlemmer.
NOF Kristiansand og omegn lokallag er lokalforeningen for kommunene Kristiansand, Søgne,
Songdalen og Vennesla. Fugleforeningen er møtested for alle som liker å se på fugl, uansett kjønn,
alder og kunnskapsnivå. Kulturlandskapet i Søgne er et yndet og populært område for våre
medlemmer hvor vi studerer fugletrekket, spesielt Søgnejordene (Sangvik) og Tjomsemoen. Våre
medlemmer har en unik kunnskap om arter og trekkforhold i nevnte områder.
Bakgrunn for vår høring.
Naturmangfold.
Det er behov for kartlegging av naturmangfold i hele planområdet og spesielt langs
Søgneelva og kulturlandskapet. Områdene med edeløvskog mot heiene nord for Tangvall
må også kartlegges.
Generelt.
Reguleringsplan for Tangvall området omfatter noen av de rikeste naturområder med dyrka
mark og rike kantskoger. Større utbygginger som industriområder, handelssenter og
boligområder bør legges til skrinnere naturområder. Her har vi allerede Høllen-vest og
Lonelier. Denne planen har mange likhetstrekk med Linnegrøvan, hvor dyrka mark og rike
kantskoger mot elva planlegges nedbygd. Et eksempel på dette i denne planen er
Rohagen.
Linnegrøvan burde vært vurdert sammen med Tangvall planen. Søgneelva og
kulturlandskapet er det mest artsrike Søgne har. Det er svært lite av det biologiske
mangfoldet som her er kartlagt, nevner her bare insekts faunaen.

1

Kulturlandskapet Linnegrøvan, meget viktig for matproduksjon og trekkfugl.

2

Kantskogen.
Den naturlige vegetasjonen langs elva på denne strekningen er gråor-heggeskog. Gråor er
sjelden langs vassdragene i kystsonen på Agder. Denne kantsonen langs elva har svært stor
verdi som en korridor for ulike arter gjennom et oppdyrket og etter hvert i større grad utbygd
område. Kantskogen langs elva er allerede preget av forbygninger og andre tekniske inngrep.
Denne delen av elva er i dag forholdsvis urørt.
En utbygging inn mot kantsonen medfører også større risiko for spredning av fremmede arter
inn i denne vegetasjonstypen, noe som er en trussel mot det biologiske mangfoldet i
naturtypen. En oppstykking og fragmentering av naturtyper og spredning av fremmede arter
er noen av de største truslene mot det biologiske mangfoldet.

Rik kantskog langs Søgneelva mellom Linnegrøvan og Tjomsemoen .

Rødlistearter av fugl med tilknytning til området
Ref: Norsk Rødliste 2010
Vi kjenner bl.a. til at reguleringsplanområdet inngår i et viktig leveområde for rødlisteartene
strandsnipe- nattravn. Disse artene observeres regelmessig i kantsonen langs elva.
Slike kantsoner inn mot dyrket mark har stor betydning for sjeldne- og truede arter som bl.a.
hønsehauk, vandrefalk og tornskate som også jakter i området.
I det åpnere jordbrukslandskap registreres arter som vipe, stær og sanglerke regelmessig. Den
truede arten åkerrikse er registrert i nærområdet til elva i dette området. Vepsevåken er også
nylig registrert som hekkefugl ikke langt unna.

3

Rødlistede pattedyr
Kantskogen langs elva og jordekanten er viktige jaktområder for flaggermus.
Andre artsgrupper som bl.a. sopp og virvelløse dyr er dårlig undersøkt, og en grundigere
undersøkelse er påkrevd for å avdekke dette.
Tjomsemoen.
Planområdet grenser til Tjomsemoen som er et av de viktigste områder for trekkfugl i Vest
Agder. Det er viktig med en buffersone mot Tjomsemoen for å hindre at området forringes.
Det registreres arter her som er meget sky og trenger ro undre vår og høsttrekket, dette for å
bygge opp kondisjon for trekket videre.
Viser til høring fra NZF NOF og ABF angående sykkelsti over Tjomsemoen.

Den rødlista arten Sædgås(Anes fabalis) bruker Tjomsemoen regelmessig under trekket.

Naturmangfoldloven.
Vi viser til §§ 8 til 12 i Naturmangfoldloven, kunnskapsgrunnlaget er for dårlig og føre var
prinsippet må gjelde.
Den samla belastningen på Søgne-elva og kulturlandskapet er allerede stort og under sterk
press. De gjenværende områdene er ekstra sårbare,(§ 10)
Våre foreninger mener at de biologiske verdiene i området må sikres ved en sone langs elva
på minimum 100 meter. Dette for å ta vare på biologiske mangfoldet, Søgne elva er tross alt
fredet i Verneplan IV for Vassdrag. Kantsonen mot dyrket mark har stor betydning for fugl på
trekk vår og høst. Viktig også for overvintrende arter som spetter. Elva er også
overvintringsplass for fossekall. Området er et svært rikt og vi synes at det er svært dårlig
naturforvaltning å bygge ned slike områder.
Forbruket av natur er enormt i Norge, vi trenger at kommuner tar ansvar for sin natur- arv.
Derfor er det utrolig viktig å ta vare på de rike naturområdene i Søgne, en må ikke tenke
kortsiktig. Naturen og naturmangfoldet skal gis videre til kommende generasjoner.

4

Arter tilknyttet Søgnelva og kulturlandskapet.

Nattravn

Blåvingelibelle

Dvergspett

Admiralsommerfugl

Alle foto: Odd Kindberg.

Kilder:
Egne registreringer ved Odd Kindberg.
Biologisk Mangfold i Søgne kommune. 2001
http://artsobservasjoner.no/fugler/
artsdatabanken.
Norsk Rødliste 2010
Jeg stiller gjerne opp ved eventuell befaring av nevnte områder.
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Med vennlig hilsen

Norsk Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen

Agder B otaniske Forening.

Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokallag

Reguleringsområde Rohagen under flommen 2008.

Kopi: Fylkesmannen i Vest Agder Miljøvernavdelingen
6

Vegvesen.
Kommunedelplan for sykkel i Søgne

Søgne den 23 okt 2012
SAK: Sykkelsti over Tjomsemoen

Norsk Zoologisk Forening
Sørlandsavdelingen
Nye Teglverksveien 30,
4632 Kristiansand

Om Norsk Zoologisk Forening (NZF)
Norsk zoologisk forening er en landsomfattende forening for zoologisk
interesserte. Foreningen omfatter et antall lokallag, hvorav et på Sørlandet.
Zoologisk forenings medlemmer omfatter typisk både fagfolk (forskere,
universitetslektorer, forvaltning og lærerkrefter) og interesserte amatører, en
kombinasjon som gir foreningen betydelig zoologisk fagkompetanse så vel
som omfattende kunnskap om de naturfaglige verdiene som eksisterer lokalt.
Om Norsk Ornitologisk Forening ved Kristiansand

Norsk Ornitologisk Forening - populært kalt NOF eller fugleforeningen - er
en landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte, med fylkeslag i
nesten alle fylker og mer enn 50 lokalforeninger rundt omkring i landet.
Foreningen har på landsbasis rundt 6000 medlemmer.
NOF Kristiansand og omegn lokallag er lokalforeningen for kommunene
Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Fugleforeningen er møtested
for alle som liker å se på fugl, uansett kjønn, alder og kunnskapsnivå.
Kulturlandskapet i Søgne er et yndet og populært område for våre medlemmer hvor vi studere
fugletrekket, spesielt Søgnejordene (Sangvik) og Tjomsemoen. Våre medlemmer har en unik
kunnskap om arter og trekkforhold i nevnte områder.
Bakgrunn for vår høringsuttalelse
Samtidig er medlemmene i zoologisk og ornitologisk forening er i alminnelighet bredt
naturinteresserte, og vil ha kunnskap og meninger om natur- og opplevelsesverdi av lokale
områder langt ut over de rent biologisk mangfold-betraktningene som følger av fagfeltet.
Høringsuttalelse.
Viser til oppslag i Søgne og Songdalen Budstikke den 17 oktober 2012. NZF og NOF vil
komme med innspill på sykkelsti over Tjomsemoen.
Tjomsemoen er et meget viktig fugleområde i Søgne og Agder regionen. Store mengder
trekkfugl raster og trekker gjennom området høst og vår.
Tjomsemoen er også et viktig område for beiting av flere arter gjess og sangsvaner.
Det foregår en konstant trafikk av fugl mellom Søgneelva, Tjomsemoen vest og Tjomsevann.
Fuglene flyr ofte lavt over veien på Tjomsemoen, vi ber derfor om at det blir tatt spesielle
hensyn til dette dersom det skal bygges sykkelsti over Tjomsemoen.
De vil være svært uheldig med høye lysmaster og elektriske luftstrekk langs veien.
Tjomsemoen er et unikt kulturlandskap i Søgne og vil bli ødelagt med en lysmastrekke
over hele moen. Dessuten er vi mot at produktiv jord bygges ned i stor skala i Søgne
Vi skjønner at det er behov for sykkelsti, men det fins løsninger som er
skånsomme mot landskap og det biologisk mangfoldet.
For NOF & NZF

Odd Kindberg

Søgne den 23 okt 2012.

Søgne kommune, Rådhuset, 4640 Søgne
Tangvall- uttalelse fra Søgne Bondelag til melding om oppstart av arbeid med
kommunedelplan og høring av planprogram
A. Tangvall Sentrum
I kommuneplanen for Søgne er det lagt opp til at Tangvall Sentrum utvides både mot øst til
bl.a. Toftelandsbrua og mot vest til Meieribakken. I første omgang skal denne utvidelse skje
mot øst for at det så senere å kan foretas en utvidelse mot vest. Av saksdokumentene
framgår at Tangvall sentrum har 171 dekar jordbruksjord, samt at det er svært negativt at
denne jord må nedbygges da jorda er av den mest verdifulle i hele regionen. Bondelaget vil i
denne forbindelse bemerke at det meste av denne verdifulle matjorda ligger vest for
ungdomsskolen mot Meieribakken. En kan ikke se at det i dag er tungtveiende grunner for
denne utvidelse av sentrum mot vest dersom det legges opp til en god utnyttelse av
sentrumsarealene mot øst. Det er en rekke sentrale momenter for å bevare disse viktige
landbruksarealer. Ved siden at disse er noen av landets viktigste arealer med omsyn til
dyrkingsmuligheter og inngår dermed som spesielt verneverdige i samsvar med nasjonale
føringer, er de også kulturlandskapsmessig viktige og av trivselsmessig betydning for bygdas
innbyggere. Denne jord bør forsøkes unngått nedbygd i et langsiktig perspektiv.
For å bevare viktige landbruksarealer i sentrumsområdet er det sentralt at det tas sikte på
en konsentrert utbygging og en effektiv arealutnyttelse. I den forbindelse bør det også
vurderes om også andre etasje i tillegg til første etasje på nybygg skal utnyttes til
forretninger, kontorer, m.v. og kun det øvrige areal skal kunne disponeres til boliger.
Dessuten bør Tangvall sentrum primært utnyttes til offentlige formål og næringsaktiviteter
som tjenesteyting, handel m.v. Slike funksjoner bør prioriteres framfor boligutbygging som
det er rikelige arealer for annet sted i kommunen. Dermed kan presset på arealresursene i
Tangvall sentrum begrenses. Vi er positive til at det ikke skal legges til rette for
sentrumsutvikling på jordene sør for nåværende sentrum.
B. Utvidelse av Linnegrøvan næringsområde
I høringsutkast til kommunedelplan for Tangvall framgår at det skal vurderes mulighetene
for utvidelse av næringsarealene på Linnegrøvan. Denne jord er av spesiell høg kvalitet, er
godt arrondert, har et relativt tykt matjordlag og er egnet til dyrking av et vidt spekter av
vekster, fra grovfor og korn til grønnsaker og bær. Dessuten er det vanningsmuligheter fra
Søgneelva som igjen er en betingelse for at arealene kan utnyttes intensivt til en del bær og
grønnsaksvekster. Jorda har nær på en optimal sammensetning av ulike dyrkingsmessige
kvaliteter og må betraktes som spesielt verneverdig også i forhold til andre viktige
landbruksarealer i Søgne og har i relasjon til nasjonale føringer en sterk vernemessig status.
En utvidelse av Linnegrøvan næringsområde er allerede under regulering. Det gjelder et
areal på ca 14 dekar som utgjør et A og B området. De avgitte uttalelser og de foreliggende

