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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at en arbeider videre med alternativ A4, jf. saksfremlegg, og at dette
fremmes som alternativ til de reguleringsforslagene som er utlagt til offentlig ettersyn.

Bakgrunn for saken:
Det skal etableres et nytt sentrumsnært skolesenter på Tangvall med videregående skole (630
elever), ungdomsskole (540 elever), kulturskole og idrettsanlegg (haller, baner osv.).
Skolesenteret skal bygges der Tangvall ungdomsskole og Søgne stadion ligger i dag. Dette
arealet er avsatt til offentlig og kombinert formål (BOP1 og BKB1) i kommunedelplanen for
Tangvall.

Det ligger flere vedtak til grunn for prosjektet, både i fylkestinget i Vest-Agder
fylkeskommune og i kommunestyret i Søgne. Et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen
og kommunen er etablert.
Det er utlyst en «design-og built»-konkurranse der deltagende entreprenører skal foreslå
løsninger for både de nye skolene, uteområdene og innendørs idrettsarealer. Planen er at
ungdomsskolen bygges først med oppstart i 2020 og ferdigstillelse i 2022. Idrettshaller og
felles inne- og uteareal bygges samtidig. Byggingen av videregående skole starter
sannsynligvis umiddelbart når ungdomsskolen m.m. er ferdig.
Det er krav om utarbeiding av detaljreguleringsplan før bygging kan skje i området. Oppstart
av planarbeidet ble varslet i 2016, og planprogrammet ble fastsatt i plan- og miljøutvalget
26.10.2016 (sak 171/16). Det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan som ble fremmet for
førstegangsbehandling i plan- og miljøutvalget 19.09.2018. Som grunnlag for
reguleringsplanen er det utarbeidet mulighetsstudie, der flere alternative løsninger er vurdert,
og konsekvensutredning. Planforslaget gir plass til to skoler med totalt ca. 1200 elever,
nødvendig uteareal og funksjoner, flerbrukshall, svømmehall og idrettsanlegg. Barnehage er
det ikke funnet plass til, og dette er derfor tatt ut av planen.
Plan- og miljøutvalget gjorde følgende vedtak den 19.09.18:

Planen er nå lagt ut på offentlig ettersyn i to alternativer, alternativ 1 (pkt. 1 i vedtaket) og A0alternativet (pkt. 2 i vedtaket), med frist for merknader 16. november 2018.
Som en oppfølging av vedtaket er det i høringsperioden innledet dialog med idrettsrådet i
Søgne. Det er i denne sammenheng kommet frem et tredje alternativ for løsning av
arealbehovene. «Design- og built»-konkurransen er foreløpig stoppet i påvente av en nærmere
avklaring av hvilket alternativ som blir valgt. Det er ønskelig at formannskapet som grunneier
gir føringer for hvilke alternativ som skal fremmes etter at kommunen har ervervet arealer vest
for det som tidligere har vært definert som areal til idrettsformål/skoleformål. Dette er også
viktig for at prosjektet ikke blir vesentlig forsinket.
Beskrivelse av alternativene:
Som nevnt ligger det nå ute 2 alternative løsninger for regulering av nytt skolesenter på
Tangvall på offentlig ettersyn; alternativ 1 og A0-alternativet.
Som en oppfølging av den politiske bestillingen om tilleggstomt i nærheten av skolesenteret for
å erstatte de idrettsanleggene som går tapt, er det vurdert å ta i bruk arealene langs
Tangvallveien vest for skolesenteret til dette behovet. Dette alternativet er allerede delvis
beskrevet og bygger på alternativ A4-A i mulighetsstudien. Alternativet kalles derfor A4alternativet. Alle de tre alternativene blir kort beskrevet nedenfor.
Utsnitt av plankartene for alle tre alternativene er satt inn i saksfremlegget nedenfor. Plankartet
for A4-alternativet er ikke helt ferdig detaljert. Det er hovedgrepet for arealbruken i området
som er tema i denne saken. Et gjennomarbeidet planforslag basert på valgte hovedgrep vil bli
behandlet på ordinært vis senere. Det er utarbeidet illustrasjonsplaner for alle tre alternativene
som er vedlagt saken.
Reguleringsplanen vil kun avsette arealformål, og gir ikke helt konkrete føringer på utforming
av f.eks. idrettsarealet, men forslag til innhold er illustrert i illustrasjonsplanene for å vise
aktuelle arealstørrelser. Innhold innenfor de ulike formål er beskrevet i mulighetsstudiet og
planbeskrivelse, og vil bli avklart i «design-og-built»-konkurransen, men drøftes ikke
inngående her.
Alternativ 1
Dette er alternativet som ble fremmet som den anbefalte løsningen til førstegangsbehandlingen.
Forslaget er basert på alternativ 2B i mulighetsstudiet der hovedgrepet er å plassere skolen
sørøst på tomta for å få en god kobling mot Tangvall sentrum og kollektivterminalen. Det
legges opp til en forplass mot sentrum, mens skolens uteareal og nærmiljøpark legges mot
sørvest. Friidrettsbanen flyttes opp mot E39, og det etableres nye idrettsfunksjoner nord for
E39. Det åpnes for å bygge parkeringskjeller under bygg i sørøst med nedkjøring fra øst, med
mulighet for en evt. fremtidig kobling til en felles nedkjøring for sentrum. Håverstads jorde
innlemmes som del av skoleområdet. Stemveien flyttes vestover som følge av tomteutvidelsen.

