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Plan- og miljøutvalgets forslag til vedtak:
1. Søgne Kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for utvidelse av Lunde skole, jfr
pbl § 12-12.

Bakgrunn for saken:

Reguleringsplan for utvidelse av Lunde Skole var til merknadsbehandling 31.10.2012.
Vedtaket ble som følger:
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 Kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for utvidelse av
Lunde skole, jfr pbl § 12-12.

3. Før planen legges frem, må plankart og bestemmelser rettes opp med punkter som
beskrevet i saksfremlegget.
4. Teknisk plan for Røddingbekken skal godkjennes av Fylkesmannens
miljøvernavdeling og være gjennomført, før det gis brukstillatelse for
flerbrukshall og nytt skolebygg.

Kart og bestemmelser er nå rettet opp i tråd med plan- og miljøutvalgets vedtak. Saken kan
legges frem for endelig godkjenning i kommunestyret.

Saksutredning:
Det er foretatt opprettinger av kart og bestemmelser i tråd med vedtaket 10.10.2012 og
31.10.2012. Det er blant annet justert en avkjørsel til B11 (i saksfremlegget står det B1), det er
lagt inn en ny eiendomsgrense på B12. Vedrørende sistnevnte B12, så er det her planer om å
bygge to bolighus med mulighet for en ekstra leilighet på inntil 60 m2 BRA for begge tomtene,
altså totalt 4 boenheter. Utover dette så er det mindre justeringer som er blitt foretatt.
Administrasjonen anbefaler Søgne Kommunestyret om å godkjenne områdereguleringsplan for
utvidelse av Lunde Skole.

Rådmannens merknader:
Har ingen ytterligere merknader til saken.
Vedlegg
1 Revidert beskrivelse
2 Bestemmelser til Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2, 71/50, 202/8,
219/1
3 Plankart 11.12.2012
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1 INNLEDNING
Planforslaget omfatter områdene Boligbebyggelse, Undervisning, Idrettsanlegg, Nærmiljøanlegg, Vann- og
avløpsanlegg, Kombinert bebygg og anlegg, Kjøreveg (offentlig og privat), Fortau, g/s-veg, Annen veggrunn,
Kollektivholdeplass, Parkeringsplasser, Grønnstruktur, Landbruk, Friluftsformål, Friluftsområde (sjø).
Hensynssoner: frisikt, flomfare, høyspenningsanlegg og båndleggingssone.
Områdebestemmelser (midlertidig anleggsområde).
Planområdet er delvis uregulert og regulert.
Planområdet er på totalt ca 110 daa.
Avgrensingen mot vest følger stort sett eiendomsgrensen over åsen og vest for Hakleiva, mot øst følges
eiendommene øst for Repstadveien, mot sør følger nordsiden av Lohneveien. Planavgrensingen er fastsatt av
Søgne kommune.
Hovedelementene i planen omfatter utvidelse av skolebygningen, trafikale forhold og flerbrukshall.

2 TILTAKET
Planens hovedformål er å legge til rette for utvidelse av Lunde skole, etablering av ny flerbrukshall, vurdere
sikkerhetstiltak for skoleelever, sikre lekeområder, åpne for nye boenheter i boligområdene, bedre
trafikkforholdene, bedre parkeringsforholdene, legge inn jordbruksområder, fornminneområder.
Hovedinnholdet i planen er:
 Etablering av områdereguleringsplan med mulighet til å bygge etter denne
 Undervisningsområde
 Trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med levering/henting av elever med buss og bil
 Ingen gjennomkjøring av skolegården
 Etablering av ny kommunal veg og utvidelse av ansatt p-plass
 Etablering av ny bussholdeplass
 Område for idrettsanlegg med tilhørende atkomst og parkering, i fra sør
 Legge til rette for og bevare attraktive større områder til lek (nærområde, akebakke)
 Bevaring av kulturminner
 Opprettholde atkomst til bakenforliggende skogsområder
 Opprettholde større sammenhengende grøntområder i mot vest og nord
 Byggegrense til fylkesveg på 15 meter
 Sikring av Røddingsbekken gjennom planområdet
Boligområdet Hakleiva og Røddingstien er i utgangspunktet ferdig utbygd, med unntak av to boligtomter som
det åpnes for nye boenheter. Langs Repstadveien opprettholdes spredt boligbygging, med mulighet til
utvidelse av boenheter.

