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Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak:
1. For planlegging på Tangvall legges det til grunn en overordnet soneinndeling med anbefalte
maks antall etasjer, som vist på skisse under.

Forenklet skisse som viser forslag til maksimalt antall etasjer i soner på Tangvall

2. Formannskapet ber om at det startes opp arbeid med å få inn bestemmelser vedrørende høyder i
Kommunedelplan for Tangvall.

3. Alle private balkonger og terrasser skal ha fem soltimer ved vår- og høstjevndøgn, der dette
ikke kan innfris kan felles takterrasse vurderes. Ved planlegging av nybygg skal dette også
gjelde balkonger og terrasser på eksisterende bygg.

Bakgrunn for saken:
I kommunedelplan for Tangvall er det ikke satt noen høydebegrensinger på nye bygninger. Det
er i stedet lagt opp til at byggehøyder skal vurderes og avgjøres i den enkelte
detaljreguleringsplan. I forbindelse med arbeid og høring av flere større detaljreguleringsplaner
på Tangvall ble maksimalhøyder for nye bygg et viktig tema. Det har underveis i prosessene
blitt tydelig at det er aktuelt å se på makshøyder på bygninger i sammenheng med utviklingen
på Tangvall på et større område enn i de enkelte detaljreguleringer.
Formannskapet har bedt administrasjonen om en vurdering av makshøyder på Tangvall.
Vedlagte notat inneholder faglig vurdering av situasjonen på Tangvall, samt faglige
vurderinger av mulig tiltak som kan gjøres for å styre utviklingen med tanke på
bygningshøyder. Det er ønskelig å sikre gode forutsetninger for innbyggere, eiere og
utbyggere i området.
Saksutredning:
Forespørselen fra formannskapet vedrørende bestilling av vurdering av høyder på Tangvall var
kort. Administrasjonen har forstått oppgaven dithen at bestillingen inneholder et ønske om et
«redskap» politikerne kan bruke i behandlinger av reguleringsplaner på Tangvall. I rapporten
har vi konsentrert oss om områdene som er regulert til sentrumsformål i kommunedelplan for
Tangvall. Det vises for øvrig til vedlegg 1. Rapport; vurdering av maksimalhøyde for ny
bebyggelse på Tangvall.
Tettstedsutviklingen på Tangvall har lenge vært prosjektbasert. Rapporten tar for seg tema og
metoder som kan være aktuelle for å styre bygningshøyder og ta vare på og utvikle kvalitetene
på Tangvall. Ved å se på Tangvall området under ett i en planleggingssammenheng kan det
legges til rette for en forutsigbar prosess for utbyggere og innbyggere. For høyhus utover 7-8
etasjer bør det gjøres grundige utredninger som vurderer hva det vil tilføre til Tangvall sett i en
større sammenheng.
Alternativer for å kunne styre høydene:
1. Fast kotehøyde
2. Fast antall etasjer i ulike soner
3. Fastsette høyder i den enkelte detaljreguleringsplan
4. Endring av kommunedelplan der høyder innarbeides
5. Områdeplan for områdene med sentrumsformål på Tangvall.
Administrasjonens innstilling begrunnes med at alternativ to sikrer en viss variasjon, og
bebyggelsen vil i det store bildet få en stigende høyde opp møt E39. Innstilling på å sette i gang
arbeid med endring av kommunedelplanen begrunnes med at det vil gi muligheter for å styre
framtidig utvikling, ivareta og utvikle kvaliteter på Tangvall og identifisere tomter som er
spesielt godt egnet for høyhus i større grad en et enkelt vedtak kan håndtere. Antall soltimer på
balkonger og terrasser er anbefaling fra SINTEF Byggforsk. Anbefalingen er gjort for å sikre
private uteoppholdsarealer ved fortetting i sentrumsområder og boligområder.