Arealmessig blir det en 11-bane mindre enn dagens situasjon innenfor området, men for
fotballen kan dette delvis kompenseres ved at det etableres en 11-bane med kunstgress på
friidrettsbanen, noe som gir
bedre utnyttelse av arealet året
rundt, samt at det er plass til
ekstra 7-erbane eller kaldhall
med mål som 9-erbane på
jordet nord for E39.
Det er høy aktivitet i idretten i
Søgne. Fotballen har spilt inn
at de trenger 3 11’erbaner i
nærheten av hverandre, noe de
ikke får med dette alternativet.
Friidretten får helt klart et
dårligere tilbud enn dagens
situasjon med dette
alternativet. Ved anleggelse av
kunstgress på friidrettsbanen
må kasteøvelser etableres et
annet sted. Legges disse nord
for E39 vil det gjøre anlegget
uaktuelt som konkurransebane
og ifølge idrettsrådet vil det
bidra til at friidretten ikke kan
drive sin aktivitet i Søgne, men
må flytte til et annet sted.
Figur 1 - Alternativ 1

A0-alternativet:
Som følge av vedtaket ble det utarbeidet et alternativ basert på A0-alternativet i
mulighetsstudiet som innebærer at idrettsanleggene blir liggende som i dag. Den nye skolen
plasseres på dagens skoletomt og Håvardstads jorde. I illustrasjonsplanen er det lagt til grunn
samme fotavtrykk for bygningsmassen som i alternativ1, men siden tomta blir mindre, er det
vist et kompakt bygningsanlegg hvor hele bygningsmassen er samlet i et bygg. I alternativ 1 er
det krav til forplass mot Sentrumsveien (§3.2.1). Dette kravet er tatt ut i alternativ A0, da dette
kan bli utfordrende å etablere. Det er forutsatt at Rådhusveien og Sentrumsveien får samme
utforming som i alternativ 1. Omlegging av Stemveien i vest er også lik alternativ 1. Siden
skolen blir liggende et stykke fra sentrum, blir det ikke aktuelt å kople seg på felles
parkeringsanlegg (§3.1.3). Nedkjøring til p-kjeller må løses enten fra Rådhusveien, eller fra
utearealer vest for skolen (§4.1). I illustrasjonsplanen er mopedparkering vist som del av felt
BIA3.

Atkomsten i vest tar av arealene vist som uteareal til ungdomsskolen i mulighetsstudien. I
tillegg vil nødvendig
utendørs
undervisningsareal til den
videregående skolen, og
overflateparkering, ta av
det samme arealet. Dette
betyr at det er ca. 4 daa til
uteoppholdsareal til
skolene. I rom- og
funksjonsprogrammet er
det beskrevet at utearealet
til ungdomsskolen bør
være 21 daa. For at dette
skal kunne realiseres må
en regne inn eksisterende
idrettsflater.
Tangvallbekken
forutsettes lagt om noe,
men slik at tennisbaner og
11-er fotballbane
videreføres som i dag. Det
blir også en parksone
langs Tangvallbekken.
Som følge av at det ikke er
plass til nærmiljøpark sør
for E39 (5 daa i henhold
til krav i kommunedelplan
for Tangvall), er denne
flyttet som et nytt anlegg
på 5 daa på dagens jorde
Figur 2 - A0-alternativet
nord for E39 (BIA2, §3.3),
og krav til nærmiljøpark
som del av BOP 1 er tatt ut (§3.2.1).
Alternativ A4
Alternativet er basert på alternativ
A4-A i mulighetsstudiet. Skolen med
idrettshaller plasseres på en tomt
formet som en motsatt L sør og øst på
området. Friidrettsbanen flyttes vest
for skoleområdet. Hele Håverstads
jorde benyttes, men det er i tillegg
behov for enda noe mer areal vestover
for å få plass til banen. Denne banen
etableres som en fullverdig
friidrettsbane. Det er noe trangt
mellom Tangvallbekken og
Tangvallveien, men det er mulig å få
til løsninger for dette området.
Stemveien justeres mot øst og blir
liggende mellom skolen og
friidrettsbanen. «Doorway»-banen

