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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget tar innkommende merknader og vurderinger gjort av disse til
etterretning.
2. Plan- og miljøutvalget innstiller til Søgne Kommunestyret om følgende:


Søgne Kommune vedtar detaljreguleringsplan for ny busslomme, Torvmoen jfr.
plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 10.10.2012
Behandling:
Vedtak/innstilling:

Bakgrunn for saken:

Det foreligger forslag til detaljreguleringsplan for busslomme på Stausland for vestgående
trafikk.
Detaljreguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn. Det er mottatt 4 merknader til
planen.
Nedenfor følger en gjennomgang og vurdering av disse.

Saksutredning:
Fylkesmannen datert 16.08.2012.
Har ingen merknader til saken.
Statens Vegvesen datert 15.08.2012.
Frisiktsoner i begge retninger langs fylkesvegen i kryss og avkjørsel må fremgå av planen. Det
må også tas inn en bestemmelse om at byggeplanen skal sendes og godkjennes av Vegvesenet
for igangsettingstillatelse blir gitt.

Vurdering:
Tas til etterretning.

Jørund Try datert 05.09.2012.
Grunneier er fortsatt uenig i forslaget til busslomme. Dette prinsipielt for fordi han ikke ønsker
å avstå landbruksarealer til andre formål enn landbruksdrift.
Grunneier mener at busslomma slik den er plassert, er trafikkfarlig. Plasseringen av busslomma
har vært tatt opp med leder av plan- og miljøutvalget og saksbehandler, uten at det er
kommentert i saksfremlegget. Grunneier mener at saken må få en ny saksbehandling ettersom
dette med alternative plasseringer må anses som nye opplysninger. Dersom foreslåtte
plassering likevel blir gjennomført, så må det settes i verk tiltak for å redusere ulykkesrisikoen.
Mener at gang-/sykkelvei fra busslomma og vestover fortsatt er 2,5 meter, mens man ble enige
om 2 meter bredde.
Vurdering:
Administrasjonen mener det er samfunnsmessige interesser som taler for at busslomma bør
bygges. Det er gjort mye med planen for å redusere inngrepet i dyrka jord til et minimum.
Administrasjonen har brukt veinormen i forhold til valg av plassering og teknisk utforming.
Man har hatt dialog med Vegvesenet underveis i planprosessen. Det fremlagte forslag medfører
etter administrasjonens vurdering ingen økt ulykkesrisiko.

Bredden på gang-/sykkelveien er 2 meter.
Vest-Agder Fylkeskommune datert 03.09.2012.
Minner om at det ikke er foretatt arkeologiske registreringer. Disse må gjennomføres før
planen kan vedtas.
Vurdering:
Det er stilt rekkefølgekrav om at arkeologiske registreringer skal gjennomføres før det gis
igangsettingstillatelse. Dette er avklart med Fylkesarkeolog Ghattas Sayej i mail datert
25.09.1012.

Rådmannens merknader:
I sin merknad skriver Try:
Jeg ser det også som en provokasjon og et overgrep fra administrasjon og politikers side at jeg skal
bidra til utbygging av et boligutbygging med en utforming som en stor del av lokalsamfunnet opprinnelig
har protestert mot og hvor utbygger ved flere anledninger har endret de opprinnelige planer på en for
omgivelsene negativ måte. Dette har skjedd med bistand fra administrasjon og politikere. Dette kan
tyde på nære forbindelser mellom utbygger, administrasjon og sentrale politikere.

Administrasjonen tar avstand fra Try sine påstander og kan ikke se at det er grunnlag for den
kritikken Try framsetter mot administrasjonen. Kravet om busslomme for vestgående trafikk
kom inn da kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Torvmoen.
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4 Uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune til detaljreguleringsplan for busslomme Torvmoen, Stausland
5 Plankart datert 15.06.2012
6 Beskrivelse - Detaljreguleringsplan for busslomme, Stauslandsveien/Torvmoen.
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
Saksbehandler: Ole-.1011anEik
Tlf: 38 17 66 76

Deres rej.: 2011/1433
Vår ref:
2011/3965

Vår daw:
Arkivkode:

16.08.2012
421.4

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Torvmoen Stausland - uttalelse til detaljreguleringsplan for busslomme
Vi viser til kommunens ekspedisjon av 29.06.2012.
DetaFreguleringsplanen åpner for å anlegge busslomme for vestgående trafikk på fylkesvei
456. Dette krever bruk av ea. 200 kvm areal inklusive dyrka mark. Fylkesmannen har ved
oppstart av planarbeidet anført at dersom trafikksikkerhetsmessige forhold krever at det tas
dyrka mark, bør arealet begrenses til et minimum. Vi mener dette cr fulgt opp i planforslaget
og har derfor ikke vesentlige merknader.