vurderinger av denne regulering har også relevans for de jordvernmessige vurderinger av
eventuelle ytterligere utvidelser. I brev av 16.05. 2008 fra Fylkesmannen i Vest- Agder til bl.a.
Søgne kommune framgår følgende: ” Som Bondelaget påpeker har Regjeringen ved flere
anledninger innskjerpet jordvernet. Det er klart at dersom et forslag om utvidelse av
Linnegrøvan næringsområde med areal A og eller B hadde kommet opp som ny sak i dag,
ville det vært i strid med dagens politikk, og Fylkesmannens landbruksavdeling ville varslet
innsigelse til dette.” Det framgår også i brevet at et politisk flertall selvfølgelig når som helst
kan endre sin egen kommuneplan og tilbakeføre A og B til landbruk. Videre uttales det: ”Det
er ingen tvil om at Fylkesmannens landbruksavdeling ser en slik snuoperasjon som ønskelig
og i tråd med dagens nasjonale jordvernpolitikk.” Det framgår også at I dette tilfellet ville
også spørsmålet om ytterlige foreslått utvidelse bli uaktuelt. Vi mener at område A og B i
forestående plan for Tangvall sentrum i samsvar med nasjonal jordvernpolitikk bør
tilbakeregulere til landbruksformål. Vi oppfatter høringsutkastet slik at kommunen har til
hensikt å følge nasjonale målsettinger og retningslinjer.
Siden denne uttalelse ble gitt er de nasjonale retningslinjer for jordvern blitt betydelig
skjerpet. Begrunnelsen for å føre en streng jordvernpolitikk har i den senere tid også fått økt
aktualitet p.g.a. klimaendringer og temperaturøkning som over tid vil føre til betydelig
reduksjon i produktive landbruksarealer i en stor del av verden. Dette må også sees i
sammenheng med en sterk befolkningsøkning der en stor del av menneskene allerede sulter
og er underernært. Dermed blir det også økt behov for å verne nasjonale produktive arealer.
Verdifulle landbruksarealer, som en har i Linnegrøvan har også betydning for produksjon og
leveranser av bær og grønnsaker til det lokale market.
Av ovennevnte brev fra Fylkesmannen framgår bl.a. at et ytterlige område C, ca 23 dekar
som i utkast til kommuneplan var foreslått nedbygget, ligger som vanlig LNF –område og at
alle forslag om bygging i område C som måtte komme i dette området, må behandles som
nye saker på vanlig måte. Dessuten framgår følgende: ”Vi vil gi klart råd om at det ikke kan
forutsettes utbygging i område C. De løsninger som eventuelt gjennomføres for eksisterende
områder og areal A og B må være økonomisk gjennomførbare uten ombygging i område C.”
Dette mener vi innebærer at det for eksempel ikke er aktuelt å motivere en ytterligere
utvidelse av området for å finansiere en avkjørelse til området. På bakgrunn av bl.a.
områdets høge verdi som landbruksareal og at en omdisponering ville være i strid med
nasjonale føringer fremmet både fylkeskommune og Fylkesmannens landbruksavdeling
innsigelse til nedbygging av C området på ca 23 dekar.
Av ovennevnte brev fra Fylkesmannen framgår relativt klart at C området er et LNF område
som ikke kan tas i bruk til annet formål enn landbruk uten at det foretas omdisponering etter
jordlovens bestemmelser. Det framgår også at en omdisponering ikke er i samsvar med
dagens nasjonale jordvernpolitikk. Fylkesmannens konklusjoner i relasjon til overordnede
retningslinjer må således betraktes som relativt klare og at det ikke ligger tilrette for
ytterligere omdisponering av landbruksarealer i området.

Vi kan heller ikke se at utvidelse av området inngår i høringsutkast til regional arealplan for
Kristiansandsregionen som tidligere etter tilråding fra administrasjonen er enstemmig
vedtatt av kommunestyret. Også det underbygger at det ikke foretas ytterligere
omdisponering fra landbruksformål til annen virksomhet. Det synes heller ikke etter at dette
vedtaket ble foretatt å være framkommet nye momenter som skulle tilsi en slik nedbygging.
I høringsutkastet kommunedelplan Tangvall framgår at regional plan for
Kristiansandsregionen skal være retningsgivende for kommunens planlegging.
Gjenværende arealer, tidligere omtalte C område , dyrkede arealer på Bøens jorde og slike
areler øst for C området og dessuten dyrkede arealer mot nord øst inngår i et større
sammenhengende ladbruksområde. I disse arealer inngår også A og B området som er under
regulering. Linnegrøvan kan også sees i sammenheng med arealene i Rohaven som er
forbundet med store arealer dyrket mark på Tjomsemonen. Det vil være svært uheldig å
foreta en ytterligere oppdling av dette sammenhengende stor og verdifulle
landbruksområdet.
For øvrig vil vi påpeke at det nå legges opp til betydelige utvidelser av Tangvall sentrum, i alt
171 dekar på dyrket mark av god kvalitet og at hvis disse arealer utnyttes arealmessig på en
hensiktsmessig måte, vil det være rikelig med arealer for sentrumsformål i innværende
planperiode og også i betydelig tid utover denne. Dessuten er det lagt til rette for større
utvidelser av næringsarealer annet sted i kommunen, slik at de arealmessige behov både for
sentrumsfunksjoner og annen næringsvirksomhet skulle være godt dekket. Det synes derfor
ikke å være samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at Linnegrøvan næringsområde
utvides ytterligere, hvilke skal legges til grunn for at eventuell omdisponering kan foretas i
henhold til jordlovens bestemmelser.Bondelagets konklusjon er dermed at det ikke er
tilstrekkelig saklige argumenter ut fra verken arealer til sentrumsfunksjoner eller annen
næringsvirksomhet, for å bygge ned landbruksarealer i Linnegrøvan. Nedbygging av disse
arealer vil redusere næringsgrunnlaget i landbruket. Det vil følgelig være andre næringer
som vil berike seg på landbrukets bekostning. Vi stiller spørsmål om det er en ønsket
kommunal målsetting.
Vi mener at planområdet for Linngrøvan må begrenses til nåværende reguleringsplan for
næringsområdet og at nåværende LNF områder må utgå i planområdet. Bondelaget mener
en eventuell nedbygging av disse verdifulle landbruksarealer kan sees i sammenheng med
andre kontroversielle nedbygginger som har vært offentlig diskutert som for eksempel EKEAs
etablering i Vestby. Saken har betydelige prinsipielle sider.
Søgne 23.06.2014
Søgne Bondelag
Bjørn Arild Stea
( Fung. leder)

Jordvern er viktig – også i Søgne!
27. mars vedtok kommunestyret i Søgne reguleringsplan på Linnegrøvan. Dyrka mark skal bli
næringsområde for ”storhandel”. Høyre, Krf og Frp sikret flertall for vedtaket, mot stemmene fra Ap,
Sv, Sp og Venstre.
Disse arealene i Søgne er av aller ypperste klasse når det gjelder jordkvalitet. Her kan dyrkes for
eksempel grønnsaker, bær eller korn, hvert eneste år, i all framtid!
Slik produksjon er kun mulig på en brøkdel av de allerede svært begrensede norske jordarealene. (Kun
3% av Norge er dyrka eller dyrkbart)
Vest-Agder Bondelag er oppatt av at ”næringsarealer for matproduksjon” får et betydelig sterkere vern
enn i dag. Jordvern har hatt høyt fokus i mange regjeringer de siste årene. Også dagens regjering sier
at jordvern er viktig, til tross for de kjente sakene med ”IKEA-tomta” i Vestby og boligområdene i
Trondheim.
Regjeringen Solberg har ikke de sterkeste jordvernformuleringer, men skriver allikevel i sin erklæring:
”Ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov”.
I et langsiktig perspektiv kan ikke vi se at storsamfunnets behov for (ennå flere) ”hvitevarebutikker”
på noen måte gavner samfunnet mer enn muligheten til å produsere mat i all evighet.
Mener kommunestyreflertallet i Søgne virkelig at folks behov for hvitevarer – akkurat på dette
arealet - er viktigere?
For et par uker siden ble stortingets næringskomité enige om behovet for en skjerpet strategi for
jordvern i Norge. Et initiativ fra Venstre, som alle de andre partiene sluttet seg til, inkludert
representantene fra Høyre og Frp og Krf.
Til tross for sterk lovgiving og politiske viljeserklæringer på området ser vi i Bondelaget at når slike
arealsaker behandles på kommunenivå strekkes begreper som ”samfunnets behov” langt. Lokale
politikere tør ikke si nei til utbyggingsinteresser som ofte ”truer” med å etablere seg i nabokommunen.
Derfor mener Bondelaget at ansvaret for så viktige spørsmål som vern av den jorda vi skal produsere
mat på, må legges til et høyere politisk nivå enn kommunen.
Vi lever i en tid med sterk befolkningsøkning kombinert med stigende klimautfordringer som utfordrer
muligheten for matproduksjon i store deler av verden. FN’s klimapanel publiserte nettopp rapporter
der det virkelig tennes varselamper for framtidens muligheter for global matforsyning. Stadig flere
nasjoner og politikere begrunner sin landbrukspolitikk med beredskap – også dagens norske regjering.
Det er klok tenkning.
Vi oppfordrer Søgnes politikere til å følge fjellvettregel nr. 8: Vend i tide! Det er ingen skam å
snu.
Birte Usland
Fylkesleder i Vest-Agder Bondelag
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FOR TANGVALL