3 TILTAKSHAVER OG KONSULENT
Tiltakshaver er Søgne kommune, Eiendom, Pb., 4640 Søgne. Tiltakhavers kontaktperson er Ole Hallandvik.
Eiendomsavdelingen engasjerte rådgivende ingeniørfirma ViaNova Kristiansand AS, Skippergt. 2, Postboks
541, 4665 Kristiansand, til å utarbeide områdereguleringsplanen. Prosjektansvarlig og kontaktperson hos
ViaNova er Even Fallan Lorentsen, vegprosjektering er utført av Øyvind Haugen og opptegning er utført av
Marry Sjøvold.
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4 SAKSBEHANDLING
4.1

Merknader til varslet oppstart

Oppstart av planarbeidet ble varslet med annonse i avisene Fædrelandsvennen den 08.02.2010 og Søgneog Songdalen Budstikke den 10.02.2010, samt brev til grunneiere, aktuelle offentlige etater og organisasjoner.
Det ble varslet at formålet med planarbeidet var å legge til rette for utvidelse av Lunde skole, forbedre
parkeringsforhold, etablering av flerbrukshall, etablere en mer trafikksikker levering av elever, avklare atkomst
til Repstadveien og Lohneveien, samt vurdere hvilke potensialer boligområdet vest for skolen inneholder.
Det kom inn 14 merknader til planarbeidet etter oppstartsvarsel.