Med hilsen

oha Eik
seniorråd iver

Magnu Thomassen (e.f.)
plankoordinator

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Besoksadr.
Postadr.
Telefon

Postboks 517 Lund

Tordeaskjoldsgate 65
Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand
38 17 60 00 Telefaks 38 17 60 13

4605

Kristiansand S

E-post
postmottak@fmva.no
I ljemmeside
http://www.fylkesmannen.noka
Org.nr. N0974 762 994

Statens vegvesen
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region sør

Steinar Ånesland - 38121525

2011/101355-004

2011/1433 -22044/2012
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Uttalelse til reguleringsplan for busslomme på Torvmoen/Lauvsland
Søgne kommune

i

Vi viser til brev fra dere av 29.6.2012.
Oversendelsen gjelder reguleringsplan for busslomme på Torvmoen/Lauvsland i Søgne
kommune.
Frisiktsoner i begge retninger langs fylkesvegen i kryss og avkjørsel må fremgå av planen.
Det må tas inn i reguleringsbestemmelse om at byggeplan for busslomma skal oversendes og
være godkjent av Statens vegvesen før igangsettingstillatelse blir gitt.
Statens vegvesen har ellers ingen merknader til saken.
Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
seksjonsleder
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Steinar Anesland

Kopi: Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen

Postadresse
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

Telefon: 815 48 000
Telefaks: 37 01 98 01
firrnapost-sor@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rigedalen 5
4626 KR1STIANSAND
5

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

UHHE
Søgne kommune

0 6 SEPT
201

Rådhuset
4640 Søgne

11113S

Offentlig ettersyn —detaljreguleringsplan for busslomme, Torvemonen/Stausland.
Planen har tidligere vært diskutert av undertegnede med leder av plan og miljøutvalget og
saksbehandler Ørum og det er gjort noen mindre justeringer i administrasjonens opprinnelige forslag
på dette grunnlaget. Undertegnede har imidlertid vært uenig i forslaget og er fortsatt det av flere
grunner. Det gjelder bl.a. at vedkommende prinsipielt ikke ønsker å avstå viktige landbruksarealer til
andre formål enn landbruksdrift. Jeg ser det også som en provokasjon og et overgrep fra
administrasjon og politikers side at jeg skal bidra til utbygging av et boligutbygging med en utforming
som en stor del av lokalsamfunnet opprinnelig har protestert mot og hvor utbygger ved flere
anledninger har endret de opprinnelige planer på en for omgivelsene negativ måte. Dette har skjedd
med bistand fra administrasjon og politikere. Dette kan tyde på nære forbindelser mellom utbygger,
administrasjon og sentrale politikere. Når et boligområde planlegges er det rimelig at utbygger legger
inn sentrale funksjoner for dette på de arealer de har til rådighet og ikke i etterkant slik som i dette
tilfelle forsøker å ta seg til rette på annens eiendom. Det er en administrasjons og politikers oppgaver
å påse at det foretas en helhetlig og akseptabel planlegging, hvilke ikke har vært tilfelle i denne sak.
Av saksdokumentene framgår følgende: "Vanligvis skal en busslomme plasseres etter et kryss, slik
som det er med krysset ned til Linneflaten. Men man har vurdert oversikten som god i området
derfor har man lagt busslommen før krysset. " Ytterligere begrunnelser i den sammenheng foreligger
ikke. Kommunen har også i plansammenheng avskåret seg fra slike alternative vurderinger for
plassering av busslomme ved å avgrense planområdet mot vest til veg til Linneflaten. Dette tyder på
at den allerede i utgangspunktet har bestemt seg for hvor busstoppet skal plasseres før saken er
tilstrekkelig utredet. Dermed er normale prosesser i et planarbeid hvor konsekvenser og alternative
utforminger inngår i fortløpende prosesser ikke fulgt. Det har resultert i at administrasjon og
politikere har kommet fram til løsninger med store samfunnsmessige svakheter. Det primære kan
synes å vært å tilfredsstille ønsker fra utbyggere om en busslomme med en nærmere angitt
plassering. Disse svakheter relaterer seg bl.a. til at det er lagt opp til en komplisert tilgang til
busslomma som i praksis ikke blir fulgt. Personer må først følge gangsti på sørsiden av RV for så å
krysse RV456 og følge veg ned mot Linneflaten for detter å krysse denne og så gå opp mot RV456 og
følge denne på nordsiden av RV456 i østlig retning i en avstand av 75-80 m for å nå fram til
busslomme. Formelt er derved kravene til tilgang og gangsti sannsynlig oppfylt Men det er
usannsynlig at disse gangstier som bygges i større grad blir benyttet. Beboerne øst i området får en
gangavstand på mellom 200- 250 m og kryssing av to veger for å nå fram til busslomma. For disse vil
det være raskere å nytte allerede etablert busslomme mot øst. Men ved å krysse RV456 utenom
gangfelt kan denne gangavstand reduseres til 60-70 m. Også for beboerer vest i området vil
gangavstanden kunne forkortes ved at disse utnytter mulighetene ved å krysse RV456 utenom
gangfelt. En må således regne med at de fleste ikke vil nytte de opparbeide gangveier til busslomma.
Rv 456 er en svært trafikert veg hvor det til tider kan være problemer med å krysse denne. Det har
også i dette området på Stausland vært flere trafikkulykker med bl. a. dødsulykker i kort avstand fra
de aktuelle krysninger av RV456.