Det vises til kunngjøring av oppstart av planarbeid for Tangvall. På vegne av Agderbygg ønsker vi å
spille inn våre ønsker og planer for utvikling av eiendommen
Tangvall.
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INNSPILL TIL OPPSTARTSVARSEL FOR KOMMUNEDELPLANARBEID FOR TANGVALL
Det vises til kunngjøring av oppstart av planarbeid for Tangvall. På vegne av Agderbygg ønsker vi å
spille inn våre ønsker og planer for utvikling av eiendommen Monan, gnr/bnr 73/67 i østre del av
Tangvall. Eiendommen er i regionplanen vist som fremtidig byggeområde men er uregulert.
Kommunedelplanen skal avklare nærmere overordnet planstatus. Det er Agderbyggs ønske at
detaljregulering av eiendommen kan foregå mest mulig parallelt med arbeidet med
kommunedelplanen. Dette kan sikres gjennom en nær og god dialog underveis i prosessen, slik at alle
intensjoner i kommunedelplanarbeidet kan innarbeides i et detaljreguleringsforslag for Monan Teig 1.
Arbeidet med kommunedelplanen har til hensikt å legge til rette for en god utvikling av Tangvall med
hovedvekt på
• Grønnstruktur – park, torg, lekeplasser, gangforbindelser
• Infrastruktur – veier, kryss, parkering, kollektiv
• Plassering av funksjoner – boliger, omsorg, næring, kontor, handel, skole m.m.
Agderbygg har med utgangspunkt i disse tankene utviklet et skisseprosjekt for 80 leiligheter med
tilhørende servicearealer på Monan Teig 1, nært beliggende dagens omsorgssenter på Tangvall. Det
er ønskelig å legge til rette for servicefunksjoner og boliger for økte omsorgsbehov i den delen av
bebyggelsen som ligger nærmest omsorgssenteret. Dette vil kunne gi en svært god sambruk av
arealer og funksjoner, og gi muligheter for et totalt bo- og servicetilbud som vil kunne fange opp
mange forskjellige brukere og behov. Videre vil det legges til rette for såkalte "plussboliger" med et
tilbud om økt service på en rekke områder uten at det foreligger noe omsorgsbehov. De øvrige
boligene lengst øst i området kan utformes som ordinære leilighetsbygg med vekt på gode sol- og
utsiktsforhold, og med en sentral og god beliggenhet i forhold til offentlig service og kommunikasjon.
Skisseforslaget for Monan Teig 1 vil etter vår oppfatning styrke intensjonene i kommunedelplanen
vesentlig:
Grøntstruktur
Det er lagt svært stor vekt på at alle boliger får god tilgang til utearealer og gode solforhold.
Grøntområdene er utformet slik at de kan inngå i en offentlig tilgjengelig grøntstruktur for hele
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Tangvall, og vil på denne måten være et tilskudd til bygdas felles grøntstruktur. Det er lagt vekt på
gode romdannelser, og spesielt forholdet til omsorgssenteret er tillagt stor vekt. Det foreslåtte torget
som formidler overgangen mellom dagens bebyggelse og den forslåtte nye bebyggelsen vil kunne
skape en helt ny og mer urban situasjon i området. Plassgulvet kan få en belegning som naturlig
binder områdene sammen, og virker som en naturlig fartsdemper for trafikken i området. Mot E-39 vil
utformingen av grøntstrukturen kunne fremstå som en naturlig støyskjerming, og samtidig være en
viktig del av en samlet grøntstruktur i området.
Infrastruktur
Planforslaget innebærer ikke vesentlige nye trafikkanlegg, men utformingen av det nevnte torget vil
bidra til en vesentlig kvalitetsheving av gatebildet, samt at utformingen av interne
kommunikasjonsveier i området vil få en høy kvalitet. Planområdet ligger svært sentralt til i forhold til
offntlig kommunikasjon, og et høyt antall leiligheter her vil bidra til å styrke Tangvall som
trafikknutepunkt. Prosjektet vil på bakgrunn av dette kunne realiseres uten at det skapes et nytt og
omfattende transportbehov.
Plassering av funksjoner
Det er forslått en funksjonsdeling mellom boliger, serviceboliger, omsorgsboliger og
servie/tjenesteyting som naturlig hører til dette. I "servicedelen" av bebyggelsen vil det naturlig kunne
innpasses mindre næringsvirksomheter som frisør, servering, helsetjenester mm. Tanken bak dette er
å samle funksjoner som beboerne i ormådet naturlig vil kunne ha behov for uten at de må reise langt
unna for å få tilgang til disse. Vi er av den oppfatning at denne delen av Tangvall er godt egnet til slik
virksomhet, og at beliggenheten bl.a i forhold til omsorgssenteret gjør dette naturlig. Denne typen
prosjekter er gode miljøprosjekter, og bidrar i stor grad til reduksjon av det samlede transportarbeidet.
På bakgrunn av det ovenstående, samt det vedlagte skisseprosjektet, ber vi om at vårt forslag
innarbeides i kommunedelplanen for Tangvall, og vi anmoder om at kommunen legger til rette for en
mest mulig parallell saksbehandling. Det er ønskelig å varsle oppstart av deltaljregulering for Monan
snarest mulig etter at planprogrammet for Tangvall er vedtatt og planarbeidet igangsatt.

Med vennlig hilsen
SPISS Arkitektur & Plan AS

Svein Erik Bjorvand
Sivilarkitekt MNAL
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Innspill til plan om utvikling av Tangvall sentrum
Viser til utlysning på deres hjemmeside, og vi vil med dette gi våre innspill til utvikling av
Tangvall som sentrum i bygda.
Vi driver i dag Tangvall Gård og er nærmeste nabo til rådhuset. Familien har drevet gården
siden 1869. I 2013 startet vi opp med 65 vinterfôra gammalnorsk spælsau. I år øker vi
besetningen til ca 100 dyr, mens vi fra neste år vil ha ca 150 vinterfôra søyer, som er antallet
som vi basere den fremtidige driften på. Det vil gi oss ca 250 lam hvert år. Totalt vil det da
være opptil opp til 400 sauer på gården. I forhold til i år, så vil dette være en 3-dobling i antall
dyr. Dyrene går stort sett ute, men de har mulighet til å søke tilflukt i driftsbygningen om
været er dårlig eller p.g.a. varme/sol.
I tillegg vil vi drive i kombinasjon med frittgående slaktegris fra juli til november hvert år,
samt produksjon av peking and. Vi starter med prøveproduksjon av hampshiregris og peking
and i august 2014.
Dagens drift beskrev vi første gang for kommunen i 2004 i forbindelse med at vi søkte om å
flytte driftsbygning og bolig syd på eiendommen, samt omregulere grunnen hvor dagens
bygninger er lokalisert til sentrumsformål. Vi har 2 ganger etter dette gjentatt våre planer for
drift, da i forbindelse med innspill til reguleringsplan og anmodning om en forhåndsuttalelse.
Anmodning om forhåndsuttalelse og vedtatt saksfremlegg fra administrasjonen (2013) er
vedlagt.
Vedtaket i Plan- og miljøutvalget, som skulle gi oss muligheten til å bygge driftsbygning syd
på vår eiendom, er ikke gjennomførbart av flere grunner. Driftsmessig kan vi ikke ha en
driftsbygning med husdyr som er ca 1 km unna kårhuset, d.v.s. i kjøreavstand. Det vil være
uansvarlig å drive med husdyr så langt unna boligen.
Det at driftsbygningen da kun vil ligge ca 300 meter unna i luftlinje fra dagens kårhus, som
det står i vedtaket, er av liten betydning for oss. Det vil selvsagt være nesten umulig å forflytte
seg i lufta, over åkrene, når vi skal til driftsbygningen.
I tillegg er dette vedtaket en helt uaktuell løsning for Fylkesmannen. I tidligere fellesmøte
mellom Fylkesmannens landbruksavdeling, kommunen og oss, så kom det klart frem at
Fylkesmannen vil si nei til alle løsninger som innebærer «en splitting» av gårdstunet. Grunnen
er faren for fraflytting fra gården. Hvis ny driftsbygning settes opp jf. vedtaket i Plan- og
miljøutvalget, så vil det være enklere og mer effektivt for oss å kjøpe bolig i f.eks.
Salemsveien, enn å bo i dagens kårhus. Da har vi kortere avstand til driftsbygningen.

Vi oppfattet også Fylkesmannen som positive til våre planer om flytting av gårdstunet og
omregulering tomten ved rådhuset til sentrumsformål. Dette vil bidra til å sikre en aktiv og
god drift av gården.
Etter at vi startet opp «i det små» høsten 2013, har vi flere ganger mottatt klager fra naboer
både p.g.a. støy og skjemmende lukt. Vi har hatt besøk av kommunelegen som har påpekt at
dagens drift ikke er helsemessig forenlig å ha så nært helsehuset. Andre naboer har henvendt
seg til oss og er bekymret for oppstart med slaktegris. Våre bekymringer som vi første gang
beskrev i 2004 har dessverre slått til, og det før vi på langt nær er oppe i planlagt «full drift».
Siden vi ikke fikk gjennomslag for å flytte gården syd på eiendommen, i god avstand til
sentrum, så planlegger vi nå å bygge ny driftsbygning i 2015. Dette er nødvendig for å kunne
drive effektivt og lønnsomt. Dagens driftsbygning er for liten og er ikke bygd for moderne
driftsløsninger. Denne bygningen vil vi bruke til lager for fôr og utstyr, samt til
klimarom/kjøl. Ny driftsbygningen vil ha en grunnflate på ca 600 kvm og er planlagt satt opp
parallelt med helsehuset, d.v.s. inntil veien som skiller oss fra sentrum i dag.
Grunnen for at vi nå gjentar våre tidligere innspill, er at vi mener at denne løsningen kommer
til å påvirke sentrum i sterk grad, både mht. skjemmende lukt, støy, samt mulig smittefare. Vi
ber derfor om at planene for utviklingen av sentrum tar høyde for at det drives aktivt landbruk
med husdyr som nærmeste nabo til bl.a. helsehuset og rådhuset. Dette innebærer at dere bl.a.
bør vurdere flytting av dagens funksjoner i helsehuset til andre bygg som er i god avstand til
gården. Boliger og butikker kommer også til å bli påvirket av driften de kommende år, da
spesielt mht. skjemmende lukt og mange innsekter. Dette bør det også tas høyde for i planene
for utviklingen av sentrum.
Hvis kommunen ønsker på ny å se på mulighetene for å flytte gårdstunet, slik vi tidligere har
beskrevet, så er dette noe vi fremdeles ønsker. Ny driftsbygning vil bli ferdig prosjektert
innen september 2014 og er planlagt satt opp i 2015. Derfor ber vi om en snarlig
tilbakemelding om dette er aktuelt.
Det er viktig for oss å påpeke nevnte problemstillinger og mulig løsninger allerede nå. Når
klagene kommer så kan det vises til at vi har gjort det vi kan for å unngå dette.

Mvh
Terje Ø. Pettersen
Tangvall Gård

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

14/24468-6
Maarten Nandrup Stallemo

Saksgang
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Møtedato
03.09.2014

Saknr

SØGNE KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR TANGVALL MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV
PLANPROGRAM
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt. 1
Fylkeskommunen mener planprogrammet utgjør et godt grunnlag for det videre
planarbeidet.
Pkt. 2
Kommunen oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen underveis i det videre
planarbeidet med sikte på avklaring og drøfting av problemstillinger før det legges
frem et konkret planforslag til høring.