4.1.1 Merknader fra Øystein Larsen, gnr/bnr 71/358, datert mottatt 09.02.2010:
Larsen skriver at etter huset ble bygd i 1993, har det vært to utvidelser av skolen i retning
mot huset. Det er ikke ønskelig med ny flerbrukshall i lekeparken i sør nær tett opp til
bolighuset.
Larsen foreslår omlegging av Repstadveien. Vegen legges over jordet i øst i fra
Repstadveien 22 og ned mellom Lundeveien 154 og 170. Dette gir en tryggere og bedre
kryssløsning mellom Repstadveien og Lundeveien.
Tiltakshavers kommentar:
Alternativ plassering av flerbrukshall skal vurderes. Det er ingen planer om ny utvidelse av
skolen mot bolighuset til Larsen. Det er ikke aktuelt å legge om Repstadveien. Arealet
berører dyrket mark og areal med fornminne (bevaring).
4.1.2 Merknader fra Fylkesmannen i Vest-Agder v/ Miljøvern, datert mottatt 18.02.2010:
Fylkesmannen skriver at Lundeelva er registrert som viktig naturtype. Lundeelva og nedre
del av bekken fra Tinntjønn er viktig for sjøaure. Elva er viktig område for andefugler. Den
sårbare plantearten Krabbekløver er registrert i området. Plan skal sikre trygge og
tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. Dersom omdisponering av areal for barn og unge,
må erstatningsareal skaffes. Planen bør inneholde bestemmelser som sikre universell
utforming på fellesareal, lekeplasser, bolig, parkering og atkomst. I plan skal konsekvenser
for barn og unge beskrives. Dersom det planlegges inngrep i vassdrag, skal detaljplan
forelegges til Fylkesmannen. Ved eventuell utfylling eller mudring, må søknad sendes til
fylkesmannen. Det bør kartlegges hvor det eventuelt er forurenset grunn. Grenseverdier for
støy må overholdes. Videre må det utarbeides en ROS-analyse. I forbindelse med høring av
plan, ønskes det tilsendt sosi-fil av plan.
Tiltakshavers kommentar:
Forhold til Lundeelva vil bli ivaretatt i planprosessen. Arealer for barn og unge vil bli ivaretatt.
Universell utforming skal legges til grunn i planarbeidet. I utgangspunktet skal det ikke
utføres inngrep i Lundeelva. Det skal utarbeides støyrapport for planområdet. ROS-analyse
inngår som en del av planen.
4.1.3 Merknader fra Karsten L. Svendsen, gnr/bnr 71/19 datert mottatt 03.03.2010:
Svendsen er en av eierne av ”Katteneset”. Dette området ønskes regulert til bolig eller
lettere næringsvirksomhet. Teknisk etat har i tidligere brev uttalt at området egner seg til
lettere industri. Grunneierne er positive til lettere industri, bolig eller bygningsmasse tilknyttet
Lunde skole.
Tiltakshavers kommentar:
”Katteneset” er i dag regulert til veiformål og friluftsområde, og deler av området er utsatt for
flom. I planarbeidet legges det ikke opp til andre formål i dette området. Forslag til
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planområde er redusert i forhold til varslet oppstart, og ”Katteneset” skal dermed ikke
reguleres.
4.1.4 Merknader fra Sverre Endresen, gnr/bnr71/147, 216, 377, datert mottatt 05.03.2010:
Endresen ønsker at eiendommen 71/216 fortsatt skal reguleres til boligformål. Denne tomten
vil være en naturlig fortetting av området. Eiendommen er også frigitt av oldsakssamlingen.
Tiltakshavers kommentar:
Eiendom gnr/bnr 71/216 er uregulert. Ønske om å regulere eiendommen til boligformål tas
inn som forslag i plan. Forhold til frigitt eiendom må tas opp med fylkesarkeolog.
4.1.5 Merknader fra Lunde velforening, datert mottatt 08.03.2010:
Velforeningen skriver at ”Lundeparken” har stor betydning for beboerne i nærområdet, og at
parken må sikres i ny plan.
Området i nord-vest for skolen brukes til akebakke. Dette området må sikres i en ny plan til
akeformål. Ny bygningsmasse bør ikke legges for nær dette formålet.
G/s-veg atkomst i krysset mellom Lohneveien og Repstadveien må forbedres.
Tiltakshavers kommentar:
”Lundeparken” blir i det vesentligste opprettholdt som en park for skolen og nærområde.
Område til lek for skole og nærområde, vil bli supplert med en akebakke nord-vest for
skolen. Atkomstforhold på g/s-veg i krysset Lohneveien og Repstadveien vil bli vurdert.
4.1.6 Merknader fra Lundeelva Elveeierlag, datert mottatt 09.03.2010:
Elveeierlaget skriver at Lundeelva er kjent som en meget god sjøørretelv, og sidebekkene
fungerer som gytebekker. Røddingsbekken som går gjennom planområdet, er en gytebekk
med stor aktivitet i den nedre delen. Tidligere var det gyting opp til Repstadveien ved
”Assilles plass”. En del av bekken er lagt i rør, og det anmodes om å få gjenåpnet
bekkeløpet. Dette tiltaket vil øke bekkens produksjonspotensial betydelig.
Eleveierlaget skriver at bekken kan brukes i undervisningssammenheng.
Tiltakshavers kommentar:
I planprosessen vil en ta hensyn til Lundeelva som fiskeførende. Forhold til Røddingsbekken
som lukket og åpent vassdrag skal vurderes.
4.1.7 Merknader fra Paul Magne Lunde, datert mottatt 09.03.2010:
Lunde er eier gnr/bnr 71/2, og skriver det er viktig at inngrep ikke blir større en nødvendig for
å spare dyrkede arealer. På jordet ved innkjøring til Repstadveien 22, er det lasteplass for
tømmer, for tømmer som tas ut av skogen nord-øst for jordet. Langs veien etter avkjørsel til
eiendom Repstadveien 28, er det også lasteplass for tømmer. Lasteplassene må
opprettholdes. Jordet har avkjørsel til Repstadveien i mot sør-vest, hvor det også er
avkjørsel til gårdssagen. Avkjørsler må opprettholdes. Lunde mener det er stor
trafikkbelastning forbi bolighuset ved Lundeveien 170. Det må tas høyde for
støybelastningen i planarbeidet.
Tiltakshavers kommentar:
Det tilstrebes minst mulig inngrep på jordet øst for g/s-vegen. Opplyste lasteplasser ligger på
landbruksareal, og gitte opplysninger vil bli tatt med i planprosessen. Avkjørsler fra jordet og
fra gårdssag vil bli vurdert i planprosessen. Ved etablering av planfritt kryss (rundkjøring) av
Repstadveien og Lundeveien, senkes g/s-vegen flere meter på østsiden av Repstadveien,
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pga undergang av Repstadveien og Lundeveien. Dette vanskeliggjør atkomst fra gårdssag
og ut til Repstadveien. I forbindelse med støyforhold, vil det bli utarbeidet støyrapport.
4.1.8 Merknader fra Statens vegvesen, datert mottatt 09.03.2010:
Statens vegvesen legger vekt på trafikksikkerhet, herunder atkomster, gang- og sykkeltrafikk
til skolen og flerbrukshall. En flerbrukshall i nordre del bør basere seg på samme atkomst fra
fylkesvegen som skolen. Statens vegvesen anbefaler ikke atkomst til flerbrukshall i fra nord.
Dersom flerbrukshall i mot nord skal ha ny atkomst i fra nord, må det vurderes gangbro for