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Rapport vedr. makshøyder på Tangvall
2 Illustrasjoner

Vurdering av maksimalhøyde for ny bebyggelse på Tangvall

1

Sammendrag
Tettstedsutviklingen på Tangvall har lenge vært
prosjektbasert. Denne rapporten tar for seg tema
og metoder som kan være aktuelle for å styre
bygningshøyder og ta vare på og utvikle
kvalitetene på Tangvall. Ved å se på Tangvall
området under ett i en planleggingssammenheng
kan det legges til rette for en forutsigbar prosess
for utbyggere og innbyggere. For høyhus utover
7-8 etasjer bør det gjøres grundige utredninger som vurderer hva det vil tilføre til Tangvall sett i
en større sammenheng.
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Oppgaveforståelse
Formannskapet i Søgne kommune ba i møte 12.9.2018 Arealenheten om en administrativ
vurdering av innarbeiding av makshøyder på Tangvall, som skal legges fram for formannskapet.
Vi forstår det slik at bestillingen dreier seg om et ønske om et «redskap» som politikerne kan
bruke i sine behandlinger av nye/kommende detaljreguleringsplaner på Tangvall. Vi vil gjøre en
faglig vurdering av hvilke bygningshøyder som egner seg best på Tangvall i en overordnet
sammenheng. Vi oppfatter det slik at oppgaven dreier seg om området som er satt av til
sentrumsformål i kommunedelplan for Tangvall.
Ved å vise til eksempler fra andre steder, og se på hvilke vurderinger som er gjort der i
forbindelse med høydebegrensninger, kan vi trekke paralleller til situasjonen på Tangvall. Vi vil
også vurdere hensyn til områdene rundt og mellom bebyggelsen med tanke på brukbarhet,
estetikk og tekniske krav i henhold til PBL og TEK17. Vurderingene i rapporten vil oppsummeres i
forslag til et prinsippvedtak om byggehøyder på Tangvall. Et slikt vedtak vil gjelde hele området
med sentrumsformål på Tangvall og det må brukes i relasjon til kommunedelplanen for Tangvall.

Innledning

Plankart Kommunedelplan for Tangvall

På Tangvall har det meste av tettstedsutviklingen vært basert på prosjekter. Derfor har det
meste av utformingen blitt bestemt i de enkelte prosjekter og ikke som en helhetlig utforming
for sentrumsdelen av Tangvall. Kommunedelplan for Tangvall ble vedtatt 26.5.2016. I denne
planen legges føringer for arealbruk på Tangvallområdet fra Linnegrøvan i sør, til området
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mellom Tangvallveien og E39 i vest og Klepland –Nymoen i øst. Planen legger opp til ulike
former for bebyggelse i de ulike områdene. Sentralt på Tangvall, mellom E39 og Tangvallveien er
området avsatt til sentrumsformål med krav om detaljregulering før nye tiltak kan settes i gang.
Det er krav om at etasje på bakkeplan skal benyttes til publikumsrettede virksomheter. I tillegg
er det flere rekkefølgekrav som gjelder for området, men alt vedrørende utforming av
bebyggelsen var tenkt planlagt i detaljreguleringer.
Det pågår for tiden arbeid med flere store og til dels viktige detaljreguleringsplaner på Tangvall.
Nylig ble det det vedtatt en detaljreguleringsplan i Kleplandsveien utenfor sentrumsformålet
som ga mulighet til å bygge inntil 7 etasjer, med kombinasjon av næring og boliger. I forbindelse
med det pågående planarbeidet i området er det foreslått flere bygninger med byggehøyder
som skiller seg vesentlig ut fra omgivelsene. Det har vist seg at disse bør vurderes enda nøyere
når byggehøydene blir foreslått satt så høyt at det vil få betydelig innvirkning på gatebruk og
eksisterende bebyggelse.

Vurdering av høyder, og eksempler fra andre steder
Som et forarbeid til kommunedelplanen for Tangvall ble det utarbeidet en mulighetsstudie for
Tangvall. Denne tar i hovedsak for seg arealbruk i hele Tangvall-området og fokuserer lite på
høyder i området. Det er foreslått en generell høyde på maksimalt 3-6 etasjer i områdene med
sentrumsformål, uten at det gjort noen større utgreiinger om dette.