Vedlegg
Forslag til planprogram – Kommunedelplan for Tangvall
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Bakgrunn for saken
Søgne kommune har i oversendelse 28.04.14 varslet oppstart av arbeid med ny
kommunedelplan for Tangvall samt høring av forslag til planprogram.
Fylkeskommunen er gitt utsatt frist for innspill til planarbeidet for å fange opp SAMutvalgets møte 03.09.2014.
Varslet planområde er fra der hvor E39 krysser Lundevegen, forbi skole- og
idrettsområdet, gjennom Tangvall sentrum og opp mot Tofteland og Klepland. I sørlig
retning går det langs med Hølleveien og inkluderer Søgneelva og ned til og med
næringsområdet på Linnegrøvan.
Varslet planområde fremgår av kartet under:

Formålet med planarbeidet er:
- Legge til rette for videre sentrumsutvikling mot øst og vest
- Bedre koblingen mellom Tangvall og Linnegrøvan
- Vurdere utvidelse av næringsarealene på Linnegrøvan
I planprogrammet foreslås det å jobbe spesielt med følgende emner:
- Grønnstruktur – park, torg, lekeplasser og gangforbindelser
- Infrastruktur – veier, kryss, parkering og kollektiv
- Lokalisering av arealformål – boliger,
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Vurderinger
Stedsutvikling:
En av Fylkeskommunens viktigste interesser i dette arbeidet er knyttet til
stedsutvikling.
Generelt for sentrumsområdet på Tangvall bør det legges til rette for:
- Funksjonelle og trivelige sosiale møteplasser for alle generasjoner
- Variert handel, service og kulturtilbud tilpasset stedets naturlige betingelser
- Grønnstruktur som innbyr til rekreasjon og utøvelse av friluftsliv
- Miljøvennlig transport som kollektivtrafikk, gang- og sykkel
- Tilgjengelighet for alle
- Estetikk i form av godt tilpasset arkitektur
- Et variert utvalg av boligtyper
I første halvår av 2013 deltok Fylkeskommunen sammen med kommunen,
grunneiere og eksterne konsulenter på sentrumsseminar for Tangvall. I løpet av
seminaret ble det utarbeidet skisser til konkrete løsninger med tanke på en ny
reguleringsplan for området. Blant disse var for eksempel:
-

Løsninger for mest mulig parkering under bakken, med unntak av
kansteinsparkering.
Etablering av nye byrom med særlig fokus på økt handel.
Løsninger for effektiv avvikling av kollektivtrafikk.

Fylkeskommunen mener seminaret ga mange gode løsninger med god medvirkning
fra involverte parter og at disse løsningene bør tas med i det videre arbeidet med
kommunedelplan.
Med hensyn til samordnet areal- og transportpolitikk er det positivt at jordene sør for
Tangvallveien ikke er tatt med i planområdet. Vi vil oppfordre kommunen til å legge til
rette for en tett og konsentrert bebyggelse med høy arealutnyttelse på de områder
som reguleres til byggeformål. Dette vil være positivt i forhold til kollektivtrafikk, gangog sykkel samt styrke Tangvall som kommunesenter.
Det fremgår av forslag til planprogram under punkt 2.5 Befolkningsutvikling at
kommunen vil få stor vekst av den eldre delen av befolkningen frem mot 2040.
Fylkeskommunen mener det bør belyses hvilken type boligbygging planen skal legge
til rette for, eksempelvis omsorgsleiligheter, sett i forhold til blant annet arealformål på
gateplan og/eller tilgjengelige uteoppholdsarealer.
Fylkeskommunen har videre et ansvar for bokvalitet. Med hensyn til dette vil
følgende emner være viktige:
- Gode sentrumsområder rommer ulike typer boenheter
- Boligene bør ha tilstrekkelig med sol og lys
- Gode utearealer for lek og opphold må ha tilstrekkelig med sollys.
- Tilgrensende grønnstruktur må innby til rekreasjon og utøvelse av friluftsliv
Med tanke på leilighetsbygg og best mulig bokvalitet vil gjennomgående leiligheter i
regelen være å foretrekke. Med gjennomgående leiligheter menes boliger der begge
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fasadene vender ut til det fri. Dette gir fullt gjennomlys samt mulighet til å etablere
private balkonger på flere sider av bygget. For å spare kostnader med bygging av
heis ser vi ofte at det bygges leilighetsbygg med svalgang. Ulempen er at en mister
muligheten til etablering av privat skjermet balkong på begge sider av bygget.
Svalgangene kan også medføre generende trafikk og innsyn fra andre beboere –
særlig der soverom vender ut mot svalgangen. Svalgangsløsninger kan også by på
utfordringer rent estetisk. Det vises for øvrig til Husbanken sine hjemmesider der
uheldige konsekvenser ved svalganger omtales.
Grønnstruktur – friluftsliv
Med hensyn til områdene mot Søgneelva anbefaler vi at det benyttes
Miljødirektoratets metode for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø:
Området vest for Tangvall skole er automatisk fredet kulturminner. Dersom
kommunen skal realisere ytterligere tiltak i dette området, må det søkes om
dispensasjon for å frigi lokaliteten (ID 134542).
Når det gjelder automatisk fredete kulturminner, vil det normalt ikke bli foretatt en
avklaring av slike kulturminner i forbindelse med kommuneplanleggingen ettersom
dette i regelen vil bli avklart på reguleringsnivå. Dersom kommunen imidlertid ønsker
å klarere enkelte byggeområder allerede på kommunedelplannivå, ber vi om
tilbakemelding med sikte på å avtale budsjett og øvrige vilkår knyttet til
registreringene.
Kollektivtrafikk:
Vi viser til oversikten over tema som skal inngå i konsekvensutredningen (tabell side
9). AKT ønsker å være en aktiv bidragsyter under tema Klima, energi og transport
når det gjelder kollektivtransport. På en vanlig virkedag er det 4-500 påstigende
passasjerer på terminalen på Tangvall. Denne er sentral og viktig med tanke på
videreutvikling for økt kollektivtrafikk. I tillegg ligger Park&Ride anlegget ved E39
innenfor planområdet, men ikke i direkte tilknytning til terminalen. Det kan således
være et utredningsbehov om muligheter for samlokalisering. Dette var også drøftet
og lansert skisser for i tidligere møter i Søgne om fremtidig utvikling av Tangvall.
Tema Sentrumsstruktur er således også svært viktig for kollektivtrafikken.
Utdanning:
Vi har følgende tilleggskommentarer til teksten som står på side fire i
planprogrammet: Fylkestinget skal i desember 2014 behandle skolebruksplanen for
Kristiansands regionen (Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla). Det
planlegges å sende ut et høringsforslag i starten av september.

Fremdrift og videre prosess
Fremdriftsplanen må ta høyde for at planen når den legges ut til offentlig ettersyn, vil
bli behandlet i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
(SAMutvalget). Kommunen bes om å ta kontakt med fylkeskommunen for nærmere
avtale om høringsfrist m.m.
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Vi vil avslutningsvis oppfordre kommunen til å ta kontakt med fylkeskommunen
underveis i det videre planarbeidet. Dette for å avklare og drøfte problemstillinger før
et konkret planforslag legges fram til høring.

Økonomiske konsekvenser
Det er i utgangspunktet ingen økonomiske konsekvenser for Fylkeskommunen ved
utarbeiding av kommunedelplan for Tangvall.
Dersom det blir aktuelt med en mulighetsstudie for området vil det bli et emne ved
revisjon av samarbeidsavtalen mellom Søgne kommune og Fylkeskommunen.
Kristiansand, 26. juni 2014

Kenneth Andresen
regionalsjef
Kristin Syvertsen
seksjonssjef
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ang.oppheving av gamle reguleringsplaner på tangvall

Side 1 av 1

Fra: RAYMOND JAKOBSEN[raym-jak@online.no]
Dato: 27.05.2015 10:28:11
Til: Postmottak
Kopi: mokkleren@gmail.com
Tittel: ang.oppheving av gamle reguleringsplaner på tangvall

Hei! i forbindelse med oppstart av oppheving av gamle reguleringsplaner på tangvall,og utarbeidelse av ny
reguleringsplan for tangvall,vil jeg komme med følgende bemerkninger når det gjelder min eiendom gnr.70
bnr 30 på toftelandsveien.
viser til tidligere byggesak på eiendommen fra 6/8 2008 til 15/3 2013,og da først og fremst fylkesmannens
landbruksavdeling sak fra 29/8 -2011,hvor han stadfestet kommunens vedtak av 24/3 2010 hvor
omdisponeringssamtykke etter jordloven §9 ble gitt.
samt endelig avgjørelse vedtatt fra settefylkesmann i rogaland,7/5 2013 hvor byggesaken min ble
avslått,men hvor det samtidig ble vedtatt at min tomt vurderes i forbindelse med utarbeidelse av
kommunedelsplan for tangvall øst.
Så på bakrunn av dette vil jeg be om at min eiendom gnr 70 bnr 30 toftelandsveien ,blir omregulert til
bygge område samt at det blir regulert inn
en ny enebolig med garasje på eiendommen og at jeg denne gangen vil flytte boligen nærmere
toftelandsveien,altså lengre vekk fra søgne elva.
mvh. raymond jakobsen toftelandsveien 47a 4640 søgne
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Innspill til arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall fra Lillemor Solveig Rohde

20.04.15. var eier av GB 72 /119 på mitt kontor med et muntlig innspill til arbeidet med
kommunedelplanen for Tangvall. Hun ønsker at hennes eiendom og den dyrka marka på Tangvall
forblir ubebygd slik at den kan benyttes til matproduksjon.