mye trafikanters kryssing av fylkesvegen.
Tiltakshavers kommentar:
Trafikksikkerhet er et viktig tema som skal belyses i planforslaget. Atkomst til flerbrukshall
skal vurderes, og forhold til myke trafikanter.
4.1.9 Merknader fra Arnfinn Håverstad, datert mottatt 09.03.2010:
Håverstad eier Hakleiva 9, og ønsker utvidelse (område A) av boligtomta mot sør-vest for å
bygge en mindre enebolig til sin sønn, som har behov for ekstra oppfølging. Atkomstvei og
avløp tilkobles via Hakleiva 9. Grunneier Tor Bjarne Repstad er villig til å selge
tilleggsarealet.
Grunneier Tor Bjarne Repstad (gnr/bnr 71/22), ønsker å skille ut to nye boligtomter (B og C
kartvedlegg) i skråningen ned mot jordet i vest. Atkomst legges i fra sør-vest. Atkomst bør
legges i fra sør-vest langs jordkanten, utenfor plangrensen. Alternativt legges atkomst inne
på tomt ”C”.
Tiltakshavers kommentar:
Innpass av tilleggsareal for eksisterende boligtomt skal vurderes. Innspill om regulering av to
nye boligtomter skal vurderes.
4.1.10 Merknader fra Christin Hansen og Glenn Bøe, datert mottatt 09.03.2010:
Hansen skriver at boligen (gnr/bnr 71/204) har begrenset med sol, og de er bekymret for
hvordan ny bebyggelse eventuelt vil påvirke solforholdet. Etablering av flerbrukshall vil
medføre et utvidet støyforhold som ikke vil være forbeholdt skoletiden.
Boligen grenser opp til skolegården, og en mulighet er eventuelt å selge eiendommen til
kommunen.
Tiltakshavers kommentar:
Plassering av ny flerbrukshall vil bli vurdert i forhold til påvirkning av omgivelsene med tanke
på solforhold. Flerbrukshallen er tiltenkt skolen behov. Tiltakshaver ser ikke behov for
innløsing av tomt.
4.1.11 Merknader fra Barn- og unges representant, Søgne kommune, datert mottatt 11.03.2010:
BUR minner om rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Barn og unge interesser skal
beskrives i plan. Elevrådet bør gis anledning til uttalelse i forbindelse med utforming av
skolens ut/nærmiljø. Skoleveien er et anlegg som må sikres gjennom
rekkefølgebestemmelser.
Tiltakshavers kommentar:
Forhold til barn og unge er et viktig tema som skal belyses i plan.
4.1.12 Merknader fra Vest-Agder Fylkeskommune, datert mottatt 12.03.2010:
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Fylkeskommunen skriver at det må utarbeides gode løsninger for levering og henting av
elever med buss og med privatbil. I denne sammenheng må det vurderes areal til parkering
øst for fylkesvegen. Ved utvidelse av skolen er det viktig med tilstrekkelig uteareal. Det bør
ikke åpnes for nye boliger tett opptil skolen. På grunn av store planer om utvidelse i
nærområdene til Lunde, bør en vurdere en flerbrukshall i full størrelse, dvs aktivitetsflate på
størrelse med en håndballbane. Planområdet bør vurderes østover med tanke på behov for
parkeringsplasser. Det skal utarbeides beskrivelse for barn og unge i planarbeidet, og det
skal sikres tilstrekkelige og attraktive utomhusarealer for barn i ulike aldersgrupper. Barn og
unge skal ha sikker atkomst til skolen, og til områder benyttet i fritiden.
Ved fortetting av boligområdet i mot vest, må lekeområder og g/s-veger utformes etter
universell utforming, og disse prinsippene bør gjelde for en del nye boliger. Fortetting av nye
boliger bør ikke gå på bekostning av uteareal for skolen. Vegetasjon i vassdrag bør ivaretas.
Det må foretas en arkeologisk registrering i planområdet. Det må tas kontakt med arkeolog
for å avklare gjennomføring.
Tiltakshavers kommentar:
Barn og unges sikkerhet er viktig tema, som skal følges opp i planforslaget. Det er sett på
alternative plasseringer for parkering, og det er ikke ønskelig å inkludere areal øst for
fylkesvegen. Planforslaget skal sikre utomhusarealer for elevene. Planen skal dekke
elevenes behov for flerbrukshall, og ikke for tilstøtene nye boligfelt som er planlagt. På grunn
av forhold knyttet opp til landbruksinteresser og fornminner, er det ikke planer om å utvide
planområdet videre mot øst. Det skal avsettes tilstrekkelige areal til barn og unge, og myke
trafikkanter skal sikres til og fra skolen. Lekeområder og g/s-veg skal utformes med tanke på
universell utforming. Vassdragsvegetasjon skal størst mulig grad ivaretas. Arkeologisk
registrering skal utføres.
4.1.13 Merknader fra Norges vassdrags- og energidirektorat, datert mottatt 15.03.2010:
NVE anbefaler at vassdrag bør reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag. Vassdrag bør
holdes åpne, for dette har betydning med hensyn til naturmiljøet og sikkerheten knytta til
vassdrag. Det er registrert flere flomhendelser i Lundeelva som har medført skade. Planlagte
flomsonekart skal være ferdig i løpet av 2010-2011. I planleggingen må det tas høyde for
fare for skader i forhold til flom, erosjon og skred langs vassdrag. Det vises til retningslinjer
for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (1/2008). Nye bygg skal som
hovedregel plasseres sikkert mot en 200-årsflom. Eventuelle flom- eller skredområder må i
kartet avmerkes som hensynssoner.
Tiltakshavers kommentar:
Berørte vassdrag skal vurderes og reguleres etter formål som er tjenlig for planen som
helhet. Hensyn til lukket kontra åpent vassdrag skal vurderes. Planen skal ta hensyn til fare
for flom, erosjon og skred. I planen tas det hensyn til en 200-årsflom, vedr plassering for nye
bygg. Kartteknisk opptegning av plan som berører vassdrag, følger nye kartnorm.
4.1.14 Merknader fra Elevrådet ved Lunde skole, datert mottatt 14.04.2010:
Elevrådet skriver de er positiv til forslag om etablering av henting/levering med personbil for
elever ved Lohneveien, og busslomme langs Repstadveien.
Det er også ønskelig å etablere atkomst til ansatte parkering i vestenden av Lundeparken.
Det er ikke akseptabelt med biltrafikk i nordvestre del av skolegården pga akebakken.
Lundeparken er et viktig rekreasjonsområde i nærområdet. Tapt lekeareal forutsettes
erstattet. Akebakken må sikres for ulik lek på ulike årstider. Nærmiljøareal skal være store
nok og egne seg for lek og opphold. Fotballbanen i Lundeparken må ikke heves så nye at
området forringes.
Tiltakshavers kommentar:
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Tilbakemelding fra elevrådet tas til etterretning, og skal så langt som mulig tas inn i
planforslaget til områdereguleringsplan.
4.1.15 Merknader fra Agder Energi AS, mail datert 21.04.2010:
Øst for planområdet går en 110kV regionalnettlinje som har en byggeforbudsbelte på totalt 21 meter.