Illustrasjon fra Asplan Viak i mulighetsstudien som ble utarbeidet i 2015, viser en samlet skisse for en mulig
byromsutvikling på Tangvall. Her er det vist høyest bebyggelse inntil E39, med opp mot 14 etasjer i punkthus.

Under følger noen eksempler på høyhus/høy bebyggelse i Bryne sentrum og i Kristiansand
sentrum. Høyere bebyggelse i et sentrum ligger nesten alltid i randsonen av bebyggelsen. Det er
vanskelig å finne eksempler på høye bygninger som er plassert midt i eksisterende bebyggelse i
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sentrumsområder. Når det ligger høyhus midt i eksisterende bebyggelse er det som oftest
plassert midt i et kvartal slik at skyggen tas i egen bakgård/av egen bebyggelse.

Forum Jæren i Bryne sentrum
Forum Jæren i Bryne sentrum er et 20 etasjers høyhus på 67,6 meter. Dette er Bryne sitt
signalbygg, og er et kontorbygg som også er tilgjengelig for offentligheten. Høyhuset har en
gunstig plassering rett ved jernbanestasjonen i Bryne sentrum hvor det kaster mye av skyggen
på jernbanelinja. Bygget tilfører byen et positivt element, samtidig som plasseringen gjør at det
ikke forhindrer god oppholdskvalitet i området.

Forum Jæren

Bryne sentrum kan sammenlignes med Tangvall på grunn av utstrekningen, landskapet og
høyden på dagens bebyggelse, sett bort fra signalbygget.
Time kommune har gjort et stort arbeid med vurdering av høyder i Bryne sentrum i forbindelse
med utarbeidelse av kommunedelplan for sentrum. De har utarbeidet et fagnotat som
omhandler hva som skal til for å skape gode boforhold gjennom byform og byggehøyder. I dette
fagnotatet er det en beskrivelse av et høydekonsept som sier:
«Ved byggehøyder over fire etasjer er det mer krevende å få til god tilpassing til
verneverdige boområder/-miljø samt gode proporsjoner på byrom, lekeplasser og gater.
For å sikre sol i alle offentlige byrom og friområder foreslås det derfor som hovedregel en
gjennomsnittshøyde på 4 etasjer. Hovedregelen er derfor at bygninger oppføres i tre
etasjer med en inntrukket 4. etasje. Noen steder tillater gatebredde og andre lokale
forhold at det kan tillates inntil 6-7 etasjer. Høydekonseptet skal sikre siktlinjer mot
viktige bymotiv og utsikt mot landskapet rundt byen. For å markere viktige punkt i
bybildet åpner konseptet for høyhus på 8- 12 etasjer. For slike høyhus utenom Forum
Jæren (Høghuset) anbefales en maks høyde inntil ca. 2/3 av Forum Jæren ( ifht.
kotehøyde). Aktuell lokalisering er: 1. Langs Jernbanegata 2. Ved inngangen til
Sandtangen 3. Langs Arne Garborgs veg ved inngangen til sentrum i vest og i øst. Det er
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viktig å sikre at høyhus alltid skal tilføre byen ekstraordinære kvaliteter og aldri må
forhindre god oppholdskvalitet i tilknyttede byrom.»
(Time kommune, 2016)

Mulig plassering av nye høyhus i Bryne sentrum (Kommunedelplan for Bryne sentrum)

På illustrasjonen ser vi at vurdering av mulig plassering av nye høyhus i Bryne sentrum er i
ytterkanten/ved inngangen til sentrum, og ikke midt i eksisterende sentrumsbebyggelse.

Tinghuset i Kristiansand
Tinghuset i Kristiansand består av fire fløyer som danner et lukket gårdsrom. Høyblokken på 10
etasjer er trukket godt inn på tomta og er omkranset av de tilhørende lavblokkene slik at
mesteparten av skyggen tas på eget gårdsrom/bebyggelse.