20.04.15, Vibeke Wold Sunde

Side 1 av 1

Fra: kay arne søgård[kaysog66@gmail.com] Dato: 07.06.2015 13:52:13 Til: Vibeke Wold Sunde
Tittel: Søgne Klatreklubb
Hei.
Styret i den nyoppstartetde Søgne klatreklubb er nå i gang med å prøve å skape forskjellige typer
utfordringer for klatreinteresserte i Søgne kommune.
Vi tror at ved å gjøre noen grep rundt kommunesenteret vårt ved å legge til rette for sunne, trygge,
utviklende og positive klatreaktiviteter sentralt i bygda vil vi ha en unik mulighet til å utfordre folk
i alle aldre på mer bevegelse og moro. Samtidig kan Søgne sette sitt tydelige merke på kartet som
en kystklatrekommune - noe som vil lagt merke til også utenfor klatremiljøene.
1. Søgne har nå en unik mulighet til å bli første kommunen på Sørlandet som bygger en 15 meters
høy innendørsvegg som tilfredstiller krav til å kunne kjøre world-cup arrangementer. Dette bør
tenkes inn i planene rundt nybyggingen på Tangvall og kan også rent arkitektonisk være med på å
skape noe litt mer spektakgulært.
2. Søgne- skiltet har nå fått bekreftet sin plass i bygda. Ved å lage en via ferrata opp til skiltet vil
vi kunne få mange flere mennesker i bevegelse for å nå opp til dette populære utsiktspunktet.
3. I tillegg har vi klatrefeltet Tangowall på Monan som CKK har etablert. Dette ligger så tett på
Tangvall sentrum at det er grei gåavstand og muliggjør at en kan skape en spennende trekant med
klatremuligheter innenfor veldig kort avstand. Klatreklubben vil også i tiden fremover jobbe for å
legge til rette for nye sentrumsnære klatre- og buldrefelt der det er mulig. (Vi holder allerede på
med konkrete planer for sommeren 2015 i Ny-Hellesund.)
Søgne klatreklubb ønsker å bli en medspiller i utviklingen av planene på Tangvall dersom dette er
mulig, og vi vil også bruke vår kompetanse og dugnadskraft for å få realisert disse drømmene. Vi
tror det vil være en berikelse for bygda å legge til rette for aktiviteter som er spektakulære,
grensesprengende og gode folkehelsefremmende elementer.
Håper på positiv respons.
mvh. Kay Arne Søgård
Leder av Søgne klatreklubb
Kirkeveien 12 G
Kristiansand
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NOTAT
Søgne, 21.10.2015
Vibeke Wold Sunde

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2014/1569- 46

Lnr: 39402/2015 Ark: 143 /JOWE

Vurdering av arealbehov - Oppvekst
Jeg har mottatt utkast til ny Kommunedelplan for Tangvall. Beklager en sen
tilbakemelding, men jeg måtte bruke noe tid på å få tak i omfanget av kommunedelplanen
og vurdere hvilke konsekvenser den vil kunne få for kommunale tjenester innenfor
oppvekst.
Bakgrunnen for min tilbakemelding er:








Befolkningsframskriving (middelalt.) fra SSB.
Arealbehov til nytt skolesenter estimert per 20.10.15 inkludert ny Søgne videregående
skole.
Gjeldende barnehagebehovsplan for Søgne
Kommunedelplanens beskrivelser av inntil 1000 nye boenheter
Beregning av behov 25 år frem i tid (til 2040).
Behovsvurdering ifht arealintensive idrettsområder og idrettshaller. Sendes i eget
grunnlagsdokument fra brukergruppe.
Nye politiske signal om å vurdere svømmehall ifbm skolesenteret er ikke tatt med i
vurderingene.

Gen.befolkning: SSB sitt middelalternativ estimerer en økning på ca. 450 barn under 18
år i Søgne de kommende 25 årene. Foreliggende utkast til kommunedelplan gir åpning
for inntil 1000 nye boenheter og samlet utbyggingskapasitet i Kjellandsheia skal være
1500 boenheter. I tillegg er flere boligområder i kommunen i ferd med å få sluttbehandlet
sine reguleringsplaner. Kapasiteten for nyetablering og tilflytting vil med andre ord øke
betraktelig fremover og dimensjonering av arealer til offentlig tjenesteyting bør ta høyde
for en potensiell vekst utover middelalternativet til SSB.
Barnehagetilbud: Per d.d. har kommunen tilbud til alle barn med rett til barnehageplass.
Etter inntak høst 15 er det kun en håndfull ledige plasser og vi har begrenset
utvidelsesmuligheter i eksisterende barnehager. Derfor må det ila dette barnehageåret
planlegges for utvidelse av kapasitet. Tangvall området blir i dag hovedsakelig dekket av
private barnehager. Spiren barnehage har signalisert ønske om å samlokalisere sine
avdelinger og utvide med en avdeling på sentrumsnær tomt. Med den ekspensjon planen
legger til rette for, vil det være behov for arealer til en barnehage (80 plasser) i tillegg til
private barnehagers kapasitet. Av den grunn anbefales det at arealer holdt av til offentlig
formål i oversendte plan ikke reduseres.
Skole: Planlegging av ny ungdomsskole for inntil 500 elever og ny videregående skole for
inntil 600 elever er i gang. Kommunale tjenester som PPT, Kvalifiseringsenhet, Kultur/
fritid og deler av helsetjenesten er tenkt lokalisert til det nye skolesenteret. Lunde skole

utvides ila 2016 til å ha tre paralleller og øker kapasiteten fra 400 elever i dag til like over
600 elever. De andre skolene har kapasitet for noen flere elever innenfor dagens
bygningsmasse, men før 2040 må det påregnes utvidelse/ fornying av minst en av de
andre barneskolene. Vest Agder Fylkeskommune melder inn behov for inntil 8 dekar til
den videregående skolen. Ungdomsskolen vil ha behov for anslagsvis 3-4 dekar i tillegg
til hallkapasitet for kroppsøving.
Kultur/ fritid: Omfanget av kulturtilbud i skolesenteret skaper press på hvor stort
kommunens bygg skal være. Det er meldt inn behov for ca. 1200 m 2 til dette formålet.
Deler av disse arealene vil være i sambruk med skole og annen aktivitet i senteret.
Idrett: Se eget grunnlagsdokument fra brukergruppe som har vurdert behovene.
Anslagsvis 36 dekar er meldt inn som brutto arealbehov for ulike fritids- og
idrettsaktiviteter. I dette anslaget er også to nye haller tatt med.
For oversiktens skyld limer jeg inn noen utdrag av statistikken som danner grunnlag for uttalelsen
ovenfor.
Befolkningsutvikling frem til 2014:

Andel 0-åringer:

Andel 1-5 åringer:

Med hilsen

Jon Wergeland
Kommunalsjef oppvekst
Saksbehandler: Jon Wergeland / Tlf.nr:

21.10.15

Behov for idrettsanlegg på Tangvall
Innspill fra gruppe oppnevnt av kommunalsjef for oppvekst 22.5.15.
Gruppa har bestått av:
Leder: Jon B. Fjeld – Søgne idrettsråd
Pål Karsten Kristensen – enhetsleder kultur
Paal M. Kristensen – enhetsleder ingeniørvesenet
Ola Frøysland – enhetsleder eiendom
Sekretær: Magne Haugland – enhet kultur.
Gruppas mandat:
Avklare og beskrive idrettens behov (utenom kroppsøving) for idrettsanlegg på Tangvall.
Gruppa har avholdt møter 25.6, 7.9, 17.9. og x.x.

1. Historikk- anleggsutvikling på Tangvall
Idretten har historisk hatt sitt hovedidrettsanlegg på Tangvall fra 1950 da nåværende
idrettsanlegg ble bygd med fullverdig friidretts- og fotballanlegg. Søgne var første
landkommune på Agder med gress fotballbane. Garderober og gymsal for innendørsaktiviteter var på Agder Folkehøgskole som lå ved banen.
Anlegget er gradvis utviklet etter dette, som konkurranse- og treningsanlegg i første rekke
for fotball og friidrett.
I 1980 ble det bygget to tennisbaner på stadionområdet som driftes av Søgne Tennisklubb. I
perioden 1995-2003 er det bygd to kunstgressbaner for fotball som i all hovedsak Søgne
Fotballklubb (SFK) bruker. I 2015 ble det etablert to matchbaner i sandvolleyball som Søgne
IL Volleyball administrerer.
Klubbhus med garderober ble bygd av Søgne Fotballklubb og Søgne IL Friidrett i 1995. Dette
garderobehuset dekker i dag fotball, friidrett og volleyballaktivitet på stadionområdet.
Etter at Søgne ungdomsskole ble bygd i 1959 og folkehøgskolen brant i 1966, er det primært
u-skolen, fotballen med Søgne Fotballklubb og friidrettsgruppa i Søgne IL som bruker
anleggene.
I tillegg er det på Tangvall skole en gymnastikksal (20x10 m) med to garderober som brukes
av skolen på dagtid og frivillige organisasjoner på kvelden. Garderobene modernisert i 196
for 2,5 mill. kr.
Et mindre skateanlegg ble anlagt ved E-39 banen i 1998 og er brukt til uorganisert
virksomhet av ungdom.

Anleggene eies og er driftet av Søgne kommune siden 1980.
I skolegården på Tangvall skole er det en basketballbane og en volleyballbane merket på
asfalt. Særlig basketballbanen brukes aktivt til uorganisert spill.
2. Behov for videreutvikling av idretts- og skoleanleggene
Med utgangspunkt i Klubbhuset på stadion har Søgne fotballklubb daglig skolefritidsordning
hvor fotballbanene og stadionanlegget brukes, i tillegg disponerer også SFK daglig tid i
gymsalen på Tangvall skole. Samme sted og samme anlegg benyttes også til klubbens
fotballakademi som foregår på dagtid. I tillegg har fotballklubben lag som spiller i ordinære
serier og et herrelag i 3. divisjon og damelag i 2. divisjon. Søgne er også kjent for å ha meget
godt ungdomsarbeid innen fotball og lag som hevder seg på nasjonalt nivå i aldersbestemte
klasser.
I dag er det meget høy utnyttelsesgrad på alle anleggene, fotballen har mer eller mindre
aktivitet på alle baner fra kl. 17 til 21 i sommerhalvåret og også meget høy bruksfrekvens
vinterstid på kunstgressbanene. Både trening og kamper foregår for en stor del på stadion,
men i yngre klasser er det også gode anlegg på Langenes og Tinntjønn.
Slik situasjonen er i dag er kapasiteten på fotballbanene sprengt, så det er behov for mer
plass til å trene fotball, da de to kunstgressbanene i sesongen mest brukes til kampavvikling
og trening må da vike.
Søgne IL Friidrett har tilfredsstillende trening og konkurranseanlegg på Søgne stadion. De
bruker klubbhuset til arrangementer og vanlig klubbvirksomhet. Søgne IL Friidrett er en av
de største friidrettsarrangørene på Sørlandet og har om lag 20 arrangementer som bruker
garderobeanlegget og stadionområdet gjennom hele året. Søgne stadion er ett av fire anlegg
i Vest-Agder hvor det går an å kaste spyd, slegge og diskos og som er godkjent for nasjonale
mesterskap.
Friidretten har ikke behov for vesentlig mer plass, men anlegget har dårlig drening på
spesielt indre bane, og må trolig skiftes.
Søgne Tennisklubb har et utendørs treningsanlegg som brukes i første rekke til
mosjonsaktivitet. Tennisklubben har behov for innendørsfasiliteter for å kunne øke
aktiviteten vesentlig, noe som krever tak over eksisterende baner på vinteren(boble) eller
andre steder. Tennisklubben har ikke tilgang på redskapsbod eller klubbhus.
Søgne IL Volleyball er blitt stadig større på sandvolleyball og har i dag utøvere som deltar i
norske mesterskap i denne idretten. I tillegg er det flere sandvolleyball- og ordinære
volleyballag som konkurrerer og trener på sandvolleyballbanen på Tangvall.
Skal en kunne arrangere turneringer på kretsnivå bør antall baner utvides ytterligere til fire.
Til trening er anlegget rimelig bra slik det er i dag. Volleyballen bruker garderobeanlegget i
Klubbhuset.