Tiltakshavers kommentar:
Tas til etterretning, og legger inn hensynssone som fare.

5 FORHOLD TIL OVERORDNET PLANER
Kommuneplanens arealdel for 2007-2016 i Søgne kommune.
Området er avsatt til Boligområde (nåværende), offentlige bygninger (nåværende), LNF-område, samt
vegareal og g/s-areal.
Del av boligområde i vest og område i øst (offentlige bygninger, LNF-område), er unntatt fra rettsvirkning.
Tiltaket er i det vesentligste i samsvar med gjeldende kommuneplan.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel.
Planområdet består av følgende gjeldende reguleringsplaner (deler av og hele): Reguleringsplan ”Del av
71/22, 104, 122, 216” (Hakleiva) vedtatt 16.02.1982, reguleringsplan ”Masta-Lunde” vedtatt 01.02.2001 og
reguleringsplan ”Lunde” vedtatt 08.09.2005.
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner ved planområdet.

6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG
Forskriftene gir generelle rammer for utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger. Myndighet til å
fravike vegnormalene innenfor forskriftenes rammer er lagt til Vegdirektoratet for riksveger, fylkesutvalget for
fylkesveger, og formannskapet for kommunale veger.
Fv. 302 (Repstadveien) har skiltet hastighet 50 km/time og er dimensjonert som Sa2: Samleveg med over
1500 kjøretøyer per døgn, forutsett en „normal“ trafikkfordeling over døgnet. Registrert ÅDT er 1000.
Fv. 114 (Lohneveien) har skiltet hastighet 50 km/time og er dimensjonert som Sa2: Samleveg med over 1500
kjøretøyer per døgn, forutsett en „normal“ trafikkfordeling over døgnet. Registrert ÅDT er 1270.
Områdeplanen omfatter ingen omregulering av Repstadveien. Det er regulert ny bussholdeplass øst for
Repstadveien, dimensjonert etter krav for utforming av busslommer i håndbok 017. Det reguleres inn et fortau
sørover til undergang av Repstadveien.
Eksisterende bussvendesløyfe vest for Repstadveien ved skolen, omreguleres til en ensidig bussholdeplass.
Det reguleres inn fortau mot sør til undergangen i ny rundkjøring i krysset Repstadveien og Lohneveien, og
nytt fortau nordover til Lunde skole. Trafikksikkerheten bedres ved at buss som kjører elever til og fra skolen,
ikke må krysse Repstadveien
Hakleiva er en kommunal veg og er dimensjonert med en total bredde på 6 meter (1,5m+3m+1,5m), gitt av
Søgne kommune. Det er tatt utgangspunkt i gjeldende vegtrasé, og stigningen forholder seg til eksisterende
veg. Senterlinje veg er prosjektert på nytt. I enden av veg er det regulert vendehammer. I mot nord og sør er
det regulert privat felles veg, med en total bredde på 6,0 meter.
Røddingstien er en privat felles veg, og er regulert med en total bredde på 6,0 meter, gitt av Søgne kommune.
Det er tatt utgangspunkt i gjeldende vegtrasé, og stigningen forholder seg til eksisterende veg. Senterlinje veg
er prosjektert på nytt. I enden av veg er det regulert vendehammer.
Eksisterende g/s-veg øst for Repstadveien ved ny busslomme parallellforskyves noe mot øst. Bredden på 3,0
meter opprettholdes for g/s-vegen.
I h.h.t. kommunens krav til parkering (av 13.03.2008), er det en felles bestemmelse for barneskoler og
barnehager (en parkeringsplass pr ansatt (årsverk) og 0,1 parkeringsplass pr barn). Dette slår urettmessig ut
for barneskole pga det mange barn som går eller sykler til skolen, og dermed ikke behov for så stor dekning
av p-plasser for barn i skolen som for barn i barnehage. Det er ingen egen parkeringsnorm for ”flerbrukshall”,
eller krav til antall p-plasser for HC. Etter avtale med kommunen er det enighet om følgende krav til parkering:
Det skal etableres totalt 4 p-plasser til HC. ”Flerbrukshall” som skal etableres i planen må ikke sidestilles med
”Forsamlingshus”. Det betyr at det ikke stilles krav til 0,25 p-plasser pr sitteplass. Det er derimot ønskelig å få
til et best mulig dekkende antall plasser for den nye flerbrukshallen. Ved arrangement i flerbrukshallen om