Tinghuset i Kristiansand (Google Earth)

Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand
Hotellet er det høyeste bygget i Kristiansand med 13 etasjer, og har funksjon som et signalbygg i
Kvadraturen. Det er plassert i ytterkanten av Kvadraturen i Vestre Strandgate, noe som gjør at
det ikke kaster skygge uønskede steder hvor folk skal oppholde seg.
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Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand

Kvartal 71 og 6
Annen høy bebyggelse i Kristiansand sentrum er Fylkeshuset, som er plassert i ytterkanten av
Kvadraturen, og en boligblokk som ligger like ved Fylkeshuset i Kristian IVs gate 93. Denne
blokken er på samme måte som Tinghuset plassert midt i kvartalet slik at skyggen tas i egen
bakgård/bebyggelse.

Fylkeshuset og Kristian IVs gate 93

Landskap og omgivelser, lokalklima
Vurdering av akseptabel rommelighet og sol avhenger bl.a. av geografi, breddegrad og
solhøyder. Lys og sol er bestemt av stedets solvinkel. Behov for sol og lys gjelder først og fremst
for å fremme god helse og øke trivsel. Dette betyr mye på våre breddegrader med lav solvinkel.
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Illustrasjon som skyggelengde 1.mai kl.12.00 på Tangvall, i Paris og Roma.

På Tangvallsletta blåser det til dels mye. Den dominerende vindretningen er fra sørvest.
Årsmiddelvinden er i Følge NVE sitt kart på 6,5-7 ms 50m over bakken. Dette er forholdsvis høyt
tall til å være et tettsted på Sørlandet.
Lokaltopografien i en by fører til en sterk modifisering av det naturlige vindfeltet. Økning i
vindhastigheten er en følge av mangel på naturlige hindringer, kanalisering av vind mellom
bygninger og at høye bygninger presser vind ned i gateplan. Stedvis vil det også skapes
lommer uten vind, som reduserer den naturlige utskiftingen av luft.
Fra byggforskserien blad 311.109 Klimaundersøkelser

Prinsippskisse for arealdisponering for bebyggelse og vernetiltak mot vind i åpent slettelandskap. Fra
byggforskserien. Hovedvindretning er pilene i blått.

En godt planlagt utforming av bebyggelsen både med tanke på høyder og organisering av
bebyggelse bidrar til å skape gode og attraktive uteoppholdsarealer på bakken.
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Sol og lysforhold
Tett og høy utbygging øker behovet for å stille krav til sol og lysforhold og det bør være økt
fokus på mulighet for skjerming mot innsyn. For å få en bærekraftig tettstedsutvikling er det
viktig at kommunen benytter plan- og bygningslovens muligheter til å stille krav til kvalitet i
utforming av uteområde både til offentlig og private aktører. Barns interesser skal også gå foran
utbyggeres interesser.
Bruksverdi på omkringliggende eksisterende bebyggelse og områder må ivaretas. Krav til
kartlegging av soltimer på offentlige og privat uteoppholdsarealer som blir berørt av plan bør
innføres. I «Norm for utearealer i Oslo» er det stilt krav om at utearealer på terreng og lokk skal
ha minst 5 soltimer 1. mai, hvorav minst 3t mellom 15.00 og 20.00. På et tettsted som Tangvall
kan det forventes at utearealene skal ha minst like mye lys som i en storby. Ved
reguleringsplanarbeid kan det settes krav til kartlegging av soltimer på offentlige og private
uteoppholdsarealer som blir berørt av det aktuelle planforslaget.
Oslo kommune har en rommelighetsnorm. Dette er en norm for høyde på bygninger i forhold til
avstanden mellom bygningene. Avstandsforholdet 1,5xhøyden tilsvarer solvinkelen 1. mai kl
1500. Tilliggende boligbygninger mot felles uteareal skal altså ikke være høyere enn at forholdet
mellom gjennomsnittlig høyde og avstand mellom bygninger skal være < 1 : 1,5. Ved en avstand
i gårdsrom eller gate på 17 meter tilsvarer dette høyde på ca 4 etg + 1 tilbaketrukket etg.
Illustrasjonen nedenfor viser dette prinsippet:

Bolig

svalgang

H

Bolig

balkong

17 meter

B > 1,5 H
Illustrasjon fra «Utearealnormer» Oslo kommune som viser forhold mellom høyde på og avstand mellom bygninger.