3. Andre brukere av anleggene
Stadionområdet er åpent for publikum og brukes til løping/jogging, rulleskitrening,
banesykling, golf, frisbeetrening og andre aktiviteter som krever stor flater. Det er også stor
uorganisert fotballaktivitet i ferier, helger og sene kveldstimer på kunstgressbanene.
Friidrettsanlegget brukes også til idrettsmerketaking og til en del grupper(uorganiserte) som
har ulike arrangementer med konkurranser i løp og hopp kast og annen fysisk aktivitet som
passer på stadion.
Anleggene i skolegården, særlig basketballbanen, er populær og dekker et behov til ballspill
for uorganisert spontan aktivitet. Den samme funksjonen har også skateanlegget ved E39
banen. Det er imidlertid litt for lite utfordrende og bør vurderes flyttet.
Tangvall skole bruker friidretts- og kunstgressbanen til kroppsøvingsundervisning og
selvfølgelig også til aktivitetsdager. Til skoleidrettsdager o.l. brukes også anlegget av øvrige
skoler i bygda.
4. Lokalisering i forhold til skog og mark, vei og gang og sykkelveinett
Kvaliteten på et idrettsanlegg er ikke bare avhengig av bruksmulighetene på anlegget, men
også i hvilken grad det er tilgang til «støttefunksjoner» som joggemuligheter, styrketreningsrom, turveier, trafikksikre veier for å trene på vinter/kvelder eller for gatelys etc.
med utgangspunkt i Idrettsanlegget på Tangvall.
Lokaliseringen av anlegget på Tangvall er meget tilfredsstillende i forhold til en del av disse
«støttefunksjonene».
5. Lokalisering i forhold til brukertilgjengelighet
Det er få steder i Søgne som er lettere å komme til enn Tangvall, som har god
kollektivdekning. Det er sykkelavstand til ca 90 % av Søgnes befolkning.
For tilreisende som skal spille kamper eller delta i arrangementer er anlegget sentralt, lett å
finne fram til og med gode parkeringsmuligheter.
6. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER
Arbeidsgruppa viser til vedlagte oversikt over eksisterende idrettsanlegg på Tangvall
(vedlegg 1) som ligger innenfor planområdet, ønsker og behov fra Søgne idrettsråd (vedlegg
2) og behovsinnspill fra Tangvall (ungdoms)skole (vedlegg 3) og Søgne videregående skole
(vedlegg 4).
6.1. Søgne stadion – kunstgressbaner og øvrige idrettsanlegg på stadionområdet
Arbeidsgruppa mener at Søgne stadion (naturgress fotball og friidrettsanlegget) med
klubbhus og øvrig infrastruktur knyttet til stadionanlegget samt de to kunstgressbanene
blir liggende som i dag.

Sandvolleyballbanene, tennisbanene og skolegårdsanleggene må innpasses på eksisterende
område, men må sees sammen med ny bygningsmasse og kan derfor plasseres andre steder
enn der de ligger i dag.
Nye skolebygg med idrettshall bør plasseres slik at de ligger tett opp til dagens anlegg, og
blir lett tilgjengelig for elevene på dagtid. Samtidig blir «idrettsparken på Tangvall» en
grønn lunge som kan brukes av innbyggerne på Tangvall, samt at anleggene vil generere
positiv aktivitet i handelssenteret Tangvall.
Å beholde hovedanlegget på Søgne stadion som nå, begrunnes med at dersom Søgne
stadion flyttes til f.eks. opp til dagens E39, så må også kunstgressbane 2 (Doorway-banen) og
klubbhus med garderobeanlegg flyttes. Å bygge ny Søgne stadion med tribuner med 600
sitteplasser og 400 ståplasser, sekretariats- og tidtakertårn, utstyrs- og materialbygninger,
klubbhus samt flomlys anslås til omkring 25 millioner kroner. I tillegg kommer erstatning av
Doorway-banen og tennisbanene, prosjektering, tomteutgifter etc. som er beregnet til ca.
14,2 mill. Sum totalt vil da ligge på ca. 38 mill. kr. Se vedlegg 6: Kostnadsoverslag.
Dersom det skulle bli bygd en ny Søgne stadion, f.eks. langs dagens E39, så blir dette regnet
som et nytt anlegg, hvor Departementet ikke stiller krav til godkjenning om omdisponering.
Vest-Ager fylkeskommune har vedtatt arealbruksprinsipper hvor det heter: «Dersom det
planlegges utbygging som kommer i konflikt med/er til hinder for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet, vil prinsippene sammen med faglige vurderinger kunne danne bakgrunn for
innsigelse og klage fra regionale og statlige myndigheter».
En eventuell nedleggelse av Søgne stadion krever Kulturdepartementets samtykke, som det
må søkes om fra kommunens side.
Imidlertid sier Kulturdepartementet at det ikke er kjent med noe lovverk som sier at nytt
stadionanlegg må være ferdig bygget før det gamle rives. Men i Søgne bør nye anlegg være
klare til bruk før de gamle legges ned, ellers vil idrettslagene få store problemer med å få
avviklet trening, kamper og stevner.
Arbeidsgruppa mener derfor at flyttingen internt på Tangvall vil medføre en rekke ulemper
for dagenes brukere og gi store økonomiske utfordringer som langt overstiger vinningen i
et flytteprosjekt som dette.
Andre løsninger
Et alternativ som må vurders, dersom en velger å bruke det nåværende stadionarealet til
annen virksomhet, er en helt ny plassering av Søgne Stadion med tilsvarende
brukermuligheter som i dag. Det vil for en slik løsning gjelde de samme krav til erstatning
som ved flytting internt på nåværende skole- og idrettsanleggsområde. Innen
Tangvallreguleringsplanen er det nærliggende å vurdere Lindegrøvan/Bøns jorde som det
eneste stedet hvor det er areal nok, og forholdsvis sentralt, men upraktisk avstand til en ny
videregående skole og ungdomsskole på Tangvall.

Med dette som bakgrunn bør nye arealer for skole og/eller idrettshall vurderes plassert på
arealene rett vest for dagens Tangvall skole.
6.2. Idrettshaller
Det fins i dag ingen innendørs idrettsanlegg på Tangvall, utenom gymsalen på Tangvall skole.
Arbeidsgruppa mener at det ved bygging av nye skoler på Tangvall, må planlegges for
innendørsanlegg som tilfredsstiller både skolebruk, til forebyggende arbeid i offentlig regi
(for eksempel frisklivsentral, helsestasjon for ungdom), treningssenterfunksjoner,
konkurranseanlegg for innendørs idretter, samt lokaler for kultur og musikk.
Et slikt bygg vil kunne oppnå relativt stor offentlig støtte. Dersom det inneholder
håndballhall (25x45 m), basishall (23x20 m) og klatrevegg vil spillemiddelstøtten være
henholdsvis 10 mill, 4 mill og 0,7 mill kr.
Søgne Turnforening har 493 medlemmer, og ville ha stor nytte av å kunne bruke en basishall
med fast oppmontert apparater/utstyr.
Behovet for arealer/rom til kroppsøving på de to skolene vil legge grunnlag for hva og hvor
stort en må bygge anleggene for innendørs kroppsøving. Pr. dags dato kan det for eksempel
se ut som at en vanlig idrettshall (25x45 m) vil være for liten til å betjene behovet for både
en ungdomsskole (200 elever) og en videregående skole (600 elever som øker til 900 i 2030).
Med 900 elever synes behovet å være ½ hall til. Dette er basert på at 600 elever i
videregående skole ukentlig har behov for 44 gymtimer i fullskala idrettshall, mens ytterlige
300 elever trenger 22 timer. I tillegg kommer gymbehovet for 200 elever på ungdomsskolen
på 27 timer.
Arbeidsgruppa mener derfor at det bør planlegges innendørs kroppsøvings- og idrettsanlegg
som tar høyde for en elevmasse på 1100, samtidig som idrettens behov til nyanlegg og
nyetableringer kan dekkes inn. Dette kan løses ved et kombibygg (eks. miniatyr Spicheren
Treningsenter) med idrettshall, basishall, klatre- og buldreanlegg og svømmehall.
Idrettshallen bør vurderes som trenings- og konkurranseanlegg for nye idretter og idretter i
Søgne som ikke har tilfredsstillende treningsmuligheter i dag (futsal, fotball, innebandy,
friidrett, tennis, basket m.fl.)
6.3. Tennisbaner
På Tangvall ligger det i dag 2 utendørs tennisbaner på 992 m2 hvor kommunen er grunneier
og Søgne Tennisklubb har bruksrett. En vil anta at nevnte areal kan omdisponeres, men at
minimum areal til to tennisbaner plasseres annet sted på nåværende skole- og idrettsanlegg
eller et passende sted utenom Tangvall, da i tilknytning til annet idrettsanlegg eller skole.
Alternativt må det avklares med tennisklubben om de vil avstå fra utendørsbaner, og kun
satse på spill innendørs.
Det må også vurderes om tennisbanene kan kombineres med «nye ballbingen», 20 x 36
meter, og ha støpt dekke. En slik flate vil også kunne kombineres med en kunstisflate.
6.4. Kunstgressbaner
I dag er det to kunstgressbaner på Tangvall:
Kunstgressbane 1 (E-39 banen) fra 2002, 68x106 m med flomlys, byggekostnad 7,572 mill. kr.

Kunstgressbane 2 (Doorway-banen) fra 2008, 64x106 m med flomlys, byggekostnad 4,246
mill. kr.
Sammen med naturgressmatta dekker disse 3 banene det meste av behovet for trening og
kampavvikling for fotball fra 13 år og eldre. Kampavvikling og trening for yngre lag tar
imidlertid opp mye tid på banene på Tangvall slik at det er fortsatt behov for mer arealer for
fotball. Dette kan løses ved at en vurderer kunstgressløsning ved rehabilitering av Nygård
grusbane, eller vurderer utvidelse av eksisterende anlegg på Langenes.
På sikt vil det være behov for minst en ny kunstgressbane (68x106 m) i Søgne. Det er ikke
plass til en ny bane av denne størrelse på Tangvall. Da må en vurdere å legge kunstgress på
stadion, med da fratar en friidretten muligheter til å arrangere kastekonkurranser på
anlegget. Arbeidsgruppa mener derfor at denne banen bør legges i utbyggingsområder
samlokalisert med andre idrettsanlegg/skoler/grendehus og barnehager. Ved den
kommende utbyggingen i Kjellandsheia vil det kunne bygges et slikt anlegg.
Kunstgresset på E39-banen er utslitt etter 13 år, og er planlagt skiftet ut våren 2016 med en
kostnad på 2,7 mill. kr. Dersom dette gjøres i 2016, vil det ikke være mulig å legge nærvarme
på denne banen, dersom en slik energikilde skulle bli valgt for oppvarming av skolebyggene.
Søgne fotballklubb ønsker at det i bygget ved E39 banen blir etablert 2 garderober med dusj.
6.5. Isbaneflate
Dersom det skal brukes nærvarme til de to skolene på Tangvall, kan en slik energikilde også
brukes til undervarme på en kunstgressbane eller oppvarming av vann i svømmebasseng.
Videre kan varmen veksles til kulde, og brukes til en isbaneflate. En slik løsning planlegges
for tiden på Risør stadion. På Tangvall kunne en isflate plasseres på del av området avsatt til
idrettsområde (nærmiljøpark) nord for E39 rett sør-øst for kunstgressbane 1.
Arbeidsgruppa vil anta at behovet for parkeringsplasser vil være ganske stort for 2 skoler,
idrettshall og stadionanlegg. Dersom det bygges parkeringskjeller, kan en evt. isflate også
ligge på taket av denne, slik som det er gjort i Flekkefjord (28 x 43 m).
6.6. Svømmehall
Som kjent er det bare Søgne og Songdalen kommuner i Vest-Agder som ikke har
svømmebasseng. Læreplanen for 8.-10. trinn krever svømmetrening og livredningstrening.
Arbeidsgruppa mener det kan vurderes å bygge noe tilsvarende Studentsamskipnadens bygg
på UIA, med svømmeanlegg inkludert.
Til et såkalt opplæringsbasseng (12,5 x 8,5 m) kan det gis 3,5 mill. kr i spillemidler
Til et treningsbasseng (25,0 x 12,5 m) gis det inntil 15 mill. kr i spillemidler.
Idretten har ikke spesielt ønsket svømmehall, men mener det bør vurderes i en større
flerbrukshall løsning.
6.7. Sandballaktiviteter
Ved Tangvall ungdomsskole er det i dag anlagt 2 sandvolleybaner. Dersom disse skal utnyttes
fullt til konkurranseområde, er det behov for 4 baner.