(eksisterende kunstgressbane sør for E39) og tennisbanene, beholdes i samme område. De kan
beholdes som i dag eller flyttes noe lenger nord, noe som vil gi bedre utforming av utearealene
på skolen, men endelig løsning for dette overlates til «design- og built»-konkurransen.
Arealene nord for E39 forbeholdes fotballen. «Toyota»-banen beholdes, jordet i øst benyttes til
en kaldhall med plass til 9-erbane. Det er noe trangt der, men det skal være mulig evt. med
justering av veien og terrengbearbeiding. Det bygges nytt klubbhus for fotballen i dette
området.
Saksutredning:
Alternativ 1 gir en god løsning for skolens behov. Det er nok luft og fleksibilitet innenfor
arealet til å få en god form på bygg og uteområder. Det vil i dette alternativet også være lettere
å bygge opp under intensjon om en sentrumsskole som henvender seg mot, og blir en naturlig
del av sentrum. Dette alternativet løser derimot ikke idrettens behov. A0-alternativet
tilfredsstiller idrettens behov, da de i dette alternativet beholder sine arealer slik de er i dag.
Dette alternativet vil derimot ikke gi en tilfredsstillende løsning for skolene, spesielt for
videregående skole. Det vil bli svært trangt og lite fleksibelt både for å få en god form på
byggene og for å få gode kvaliteter på uteareal osv. Friidrettsbanen vil også bli liggende
mellom skolen og sentrum og gjøre det krevende å få en god utforming som kobler skolen tett
på sentrum.
Det har vært drøftet om idrettsanleggene kan flyttes ut av sentrum og anlegges et annet sted.
Det har til nå ikke pekt seg et egnet areal til dette formålet. Aktuelle areal kommer fort i
konflikt med dyrket mark eller blir for usentralt lokalisert. Det har noen klare fordeler å
beholde idrettsarealene i sentrum. De er sentralt tilgjengelige for hele kommunen, nær opp til
overordnet veisystem og kollektivterminal. Et tilfredsstillende tilbud av baner, kombinert med
de nye hallene, vil bli et flott hovedanlegg for idrett i Søgne. Høy aktivitet på disse arealene
kan også gi ringvirkninger for f.eks. handel i sentrum.
Planarbeidet har vist at det ikke er mulig å få plass til alle formål som er ønsket innenfor
arealet tiltenkt skolesenter. En utvidelse av planområdet vestover, slik alternativ A4 viser,
åpner for at både skolenes og idrettens interesser blir ivaretatt. Dette innebærer at arealene nord
for E39 forbeholdes fotballen og eksisterende 11’erbane sør for E39 opprettholdes som en del
av tilbudet. Friidretten får sin plass vest for skolen langs Tangvallveien. Denne
naturgressbanen kan også brukes av fotballen i barmarkssesongen. Det vil være gode
muligheter for å vurdere sambruk av f.eks. garderobefasiliteter, lager osv. innenfor hele
planområdet, og generelt bør bruken av arealene optimaliseres mest mulig for best mulig
tilbud.
Alternativ A4 er presentert for idrettsrådet som er positive til denne løsningen. Alternativ A4
som hovedgrep for arealbruken innebærer at planområdet for skoleområdet må utvides og et
revidert forslag til reguleringsplan må legges ut på nytt offentlig ettersyn. På tross av dette vil
et vedtak av hovedgrep nå bidra til å skape forutsigbarhet for alle aktører og til at arbeidet med
«design-og-built»-konkurransen kan fortsette. På bakgrunn av dette anbefales det at
formannskapet vedtar at alternativ A4 legges til grunn som hovedgrep i reguleringsplanen for
nytt skolesenter på Tangvall.

Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