Områdereguleringsplan for Lunde skole m.fl., Søgne kommune - Planbeskrivelse

Side 7

kvelder og helger, åpnes det for å benytte p-plass for skolen. Det må dras gjensidig veksel av p-plasser ved
skolen og ved flerbrukshallen.
Søgne kommune er i ferd med å rullere samfunnsdelen av kommuneplanen, herunder normer for antall
parkeringsplasser ved skoleanlegg. Fra administrasjonen vil det bli foreslått følgende norm: 1 plass pr årsverk
+ 15 plasser til besøkende i skoletiden. I tillegg må det være tilgjengelig areal som kan åpnes opp ved større
arrangementer utenom skoletiden. Ny kommuneplan vil være vedtatt før utbygging er startet. Ny norm vil
derfor bli nyttet.
I sør er det regulert ny atkomstveg til p-plass for ansatte, og er regulert fra godkjent ny trasé for Lohneveien i
reguleringsplan ”Lunde”. Atkomstvegen er dimensjonert som en A1 veg med breddeutvidelse for at bil og
lastebil skal kunne møtes. Vegen er også atkomst til flerbrukshall. Stigningen er på maks 8%, og bredden er
på 7,5m. I sidearealet til p-plass er det avsatt areal til snøopplag. På grunn av varelevering til skolen i
sørenden av p-plassen, er det behov for en utvidet bredde på atkomstvegen for å ivareta sikker spesielt med
tanke på vinterføre. Det er regulert 65 offentlige parkeringsplasser hver på 2,5m x 5,0m, inkl. 4 HC-plasser (2
under kombinert formål) i størrelse 4,5m x 6,0m som er regulert nær heis i skolebygget. For å opprettholde
beredskapsmessige hensyn, er det regulert atkomstveg gjennom hele p-plassen hvor det er plassert en bom
som hindrer kjøring inn til skolegården. Atkomstveg skal også betjene levering og henting av elever med
private biler, og det er regulert egen vendesløyfe med fortau. Vendesløyfen er tenkt som korttidsstopp
(levering/henting) med plass til 3 biler, og med nok bredde til at biler kan passere hverandre. Stigningen er
regulert til 3%. Elevene følger gangsti opp til hovedinngangsporten til skolen. I forbindelse med
levering/henting til SFO før skoletid og etter skoletid, kan det bli behov for lengre stopp spesielt med henting,
kan p-plass vest for skolen benyttes.
Totalt antall regulerte p-plasser er 65 p-plasser. Krav til antall p-plasser er avklart med administrasjonen i
Søgne kommune.
Eksisterende felles avkjørsler er regulert som de ligger i terrenget. Avkjørsel fra eiendom gnr/bnr 71/36 og
71/358 er regulert via ny atkomstveg til Lohneveien. Det er ingen forandring på eierforholdet. Atkomst for
gnr/bnr 71/112 er opprettholdt som i gjeldende reguleringsplan ”Masta-Lunde”. Atkomstveg m traktor fra
gnr/bnr 71/2 og ut til Repstadveien (ved krysset), er stengt som i gjeldende reguleringsplan, pga av
høydeforskjellen ned til g/s-veg som går under Lundeveien.

7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Det totale planområdet utgjør ca. 110 daa og ligger på Lunde vest for Repstadveien og nord for Lohneveien i
Søgne kommune. Utstrekning av planområdet i retning nord-sør er på ca 500 meter, og i vest-øst retning er
det på 450 meter.
Området er vist i kommuneplanens arealdel som boligområde (nåværende), offentlige bygninger
(nåværende), LNF-område, samt vegareal og g/s-areal. Planområdet ligger på en flate med skrånende
terreng i mot nord-vest. Ved Lundeparken i sør-øst ligger det laveste parti på ca kote +3,5 moh, og det
høysete partiet i åsen nord-vest ligger på ca kote 65 moh.
I hovedsak er området i sør påvirket av terrenginngrep, med boligområde i vest, noen mindre landbruksareal
og skole i øst. Området i nord består i det vesentligste av skogsareal. Boligområdet er i fra tidlig 80-tallet,
samt et eldre boligområde som ikke er regulert. Boligområdene består av opparbeidet hage og en del
naturtomt. Jordene som skråner mot sør-øst, er forholdsvis små og er inneklemt mellom skole og boliger.
Skoleområdet består av to nivåflater. I sør uteoppholdsarealet Lundeparken, og den øvre flate med
skolebygningene og skolegården med grus og asfalt flater. Mellom skole og landbruksarealet renner
Røddingsbekken, som munner ut i Lundeeelva sør for planområdet. Den er delvis åpen, og delvis lagt i rør. I
sør avgrenses planområdet av Lohneveien med langsgående g/s-veg. Mot øst ligger Repstadveien med
langsgående g/s-veg. Her er det noe spredt bebyggelse og tilstøtende landbruksareal øst for veien. Mot
nordvest ligger en skogkledd kolle med i hovedsak furutrær. På østsiden av kollen er det bratt, med større
steinblokker i bunnen på flaten. Flaten mellom åsryggen og Repstadveien består av lauvskog og noe barskog.
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Boliger Røddingstien