Det vil være mulighet for at disse banene kan etableres i den tiltenkte nærmiljøparken,
kombinert med en sandhåndballbane/fotballbane.
6.8. Nærmiljøpark
Området sørøst for Kunstgressbane 1, mot Sol-rundkjøringen, er i gjeldene kommuneplan
avsatt til idrettsformål og tiltenkt en større nærmiljøpark for barn og ungdom.
Området kan f.eks. inneholde: skateboard/rullebrettbane, buldrevegg, streetbasket, BMX
sykkelløype, isflate, ballbinge, sandvolleyballbane, parkour, trampoline, trimapparater samt
et møteplassområde med (overbygde) sitteplasser.
Til en slik nærmiljøpark kan det gis 1.200.000 kr i spillemidler.
6.9. Rulleskiløype
Dersom det er mulighet for det, burde det i framtiden legges ei asfaltert rulleskiløype (min. 2
km) med start- og målområde ved Søgne stadion på Tangvall.
Ei slik rulleskiløype kunne kombineres med standplass for skiskyting.
6.10. Andre forhold
Vest og nord for naturgressbanen på Søgne stadion ligger to felt med naturgress på
henholdsvis 2.700 m2 og 3.180 m2. Disse brukes til fri ballek av barn og unge, samt
oppvarmings- og treningsfelt. Arbeidsgruppa vil gjøre oppmerksom på det må juridisk
avklares om disse arealene må erstattes i henhold til rikspolitiske vedtekter for barn og unge,
dersom de nedbygges til andre formål.

7. VEDLEGG:
1. Statusoversikt for idrettsanlegg på Tangvall.
2. Idrettens ønsker og behov for utvikling av idrettene som drives på Tangvall i dag.
3. Behov og ønsker fra Tangvall skole.
4. Behov for anlegg og kroppsøvingstimer fra Søgne videregående skole.
5. Tabell over sambruksanlegg for idrett på Tangvall for Tangvall ungdomsskole, Søgne
videregående skole og idrettslag.
6. Kostnadsoverslag for flytting av anlegg på Tangvall.

Vedlegg 1:

Status idrettsanlegg Tangvall
Magne Haugland 24.3.15.

Navn

Bygge
år

Størrelse
m2

EKSISTERENDE
Søgne stadion
(hovedbanen)
1982
Naturgress
fotballbane
67 x 105 m

Spillemidl.
kr

Totalkostn.
kr

191.000

403.000

1.182.000

2.897.000

7.235 m2
Søgne stadion
(hovedbanen)
Friidrettsbane
med kunststoffdekke

1982

4.070 m2
Søgne stadion
Lengdegrop II
Søgne stadion
Tidtaker og
speakertårn
Søgne stadion
Tribune

1992

90 m2

1992

12 m2

1992

121 m2

1986

Søgne stadion
Klubbhus

1996

Søgne stadion
Kunstgressbane 2
«Doorway-banen»
64 x 106 m

198288

Søgne stadion
Redskapsbod

?

?

86.000

135.000

70 m2

0

109.000

250 m2

605.000

Ukjent

1.383.000
954.000

2008

6.955 m2

2.863.000

Merknader og tilstand
m.m.
Søgne idrettsplass
opprinnelig fra 1948.
Automatisk
vanningsanlegg.
I god stand.
Dersom banen får
kunstgress, mister
friidretten kastemuligheter, som må
erstattes.
6 rundløpsbaner a 400
m, kastefelt og 1 ekstra
hoppefelt fra 1992.
Toppdekket rehabilitert
i 1992.
Noe slitt, særlig indre
bane.
Ekstra bane for
lengdehopp.
Lagerrom for
friidrettsutstyr i første
etasje.
Plass til 500 personer.
Bygget i
trykkimpregnert tre.
Lagerbygg.
Grunneier: Kommunen
Huseier: Søgne IL?
Bygg i to etasjer, med
garderober/dusj.
Grunneier: Kommunen
Huseier: Klubbhuset
AL
Bygget på grusbane
1982 og 1988.
Flomlys fra 1988.
Kunstgress fra 2008.
Noen ujevnheter ved
tele.

Søgne stadion
7-er bane
naturgress ved E39
ca. 53 x 70 m
Søgne stadion
7-er bane
naturgress
ca. 45 x 60 m

Søgne stadion
Tennisanlegg

SUMMER
SØGNE
STADION I
Søgne stadion II
Kunstgressbane 1
«Nord for E39»
«E-39 banen»
68 x 106 m
Søgne stadion II
Flomlys
Søgne stadion II
E-39 banens
servicebygg
Søgne stadion II
Tribune i betong
Søgne stadion II
Oppvarmingsbane
ved E-39 banen
Naturgress
Tangvall ramp
Skateboardanlegg
SUMMER
SØGNE
STADION II
SUMMER SØGNE
STADION I OG II

1990

1997

1983

3.180 m2

50.000

Også brukt som
oppvarmings- og
treningsfelt.

50.000

Også brukt som
oppvarmings- og
treningsfelt.
Det blir muligens
plassert en sandvolleyballbane på denne
banen i 2015.
2 stk. utendørs
asfalterte baner med
malt toppdekke.
Grunneier: Kommunen
Bruksrett: Søgne
Tennisklubb

0

2.700 m2

0

992 m2

175.000

25.675 m2

3.193.000

8.415.000

1.820.000

7.007.000

207.000

565.000

525.000

2002
7.560 m2
2002
2003

80 m2

208.000

2002
2002

Inneholder flomlys.
Kunstgresset må
skiftes 2016.

Plass til 300 personer
273 m2

1998

0
102.000

204.000

75.000

150.000

7.913 m2

2.412.000

7.926.000

33.588.000

5.605.000

16.341.000

NYE BEHOV
Flerbrukshall
25x45 m

1.125 m2

Idrettshall

Pluss x m2 Fra
for
3.500.000
svømme- til
hall
15.000.000
600 m2
5.500.000

O-kart Tangvall Lindåsen
Volleyball- og
basketballbane i
skolegården
Rulleskiløype
Turløyper nord for
skolen/Tangvall
Nærmiljøpark
Nord for E39

SUMMER NYE
BEHOV
SUMMER
STADION I
OG II
SAMT BEHOV

10.000.000

Må trolig ha 6
garderober.
Styrkerom.
Klatrevegg.
Sosialt rom med bl.a.
bordtennis.
Svømmebasseng
(opplæring 12,5x8,5)
(trening 25x12,5) i
kjelleren?
Nytt behov f.o.m. 2030
for 900 elever på SVS

162 m2
420 m2

1.200.000

Større enn

2.307 m2

Kan bestå av
skateanlegg,
buldrevegg, BMX
løype, sandbaner,
kunst-/plastisflate

Vedlegg 2:
Idrettens ønsker og behov for utvikling av idrettene som drives på Tangvall i dag
Av: Jon Fjeld, leder Søgne idrettsråd
Det forutsettes at det skal bygges ny videregående skole på Tangvall. Det er krav til anlegg
for kroppsøving både inne og ute. Ungdomsskolen på Tangvall skal sees bygningsmessig i
forhold til dette.
Søgne idrettsråd har vedtatt at samme hvordan en tenker skolene plassert, så skal
idrettsanleggene med nåværende muligheter og tilbud erstattes fullt ut, eventuelt
forbedres, slik at aktiviteten kan utvikles videre i de idrettene det er tilrettelagt for i dag.
Likeledes ser også idretten mulighetene til en vesentlig anleggsoppgradering for idretten
p.g. a. de krav til kroppsøvingsanlegg innendørs og utendørs som skolen setter . Det vil gi
muligheter til nye anlegg og forbedring av de mulighetene flere idretter har i dag.
I det følgende tar en utgangspunkt i at de idrettene som finns i dag på Tangvall skal utvikles
videre. Likeledes har en med kjennskap til de behov som skolen har, sett på muligheter til at
disse anleggene kan brukes i samspill med etablerte idretter og eventuelle nye aktiviteter i
Søgne.
I. Kroppsøvingsanlegg/skoleanlegg til bruk av idretten innendørs
A) Nytt idrettsbygg tilknyttet skolene med følgende funksjoner:
Ballhall med kampbaner for futsal, basket og innebandy. Ellers vanlig tilgang for håndball,
volleyball etc.(suplement til Nygårdshallen og Tinntjønnhallen).
Basishall med spesiell tilrettelegging for turn og generell basistrening i styrke, balanse,
koordinasjon som alle idretter og mosjonister kan bruke. Vurdere mulighetene for
sprintstripe, fast høyde/stavgrop, kastseil friidrett, golfsimulator, mm.
Klatrehall – for trening og konkurranser.
Vurdere mindre aktivitetsrom med mulighet for dans, drama, ballett, aerobic etc.
Idrettshallen brukes til oppvisninger, konserter etc.
Et alternativ kan være å bygge
B) Storhall spesielt tilrettelagt for tennis, friidrett, turn og klatring. Øvrige funksjoner nevnt
under A kan også vurderes inn i en storhall. Sandhall kan også vurderes med baner for
sandvolley, sandhåndball og sandfotball. I en storhall kan det på indre bane tilrettelegges for
innebandy, volleyball og minihåndball (nett ned fra taket).
Ved en slik løsning kan anleggene for sandvolleyball og tennis flyttes innendørs. Anlegg ute
er da muligens unødvendige.
Friidrett har fortsatt behovene for konkurranseanlegg ute.
C) Fotballhall med stort sett samme muligheter, men i tilstøtende arealer, for andre
idretter/aktiviteter. Kan bruke nett for å dele hall til ulike funksjoner.
II. Aktivitetsområder utendørs
Skolen har bruk for aktivitetsflater ute.