Den foreslåtte plassering av busslomme legger dermed opp til trafikkfarlige situasjoner hvor det er
sannsynligheten for påkjørsler og ulykker øker betraktelig. Ved at personer krysser RV456 ved
utkjørsel fra mitt gardbruk eller i nærheten av denne, vil det også i den forbindelse kunne oppstå
trafikkfarlige situasjoner som vi uforskyldt blir involvert i. Disse forhold angående busslommens
plassering har i samtaler vært tatt opp med saksbehandler og leder av plan og miljøutvalget og burde
være en viktig saksopplysning, men er ikke kommentert i administrasjonens saksframlegg. Det
gjelder i forhold til både busslommas plassering og i forhold til kommunens handlingsplan for
nullvisjon for trafikkskadde og drepte. Dermed framkommer ikke sentrale saksopplysninger som i
sakshandteringsmessig sammenheng må betraktes for nye opplysninger. Det forutsetter etter
forvaltningsmessige prinsipper ny ordinær sakshandtering hvor nye opplysninger framlegges for de
besluttende organer og inngår i eventuelle høringer. For å redusere de forannevnte problemer bør
det vurderes å plassere busslomma vest for veg mot Linneflaten. Dersom busslomma mot de
forannevnte tungtveiende momenter og begrunnelser, likevel skulle bli gjennomført etter
nåværende planer må det legges til rette for å redusere de trafikkfarlige situasjoner som kan oppstå.
Det kan gjøres ved å sette ned fartsgrensen og legge humper i vegen for å redusere farten da mange
biler ikke følger fartsgrensene. Beboere i området har ved flere anledninger anmodet kommunen å
bidra til iversetting av slike tiltak for å redusere ulykkesrisikoen uten at det har ført til noe resultat.
Til den utlagte plan er også å bemerke at det er lagt opp til en gangsti i brede av 2 1/2m mens vi
tidligere er blitt enige om at den skal reduseres til 2m. Plassering av bussbu er problematisk da den
er lett å skade ved maskinelt bruk av landbruksarealer og vanskeliggjør arbeider maskinelt og legger
også beslag på en del arealer som ikke kan utnyttes i den forbindelse. Bussbu er ikke et obligatorisk
krav, men et ønske som er framkommet og som kommunen har fulgt opp. I saksdokumentene
framgår at det til busslomme vil medgå ca 200m2 og at dette areal omfatter bussoppstilling, gangvei
og areal for ventebu. Dersom en regner gangvei på 2,5m inklusiv skråning vil det medgå ca 250 m2 til
denne. I tillegg kommer busslomme på ca 100m2. Til sammen blir dette ca 350 m2. Disponibelt
bruksareal ut fra dagens situasjon vil bli redusert med dette areal. I tillegg kommer dårligere
arrondering av arealene bl.a. ved ventebu som vil redusere utnyttelsesgraden ytterligere. Jeg mener
også at en del av arealet som er regulert til landbruk kan planmessig inngå i landbruksareal i
tilknytning til øvrige landbruksareal for gardsbruket og at det således ikke er behov for å regulere
dette arealet.