Gjennomsnittlig dagslysaktor må i følge preakseptert løsning i TEK17 § 13-7 være på 2 %. Det må
kunne vises i planarbeid at bebyggelse rundt nybygg ikke blir forhindret fra å inneholde rom for
varig opphold helt ned til bakkeplan. Dagslysfaktor bør beregnes etter preaksepterte ytelser 1. b.
illustrer t i veiledning til TEK17.
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Illustrasjon som viser hvordan gjennomsnittlig dagslysfaktor etter TEK17 § 13-2 pkt 1. påvirkes av høyde på
bygninger rundt når den skal beregnes som preakseptert ytelse.

Bruksverdi på området, identitet
Tangvall har smale gågater mange plasser mellom de eksisterende bygningene. Ved god bruk og
utforming av bygningene rundt gågatene, kan det skapes hyggelige og intime gaterom når sol,
lys og vindforhold blir ivaretatt i arbeidet med utviklingen av området. Identitet og bruksverdi i
hele området er viktig. Hvis nye lokaler skal være attraktive må de ligge i et attraktivt område
der ny bebyggelse ikke må forringe bruksverdien av eksisterende bebyggelse og uteområder.

Bilder fra Google Earth som viser sentrum i Lom, et sted med tydelig identitet selv om det er mye vei og biler

I kombinerte prosjekter må boligkvalitetene ivaretas for å sikre gode boligområder. Når uteareal
plasseres på lokk må samspill mellom areal på terreng, lokk og tak sikres med godt synlig
adkomst som er inviterende og enkel å bruke. Dersom barnefamilier ikke finner gode nok vilkår i
sentrum vil sentrum heller ikke være attraktivt bosted for denne gruppen og barnefamilier vil
heller ikke slå seg ned her.
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Foto: Stringio, kjøpesenter Tyrkia med uteareal på tak

Foto: RHjortshoj, Fjordpark Danmark med uteareal på tak

Der er forskjell på fortetting i et boligområde og et næringsområde. Sentrumsformål i plan- og
bygningsloven innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor,
hotell/bevertning, herunder nødvendig grøntareal til bebyggelsen.
§ 12-7 nr. 4.
funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre
hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og
uteoppholdsareal
Det kan gis bestemmelser om planløsning både for bygninger, anlegg og utearealer for å sikre
god kvalitet og funksjonalitet. Bestemmelser kan brukes for å sikre rasjonell bruk av arealene
samtidig som en rekke andre hensyn forutsettes ivaretatt.………
I plan- og bygningslovens formålsparagraf § 1-1 går det fram at planløsningene særlig skal
ivareta behovene for barn og unges oppvekstsvilkår. Et viktig eksempel på hva som bør
defineres i planbestemmelser er størrelse og kvalitet på leke- og uteoppholdsareal samt
offentlige byrom. Nærmere informasjon om krav til uteoppholdsarealer finnes i byggteknisk
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forskrift og i H-2300 B Grad av utnytting, beregnings- og måleregler . Se også rapporten
«Byrom – en idéhåndbok, KMD 2017 »
Fra plan- og bygningsloven på DIBK

Utvikling på Tangvall
Tangvall sentrum er regulert i kommunedelplan for Tangvall. Det er i dag pågående arbeid med
flere detaljreguleringer for områder her, som er store nok til å sette preg på utviklingen av
Tangvall. Samtidig er dette separate planer som ikke følger noe felles hovedkonsept for
løsninger. Dette er heller ikke utviklet på noe overordnet nivå på Tangvall. For å oppnå en god
tettstedsutvikling på Tangvall er det essensielt å ha omtanke for stedet og bygge videre på det
som allerede finnes her.
Illustrasjonene under viser maksimalt utnyttelse av det som er vedtatte planer og forslåtte
planer på Tangvall. Brunt er forslått skolesenter, grått er vedtatte planer og gult er forslåtte
planer( pågående planarbeid).