Det bør tilrettelegges for aktiviteter som i dag er i umiddelbar nærhet av skolen på Tangvall.
Altså kunstgressbane fotball, utendørs basket, håndball, volleyball på fast dekke.
I tillegg bør det lages trimløyper med utendørs apparater for styrketrening.
Hvis mulig bør en vurdere kunstis på banene med fast dekke.
III. Idrettens behov (utgangspunkt er at en minimum skal ha samme anleggstilgang som i dag)
Fotball:
Matchbane/stadion med naturgress, garderober, klubbhus, materialrom.
Matchbane/stadion med kunstgress- tribuner, garderober og sekretariatskrav for å spille
kamper i 2. divisjon. Kan utvikles på E-39 banen eller på nåværende Søgne stadion. Da må
friidretten bort fra Tangvall/nåværende lokalisering.
Det er behov for minst en kunstgressbane i tillegg til Doorwaybanen for å dekke fotballens
behov til trening og kamparenaer for aldersgruppe 13 +.
Fotball for 6-12 år bør primært legges til skolebanene på Tinntjønn og Langenes. Et unntak er
Nygård skole som enten bør få kunstgress på Nygårdsbanen eller innpasses med sin aktivitet
på Tangvall. Da bør det lages en kunstgress bane med dette formål i tillegg til det som er på
Tangvall i dag.
Lokaler for å drive fotball fritids ordning med tilgang til fotballanlegg, innendørs areal, etc.
Klubbhus med vanlige klubbhusinnredning.
En del spesialarealer for fotballteknisk trening (mindre kunstgressarealer med mål,
ballvekker, osv).
Friidrett:
Fullverdig friidrettsanlegg med muligheter for alle friidrettsøvelser.
Teknisk rom/tidtaking/utstyr/garderober.
Klubbhus.
Tennis:
2 tennisbaner med utstyrsrom.
Vurdere muligheter til tennishall-boble over utendørsbanene. Mulighet til utvidelse til fire
baner.
Klubbrom/hus.
Volleyball:
2 sandvolleyballbaner med nødvendig materialrom.
Mulighet for utvidelse til flere baner. Garderober og tilgang til klubbhus.

Andre anleggsbehov som dekkes av infrastrukturen på Tangvall stadion:
Stadionanlegget brukes i dag til større arrangementer innen sykling, mosjonsløp, turneringer
osv. Viktig at det blir muligheter til tilgang til strøm, vann, arrangementshus etc. i tilknytning
til Tangvall sentrum, om idrettsanleggene flyttes fra sentrum.

Vedlegg 3:
Behov og ønsker fra Tangvall skole
Av: Ellinor Aas, rektor

 Det er selvfølgelig ønskelig med størst mulig tilrettelegging av et
variert antall idretter/aktiviteter. Men for meg er det viktigst at
det kommer en håndballbane. Det har vi ikke her.
 Dette mener jeg vi må ha til for dekke målene i læreplanen
Kroppsøving:
Flerbrukshall (20x40m),
Styrkerom
FRIIDRETTSBANE
KUNSTGRESSBANE
SVØMMEBASSENG
O-KART OPP TIL LINDÅSEN OG VIDEREUTVIKLE TURLØYPER NORD
FOR SKOLEN

FOR Å OPPNÅ GOD AKTIVITET I FRIMINUTTER OG GI ET GODT TILBUD
I VALGFAG ER FØLGENDE BRA Å HA:
AKTIVITETSROM MED BORDTENNIS, KORTSPILL OSV
UTEOMRÅDE/SKOLEGÅRD MED VOLLEYBALL OG BASKETBANE , KAN
GJERNE LØSES SOM SANDVOLLEYBALLBANE OG BALLBINGE.
SKATEANLEGG
En klatrevegg og rulleskiløype hadde vært fantastisk bra å ha både for
skolen og for kommunen, og gitt mange nye muligheter, men er ikke
et direkte mål.
Vi leier jo f.eks Samsen til klatring på friluftsliv nå.

Vedlegg 4:
Behov for anlegg og kroppsøvingstimer fra Søgne videregående skole
Av: Kari B. Kleivset
Ja, da tar jeg utgangspunkt i en skole som har kroppsøving 2-3 timer pr uke i alle klasser +
naturbasert aktivitet og aktivitet med hest som programfag og friluftsfag som valgfag.
Vi har alle fagene på Søgne videregående skole nå. Jeg kan ikke se at det er andre fag som er aktuelt i
de planene som foreligger i forslaget som er sendt til HKU.
Jeg er ikke sikker på hva du forventer av svar, men jeg svarer ut fra de behovene vi kan se for oss pr i
dag. Jeg velger å svare raskt, gi meg tilbakemelding dersom dette er var helt utenfor spørsmålet.
I læreplanen for Kroppsøving VG1









praktisere og gjere greie for sentrale reglar i utvalde idrettar og aktivitetar
praktisere fair play ved å inkludere andre, uavhengig av føresetnader, i utvalde
idrettar og aktivitetar
gjere funksjonell bruk av ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og
alternative rørsleaktivitetar
eksperimentere med ulike danseformer og skape dansekomposisjonar
praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø med lokal forankring
gjere greie for faktorar som påverkar motivasjonen til aktivitet og trening
praktisere treningsmetodar og øvingar innanfor uthald, styrke og rørsleevne for å
utvikle eigen kropp og ivareta eiga helse
planleggje og gjennomføre oppvarming og uttøying før og etter ulike
treningsaktivitetar

Mål i VG2 og VG3 utover det som er tilsvarende i VG1:




planleggje, gjennomføre og vurdere trening for å utvikle eigen kropp og ivareta eiga
helse
bruke grunnleggjande prinsipp for trening av uthald, styrke og rørsleevne
praktisere øvingar som kan førebyggje skadar og belastningslidingar, og gjere greie
for prinsipp for gode arbeidsteknikkar og arbeidsstillingar

I læreplan for 8.,9. og 10. trinn kommer dette i tillegg:




symje på magen og på ryggen og dukke
forklare og utføre livberging i vatn
forklare og utføre livbergande førstehjelp

Idrettshall:
Ut fra 600 elever trenger vi en idrettshall med mulighet for deling til flere grupper. Da er målet bruk
av ulike apparater, lagidretter, dans og styrketrening. I forslag til høringsnotat som legges fram for
HKU 10.02 er det foreslått 22 grupper, dette tilsvarer 44 timer kroppsøving. 300 elever a 30 elever i
klassen tilsvarer 10 klasser. De har i snitt 3 timer kroppsøving pr uke, noe som tilsvarer 33 timer pr
uke. Med 40 timer som regnes som disponible antall ukentlige timer er behovet en hall med areal til
fotball som kan deles i f.eks 3 i tillegg til styrkerom.

Utebaner:
Det må være muligheter for idrett i friluft. Sandbane til volley og håndball, fotballbane og
friidrettsbane er aktuelt.
Svømmehall:
Ut fra læreplanen til 8.-10. trinn er det behov for svømmetrening og livredningstrening i vann og på
land i egnede lokaler
Aktivitetspark og naturområde:
I kroppsøvingsfaget, naturbasert aktivitet og friluftsliv er bruk av naturen en del av målsettingene. Vi
ser at bruk av naturen for en større gruppe i mange tilfeller må tilrettelegges for at elevenes behov
skal ivaretas. I et folkehelseperspektiv er utvikling av egen kropp og egen helse ved bruk natur en del
av målsettingene for alle fag som innehar idrett og aktivitet som læreplanmål. Området ved
Søgnetunet og nord for Tangvall gir muligheter innen dette perspektivet.
Med 2 evt 3 timersøkter er en tur ut i naturen for stor aktivitet mht tidsbruk. Da er en aktivitetspark
for ungdom og voksne et tilbud som gir flere muligheter.
Ridehall og ridebane:
VG2 hest og hovslagerfaget trenger ridehall og ridebane. I aktiviteter med søk og lydighetstrening
med hund innen Vg2 Landbruk og gartneri brukes også ridehallen.
Bruk av hest kan være aktuelt til flere formål. Individuell trening med hest kan være en av de
utvalgte idrettsgrener skolen velger i kroppsøving for alle klassene på skolen.
Bruk av hest og hund innen terapi er en retning innen VG1 helse og oppvekst og VG2 helsefag.

Vedlegg 5:
Sambruksanlegg for idrett på Tangvall
for
Tangvall ungdomsskole, Søgne videregående skole og idrettslag
Type anlegg

Idrettslag

Ungdomsskole

Videregående skole

Flerbrukshall
Styrkerom
Klatrevegg
Basishall
Kunstgressbane
Friidrettsanlegg
Volleyballbane
Basketballbane
Buldrevegg
Skateanlegg
Rulleskiløype
O-kart
Turløype

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Tabellen er trolig ikke fullstendig.

Vedlegg 6

Kostnadsoverslag
for flytting/bygging av (ny) Søgne stadion
Tallene er bl.a. basert på tilsvarende nyanlegg i Valle, Grimstad og Hægebostad
samt anlegg bygd i Søgne.
Naturgressmatte eller kunstgress for fotball …..………. 5 mill.*
Flomlys ……………………………………………………………………. 1,1 «
Friidrettsanlegg ……………………………………………………….. 5,5 « *
Tidtakertårn …………………………………………………………….. 0,5 «
Tribune med overbygg og 1000 plasser ………………….. 6,3 «
Klubbhus med garderober 250 m2 …………………………… 5 «
Utstyrs- og lagerbygg ………………………………………………. 0,6 «
SUM
CA 24,0 mill.
Erstatte Doorway-banen med flomlys..………………….. 8 «
Tomteutgifter for erstatning av Doorway-banen …… 0,6 «
Erstatte 2 tennisbaner, gratis tomt ………………………… 1,5 «
Prosjektering/konsulent ………………………………………… 0,9 «
10 % uforutsett ……………………………………………………… 3,2 «
SUM
CA 14,2 mill.

24

+14
38

* Mandal har i 2010 bygget tilsvarende anlegg til kr 11,5 mill. kr,
mens uforutsette ting, ny adkomst, trapper, p-plass kostet 3,5 mill. ekstra.
Spillemidler som må tilbakebetales:
(191.000 + 1.182.000 + 86.000 + 615.000 + 954.000 + 175.000) = kr 3.193.000.
Nye spillemidler som kan gis ved bygging av nye anlegg:
Natur gressmatte ………………………… 1 mill.
Flomlys naturgessbane ………………… 0
«
Friidrettsanlegg …………………………….. 2
«
Tidtakertårn …………………………………. 0,166«
Tribune …………………………………………. 0
«
Klubbhus med garderober ……………. 2
«
Utstyrs- og lagerbygning ………………. 0,2 «
Kunstgressbane med flomlys ……….. 2,5 «
2 tennisbaner ………………………………. 0,5 «
SUM nye spillemidler …....……………. 8,366 «
- tilbakebetalte spillemidler ………… 3,193 «
Netto spillemidler
5,173 «
SAMLET KOSTANDSOVERSLAG I MLL. KR.
28.9.2015 MH
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