Søgne 5.09.2012
Med hilsen
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Søgne kommune - uttalelse til detaljreguleringsplan
Stausland

for busslomme - Torvmoen,

Viser til oversendelse 29.06.12 av ovennevnte plan til offentlig ettersyn.
Plan- o milbseks'onen har ingen merknader.
F Ikeskonservatoren minner om at arkeologiske registreringer enda ikke er gjennomført,
jmfr. også vår uttalelse 19.07.12. Det bes tatt kontakt med Ghattas Sayej (telefon: 38 07
46 29, mobil: 47 05 5907, e-post: gis©vaf.no) angående dette forholdet.
I denne anledning gjøres oppmerksom på at planen ikke kan vedtas før arkeologiske
registreringer er foretatt og forholdet til kulturminneloven avklart.
e

ennlig ilsen
Lars flerg Holtan
Rådgiver

ertsen
risti
Seks onsleder

Folkestyre — kompetanse — samarbeid
Postadresse.
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S
Besøksadresse:
Tordenskjoldsgate 65

Sentral E-postadresse:
postmottak@vatno
Internettadresse:
vinewvatno

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
38 07 45 01
960 895 827

TEGNFORKLARING
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Landbruks-, natur og friluftsområder

Kjøreveg

Landbruksformål

Gang/sykkelveg

Linjesymboler

Annen veggrunn - tekniske anlegg

Planens begrensning

Annen veggrunn - grøntareal

Formålsgrense

Kollektivholdeplass

Regulert fotgjengerfelt

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge
Kartopplysninger

N

Kilde for basiskart:
Dato for basiskart:

24.5.2012

Koordinatsystem:UTM sone32 / Euref89
Høydegrunnlag: NGO 1954

Ekvidistanse
0
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1. gangsbehandling
Kunngjøringav oppstartav planarbeidet
PLANNR. TEGNNR. SAKSBEH.

PLANEN UTARBEIDET AV:
Stig Erik Ørum

STOR

Beskrivelse – Detaljreguleringsplan for busslomme, Stauslandsveien/Torvmoen

Søgne Kommune, Arealenheten mars 2012.

Bakgrunn
Jfr. reguleringsplan for Torvmoen er det stilt rekkefølgekrav om busslomme for øst og
vestgående trafikk. Busslomme for østgående trafikk er etablert i 200??.
Busslommen er ønskelig fra alle overordnede etater og beboere i området. Selv om det ikke er
etablert busslomme for vestgående trafikk, stopper bussen allikevel i området. Dette gir ingen
god trafikksikkerhetsmessig løsning.
Sommeren 2011 ble det meldt oppstart av detaljreguleringsplan for busslomme
Stausland/Torvmoen for vestgående trafikk.
Administrasjonen har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for busslomme som ønskes
fremmet for behandling.

Beskrivelse av planen
Formålet med planen er å etablere en busslomme for trafikk mot vest eller mot Tangvall.
Busslommen må plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med frisikten for trafikk til og
fra Linneflaten. Langenesveien er en forkjørsvei, slik at trafikk ut fra Linneflaten må ha god
sikt mot øst. Busslommen må derfor trekkes mot avkjørselen til Jørund Try for å unngå at en
buss i busslommen blir sikthindrende.
Vanligvis skal en busslomme plasseres etter et kryss, slik som det er med krysset ned til
Linneflaten. Men man har vurdert oversikten som god i området og derfor har man lagt
busslommen før krysset.
Innkjøring til busslommen må starte ved avkjørselen til Jørund Try. Det vil da være
nødvendig å foreta endringer på denne avkjørselen slik at den vil ligge på likt nivå med veien
og busslommen ellers. For Jørund Try sin del vil dette bety bedre avkjørselsforhold da han
kan stå vinkelrett på veien når han skal kjøre ut. I dag står man i en liten helling. Stigningen
må imidlertid fordeles over en litt lenger strekning.
Busslommen vil få en gangveiforbindelse med tilrettelagt overgang over veien ned til
Linneflaten og videre over fotgjengerfeltet til Torvmoen. Hele Torvmoen vil ligge innenfor en
avstand på 300 meter. Dette er innenfor det som regnes som akseptabelt i forhold til avstand
mellom busslomme og bolig.
Det vil bli lagt opp til at en ventebu kan bygges.

Innkommende merknader til saken
Til melding om oppstart ble det mottatt 5 innspill. Nedenfor følger en gjennomgang og
vurdering av de innkommende innspill.
Fylkesmannen 05.07.2011