Del av Lundeparken og skolen

Lauv- og barskog i nord-vest

8 BESKRIVELSE AV PLANEN
Planavgrensing:
I forhold til varslet oppstart av planarbeid, var planens begrensing i mot sør avgrenset til senter av Lundeelva.
På grunn av pågående byggeplan i forhold til vedtatt reguleringsplan ”Lunde” hvor det skal etableres ny
vegtrasé mellom Lohneveien og E39, er planen avgrenset til å omfatte areal nord for Lohneveien, etter avtale
med Søgne kommune.
Landskap:
I hovedsak er planarealet bebygd område, jorder og skog. Hovedtrekkene til grønne korridorer opprettholdes.
Friluftsområdet vest for Hakleiva opprettholdes med atkomst til bakenforliggende LNFR-område. Nord i
Hakleiva sikres atkomst til bakenforliggende ved å koble vegen til formålet LNFR-området. Mellom
Røddingstien og skoleområdet opprettholdes grønt korridoren. Landskapet består av jorder. Røddingsbekken
ligger øst for jordet. I forbindelse med utvidelse av eksisterende parkeringsplass, er det vurdert å opprettholde
bekken åpen, mellom formålene parkering og landbruk. En åpen bekkeløsning vil bli flere meter dyp. Et av
hovedformålene med planen er å regulere en sikker og god løsning for Lunde skole. Sett i lys av sikkerhet til
barn og unge, er det ikke ønskelig å ha en åpen bekk. Planforslaget går inn for å legge bekken i rør under
formål parkering. En tilleggsvurdering fra Terrateknikk datert 21.09.2012 sier noe om nødvendige tiltak i
Røddingsbekken. Øst for åsen i nord, skal det etableres flerbrukshall. Denne plasseres nær opp til åsen for
ikke å virke så ruvende i terrenget. Landskapet langs Røddingsbekken nord for skoleområdet opprettholdes.
Bekken krysser fylkesvegen, og renner uhindret videre mot nord. Ut mot fylkesvegen er det regulert en
byggegrense på 15 meter. Mellom skolegården og eiendomsgrensa på gnr/bnr 71/204 legges det inn en
byggegrense på 15 meter. Øst for Repstadveien og nord for undergangen blir den kun mindre justering.
Grønnstruktur og friområder
En stor del av planområdet omfatter skole med tilhørende uteoppholdsareal. I planen er det lagt stor vekt på
gode og sikre leke og utearealer for barn og unge. I boligområdet Hakleiva og Røddingstien er det ikke
sandlekeplass. På grunn av korte avstander, og et forholdsvis bratt boligområde, ser en det tjenlig med å
samlokalisere lek til nærmiljøanlegget i Lundeparken. Atkomsten er sikret ved g/s-veg langs Lohneveien.
Eksisterende friluftsområde vest i Hakleiva opprettholdes. Det reguleres inn en mindre utvidelse av
boligtomten på gnr/bnr 71/245 mot sør-vest, uten at det går noe vesentlig ut over friluftsområdet. Det er i
planen vektlagt gode forbindelser for barn og fotgjengere generelt. Eksisterende snarveier fra Hakleiva og
Røddingstien til bakenforliggende skogsterreng, og atkomst til skolen opprettholdes.
For skoleområdet er det to områder som markerer seg som viktige utomhusområder foruten grus- og
asfaltområdene nord i skoleområdet. Lundeparken i sør er en del av skoleområdet. Dette grøntområdet
reguleres som nærmiljøanlegg, for å sikre et godt uteoppholdsareal. I forslag til plan reduseres arealet i vest.
Det blir omregulert til ny atkomstveg til den utvidede parkeringsplassen vest for skolen, og det avsettes areal
for levering/henting av barn med privatbil. For å kompensere tap av areal makebyttes areal nord og øst i
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Lundeparken som tidligere er benyttet som atkomstveg, parkering og bussholdeplass med vendesløyfe.
Tiltaket fjerner også eksisterende kjøreatkomstveg til parkering som går på tvers av skolegården.
Jordet i nord-vest er uregulert område. Etter avtale med grunneier, i de aktuelle tilfeller når det er snø,
benyttes denne bakken som akeområde for skolen. Denne skråningen/akebakken reguleres som LNFRL.
Grønnstrukturen som er knyttet til skolen får en godt og variert innhold tilpasset barn i forskjellig alder, med
hensyn til sommer og vinteraktiviteter, flater med asfalt og grus, skråninger, trær og gress. Områdene brukes
både i skoletiden, og om kvelder og helger av tilstøtende boligområder.
Gjennom planområdet renner Røddingsbekken, og munner ut i Søgneelva. Den går delvis i rør og delvis åpen
i terrenget. Vann er viktige element i grønnstrukturen og rekreasjonsområde. Nedre del av bekken er viktig for
sjøaure. Bekken er regulert som friluftsområde i sjø og vassdrag, og i tillegg er det avsatt en sikringssone
langs vassdraget for å unngå inngrep i bekkedraget. Bekken renner gjennom et skoleområde, og på grunn av
sikkerhetsmessige hensyn til elevene er det ikke ønskelig å åpne lukket bekkeløp. I forbindelse med utvidelse
av eksisterende parkeringsplass øst for bekken, legges bekken i rør ved ny parkeringsplassen.
Området nord for skolegåren og vest for Røddingsbekken, reguleres til friluftsområde. Langs bekken er det i
tillegg regulert en buffer som grønnstruktur.
Naturlige bratte skrenter og stup samt eventuelle skjæringer vil bli sikret med gjerde.
Ulykkesforebyggende tiltak
Atkomstvegen i boligfeltet i vest har liten trafikk, og det er ikke behov for spesielle sikkerhetsmessige tiltak.
For å sikre en viss standard på de eksisterende vegene, er det regulert inn en total vegbredde på 6 meter, og
med en byggegrense på 8 meter fra CL veg. Det vil bli satt opp sikringsgjerde ved bratte skrenter/stup.
Myke trafikanter kan ferdes trykt langs Repstadveien og Lohneveien, med eksisterende langsgående g/sveger. Det er etablert planfri kryssing inn til skolegården. Planforslaget opprettholder geometrien til planfri
kryssing m g/s-veg i regulert rundkjøring for Repstadveien/Lohneveien. Her er det i tillegg delt trafikken av
gående og syklende (fortau og g/s-veg), for å unngå skader.
Planforslaget reduserer faren for påkjørsel av myke trafikanter, spesielt med tanke på elever til og fra skolen.
Levering/henting i privatbiler er regulert til vest for Lundeparken, og det reguleres busstopp på hver side av
Repstadveien. Ansatte som skal til og fra skolen kjører ikke gjennom skoleområdet for å komme til
parkeringen, og atkomsten er lagt med god avstand til hovedinngangsporten til skolen hvor det er stor trafikk
av gående og syklende elever. Dette gir et mer oversiktlig og tryggere atkomst for elever til og fra skolen og
for de som leverer/heter elevene.
Innløp/utløp av Røddingsbekken som er lagt i rør, må sikres med rist eller lignende for å hindre uønsket
ferdsel og skade.
Et mindre område i sør ved Røddingsbekken ligger lavere enn kote +3,5 moh, og er utsatt for flomfare fra
Lundeelva. Det reguleres hensynssone ”flom” for aktuelt område, hvor det ikke åpner for nybygg for varig
opphold.
Myke trafikanter fra boligområdene i nord (Vedderheia) skal bruke eksisterende g/s-veg på østsiden av
Repstadveien til undergangen inn til skolegården.
Bebyggelse og anlegg
Innenfor planområdet er byggeområdene for det meste av eksisterende bebyggelse, og det er regulert noen
nye formål som omfatter, boligbebyggelse, undervisning, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
Bolig
Boligbebyggelsen omfatter i hovedsak eksisterende boliger. Samtidig mener man området kan tåle en viss
fortetting med boliger. I bestemmelsene er det sagt at det kan tillates oppført 2 boenheter pr tomt hvorav 1
utleieenhet på inntil 60 m2 BRA skal tilhøre hovedenheten. Eventuelle utleieenheter/leiligheter skal tilhøre
hovedboenheten for å hindre uønsket seksjonering av boligene.
Området er svært bratt flere steder. For området B12 er det satt rekkefølgekrav før det blir gitt en eventuell
rammetillatelse for å sikre at det er forsvarlig å bygge på tomten.

