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Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonen starter arbeidet med revisjon av skiltplan på Tangvall for det offentlige eide
arealet syd for rådhuset og helsehuset, og øst for rådhuset.

Bakgrunn for saken:
Eldrerådet har sendt følgende forslag til formannskapet:
Eldrerådet er gjort kjent med at transportplan for torget på Tangvall er lagt på is i forbindelse
med gjennomføringen av arbeidet med K3. Eldrerådet ber Formannskapet om, som et
midlertidig tiltak, å etablere 10 handicap plasser rundt Rådhuset i skiltet område.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har sendt følgende forslag til formannskapet:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber Formannskapet, som et midlertidig tiltak,
om å sette av 10 parkeringsplasser ved Rådhuset merket med; Kun for besøkende til Rådhuset.
Rådet tenker da med tidsbegrenset parkeringstid med max 2 timer.
Formannskapet vedtok i møte 14.3.18 i RS 12/18
Formannskapet ber administrasjonen utarbeide en sak til neste møte.
Saksutredning:
Administrasjonen forstår vedtaket i formannskapet som en bestilling om å utrede mulighetene
for inntil 10 parkeringsplasser rundt og ved rådhuset. Det legges til grunn at bestillingen
gjelder det offentlige eide arealet syd for rådhuset og helsehuset, og øst for rådhuset. Altså
innenfor regulert område med planidentitet 20091217 som vist i illustrasjon under.

Videre tolker administrasjonen det dit hen at disse 10 parkeringsplassene skal da være
tilrettelagt for handicappede og/eller skal ha maksimal parkeringstid på 2 timer.
Litt om krav, regler mv
For å etablere enten tidsbegrensede parkeringsplasser eller HC-plasser må det utarbeides en
skiltplan, da slike parkeringsplasser er definert som vilkårsparkering. Denne skal videre
godkjennes og vedtas av regionvegkontoret i fylket. Opprettelse av HC-plasser og/eller
tidsbegrensede plasser som ønsket fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne krever følgelig at det gjennomføres en prosess med utarbeidelse av ny skiltplan.
I Søgne kommunes veinormal vedtatt av kommunestyret 26.10.17, er det satt krav til størrelse
på utforming av parkeringsplasser. For HC-plasser er kravene til disse at de skal minimum
være 4,5 meter brede og 5 meter dype, når de er vinkelrett på veg. For en vanlig
parkeringsplass er kravene minimum 2,5 meter bredde og 5 meter lengde vinkelrett på veg.
Manøvringsareal inkludert veibredde skal minimum være 6 meter. Til langsgående HC-plasser
er kravene 2,5 meter bredde og 7,5 meter lengde.
Ifølge vist reguleringsplan over, er det på de mørkegrå flatene (kjøreveg) tillatt å tilrettelegge
parkering. På de lysegrå flatene (torg) kan det ifølge reguleringsplan ikke parkeres. Vi ser også
at dag-parkeringsplassen øst for rådhuset er tenkt bygd ned i grunnen. Dette er etter det
ingeniørvesenet forstår ikke aktuelt. For arealene øst for rådhuset pågår det i tillegg
reguleringsplanarbeid for Hølleveien med gnag- og sykkelvei, hvor vegvesenet foreslår å
regulere vekk de samme dagparkeringsplassene samt å ta vekk mulighet for parkeringskjeller.
Dette innebærer at ca. 24 dagparkeringsplasser kan forsvinne øst for rådhuset.
Det er i området totalt ca. 87 parkeringsplasser hvorav 5 er reservert leger og 2 er HCparkering. Altså 80 ordinære parkeringsplasser.
Om det skal anlegges HC-parkeringsplasser vinkelrett på vegen som tilfredsstiller veinormalen,
kan vi ikke se annen mulighet til å fjerne raden med 6 parkeringsplasser langs sørsiden av
rådhuset, men her er det kun 26 meter til rådighet mot Tangvallveien ift manøvreringsareal på
6 meter. Dette innebærer at det her kun kan etableres maksimalt 6 plasser. Skal en oppnå 10
plasser må også 4 plasser lages som langsgående, disse vil oppta 30 meter. Til sammen vil
disse 10 handicapplassene da oppta ca. 56 meter med parkeringsplasser tilsvarende ca. 22
vanlige parkeringsplasser.

Om en velger å etablere 10 HC-plasser som beskrevet over vil de være igjen ca. 56 ordinære
parkeringsplasser for andre besøkende og ansatte i området.
Eventuelt burde en se på en løsning hvor en kan etablere flere HC-plasser i tilknytning til
atkomstområdene til helsehuset, torget og rådhuset. De aktuelle områdene er slik
administrasjonen vurderer det, i området hvor legene har sine plasser, i området nær passasjen
mellom helsehuset og rådhuset og nær den østre inngangen til rådhuset. Legene sine
parkeringsplasser er nær inngangsdøra til legene vest på bygget, hvor det kan etableres inngang
for bevegelseshemmede til legesenter. Dersom plassene som er reservert til legene skal
omdisponeres krever det at det forhandles fram en endret avtale.
Krav i reguleringsplan som vist til over er:

Et grovt overslag sier at det i helsehuset og rådhuset til sammen er ca. 1300 kvm med kontorer,
dette tilsvarer i tråd med reguleringsplanen krav om 65 vanlige parkeringsplasser. I 2017 ble
kravene til parkering for helsehuset og rådhuset også undersøkt og byggesak kom den gang
frem til at det skal være 75 parkeringsplasser for besøkende og arbeidsplasser.

Om en så velger å omgjøre noen av disse til HC-plasser vil det kunne være problematisk i
forhold til hva som er satt som krav til parkering.
Formannskapet vedtok i sak 29.11.17 (PS118/17) å utsette revidering av skiltvedtekter på
Tangvall i påvente av kommunesammenslåingen. Bakgrunnen for dette var ressurssituasjonen
som følge av sammenslåingen og at en antar det vil være behov for en egen revidering når
reglementet skal samkjøres i en ny kommune.

Basert på signaler gitt i formannskapet 14.3.18 anbefaler administrasjonen at en igangsetter
arbeidet med skiltplan for det offentlige eide arealet syd for rådhuset og helsehuset, og øst for
rådhuset. Intensjonen med arbeidet er å tilrettelegge for HC- og/eller korttidsparkeringsplasser
innenfor kravet til antall parkeringsplasser som er gitt i gjeldende reguleringsplan.
Administrasjonen viser for øvrig til sak i formannskapet 29.11.17 (PS118/17) og gjør
oppmerksom på at en slik prioritering vil kunne få betydning for fremdriften til andre
prioriterte arbeidsoppgaver.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