Det er tatt med et areal som er langt større enn behovet. Landbruksarealene er vist som svært
viktig landbruksområde i kommunens landbruksklassifisering. Areal som ikke skal inngå i
busslomme, bør reguleres til landbruk. Busslommen bør om mulig lokaliseres utenfor dyrka
mark.
Vurdering.
Det er gjort en vurdering på en hensiktsmessig plassering av busslomme i forhold til
eksisterende veisituasjon, gangfelt og avstand til bl.a Torvmoen boligfelt. Det vil ikke gå mer
landbruksareal enn det som strengt tatt er nødvendig. Planområdet kan justeres ettersom man
ser hvor mye areal som er nødvendig. Noe dyrka mark vil nok gå med.
Agder kollektiv 11.07.2011.
Påpeker viktigheten av at det legges til rette for en ventebu.
Vurdering:
Det vil bli lagt til rette for en ventebu.
Statens vegvesen 07.07.2011
Det bør legges til rette for en ventebu.
Vurdering:
Det vil bli lagt til rette for en ventebu.
Vest-Agder Fylkeskommune datert 19.07.2011.
Det er gjort arkeologiske funn i nærheten av planlagt busslomme. Fylkeskonservatoren vil
derfor undersøke området hvor planlagt busslomme er tenkt plassert.
Vurdering:
Det er gitt beskjed om at en arkeologisk registrering er ønskelig.
Jørund Try 28.07.2011
Grunneier viser til kommunens skriv hvor det går frem at busslommen knyttet opp i forhold til
utbygging av Torvmoen boligfelt. Grunneier har protestert mot den utforming denne
bebyggelsen har fått. Han ønsker derfor ikke avgi arealer til et prosjekt han derfor er i mot.
Utbygging av en eventuell busslomme vil innebære omdisponering av dyrka jord, det vil også
være arronderingsmessig uheldig på utnyttelse av annen jord.
Slik busslommen er tenkt, vil man måtte krysse to veier i forhold til Torvmoen. Dette kan
ikke være noen god løsning. Det finnes busslommer i nærheten som må kunne oppfylle
behovet i forhold til Torvmoen.

Grunneier er villig til å drøfte saken for derved å få avklart om det er grunnlag for ytterligere
forhandlinger. Det vises til tidligere kontakt med Repstad Eiendom hvor det kom et tilbud,
men det var forhold som måtte undersøkes videre. Dette er ikke gjort. Disse forhandlingene
som er påbegynt, bør eventuelt få sin endelige avklaring.
Opplegg for erverv av arealer som det ikke oppnås enighet om, vil ikke bli akseptert fra
grunneiers side.
Vurdering:
Man er klar over at noe dyrka mark vil gå med til utbygging av en busslomme, men at de
samfunnsmessige konsekvensene er så pass store at utbyggingen bør gjennomføres.
Kommunen vil gå i dialog med grunneier i forhold til å komme til en enighet.

Konsekvenser av planforslaget
Naturmangfoldloven
Det er ingen kjente interesser i forhold til biologisk mangfold eller prioriterte naturtyper.
Planforslaget antas å ikke være i konflikt med naturmangfoldloven § 8-12.
Kulturminner
Det finnes kjente kulturminner i området. Området skal befares før planen kan godkjennes.
Landbruk.
Det er ca 200 m2 med dyrka mark som vil gå med til utbygging av busslommen. Arealet er
vist som sammenhengende landbruksareal med høy kvalitet (A-kategori).

Ørum 19.03.2012

Bestemmelser – detaljreguleringsplan for busslomme,
Stauslandsveien/ Torvmoen. Rev: 01.10.2012

§1.

Generelt, reguleringsformål

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på planen.
I planen er det regulert til følgende formål:
Kjøreveg, gang/sykkelveg, annen veggrunn(tekniske anlegg), annen veggrunn(grøntareal),
kollektivholdeplass og landbruksformål.

§2.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg – omfatter eksisterende fylkesvei 456.
Kollektivholdeplass – det skal opparbeides en bussholdeplass i tråd med veileder.
Gang-/sykkelveg – skal anlegges med en asfaltert bredde på 2,5 meter. Gang-/sykkelstien skal
anlegges med universell utforming.
Avkjørsler fra fylkesveg skal utformes og vedlikeholdes i henhold til vegnormaler for Statens
Vegvesen og forskrifter til veglovens § 43.
Annen veggrunn – tekniske anlegg, på arealet kan det oppføres ventebu til bruk for reisende.
Annen veggrunn – grøntareal, areal innen frisiktsoner skal holdes fri for vegetasjon eller
innretninger som er høyere enn 0.5 meter over tilstøtende vegareal.

§3

Landbruks-, natur og friluftsområder

I området tillates ingen andre tiltak enn tradisjonell landbruksdrift.
§4

Rekkefølgekrav

Byggeplan skal godkjennes av Statens Vegvesen før det gis igangsettingstillatelse.
Arkeologiske registreringer skal gjennomføres før det gis igangsettingstillatelse.
Ørum 19.03.2012.