Skisse som viser foreløpig planlagt utbygging på Tangvall, etter byggehøyde og byggegrense som er foreslått

Foreløpig planlagt bebyggelse sett mot Sentrumsveien

Foreløpig planlagt bebyggelse med rådhuset foran

Foreløpig planlagt bebyggelse sett mot Sentrumsveien

Foreløpig planlagt bebyggelse sett mot Rådhusveien
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Foreløpig planlagt bebyggelse sett mot Rådhusveien Foreløpig planlagt bebyggelse fra E39 øst

Det er viktig at om det skal bygges høyhus/punkthus så må dette tilpasses til hele området og
planlegges med omhu. Skal det bygges tett må byggene være så lave at kvalitetene på
bakkeplan dagslys, sol ivaretas. Skal det bygges høyt må byggene stå så langt fra hverandre at
kvalitetene på bakkeplan også ivaretas, så som sol og dagslys. Høyhus/ punkthus kan plasseres
der det ikke på noen måte forringer andres eiendom og dens brukbarhet. Bør plassers inntil vei
og andre ting som ikke har behov for sol og dagslys. Som vist i eksempler over blir høyhus på
våre breddegrader enten plassert i ytterkant av eksisterende bebyggelse, eller det er plassert for
seg selv.

Alternative løsninger
Det finnes flere ulike tilnærminger og metoder for å styre høydene på nye bygninger på Tangvall
og samtidig ivareta og utvikle områdets kvaliteter;
1. Det kan settes en fast kotehøyde på 32,1moh(Samme høyde som Rådhusveien 30), som
maks gesims- og mønehøyde for hele Tangvall. Denne kan det bygges opptil så fremt det
ikke går utover dagslys og soltimer for naboer. Dette vil sikre likebehandling av alle, men
det vil bli lite variasjon i området.
2. Det kan legges opp til et fast antall etasjer, fordelt opp i overordnete soner med hver sitt
maks antall etasjer vise på skisse. Dette sikrer noe variasjon i området og en gradvis
stigning i bygningshøyde fra Rådhusveien og opp mot E39.

14

Forenklet skisse som viser forslag til maksimalt antall etasjer i soner på Tangvall

3. Høyde kan avgjøres i den enkelte detaljreguleringsplan, slik som nå. Det må da være
tilstrekkelig utredet at planlagt bebyggelse ikke går utover dagslys og soltimer for
naboer. Dette kan bli noe uforutsigbart for utbyggere og det kan være vanskelig med en
overordnet styrt utvikling av området.
4. En endring av kommunedelplan der antall etasjer fastsettes relatert til
bygningstype/funksjon som det er regulert til, er et godt styringsverktøy. Her kan det på
et overordnet nivå legges inn ønsket høyde basert på overordnete vurderinger av
Tangvallområdet som helhet. Her er det mulig å legge inn høyhus/punkthus på de best
egnede stedene. Ulempen er at dette vil ta en del tid å arbeide inn.
5. Det kan utarbeides en områdeplan for sentrumsområdene på Tangvall, med kotesetting
i soner/områder og innarbeiding av høyhus der det egner seg best. Dette er et godt
styringsverktøy som vil ta seg av områdene som er regulert til sentrumsformål. En
områdeplan for sentrum kan bidra til å sikre forutsigbarhet og likebehandling for flere
utbyggere i hele området. En områdeplan er et omfattende arbeid som vil ta lang tid å
bli ferdig med.
6. Et kvalitetsprogram (eks Siriskjeret, Stavanger) som sikrer god estetisk utforming av
bygninger og uteområdene på Tangvall kan styre utviklingen på Tangvall til en viss grad.
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Det vil ta noe tid å utarbeide, men enklere enn plan. Styringsmulighetene er ikke like
sterke som om det innarbeides i plan.

Kilder
Utearealnormer, Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer i indre Oslo
Kommunedelplan for Bryne sentrum, med tilhørende dokumenter
SINTEF Byggforskserien, blad 312.047 Fortetting i byområder
Arch Daily, https://www.archdaily.com
Sun Calc, https://www.suncalc.org
Google Earth
Forum Jæren http://www.forumjaren.no