Bygninger på eiendommen gnr/bnr 71/27 (Lohneveien 18) forblir en del av landbrukseiendommen.
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Undervisning
Området er regulert til skolerelatert formål, og omfatter undervisningsbygg og skolegård. Nordre del av
skolebygget som inneholder gymsal skal rives, og skal erstattes/utvides med nytt undervisningsbygg. Langs
Repstadveien og mot boligtomt mot nord er det regulert inn byggegrense på 15 meter.
Idrettsanlegg
Det skal etableres flerbrukshall i planformålet. Atkomst til garderober i kjelleren vil få universell atkomst i fra
skolegården i sør. Atkomst i til selve hallgulvet i flerbrukshallen får universell utforming ved å etablere heis i
fra kjeller. I tillegg kan det etableres trappeløsninger innvendig og utvendig. Ved å senke hallen ned i terrenget
og plassere den mot vest blir det til mindre sjenanse for naboer i øst. Det utarbeides snittegninger som viser
plassering av hall i forhold til omgivelsene.
Nærmiljøanlegg
Den eksisterende Lundeparken sikres og reguleres til eget formål. Området fungerer som et nærmiljøanlegg
for skolen og tilstøtende boligområder. I forbindelsen med opparbeidelsen/ombyggingen av nærmiljøanlegget
skal elevrådet tas med på råd i forbindelse med innspill til innhold i formålet. Det kan etableres atkomststi
mellom skolens hovedport og levering/henting av elever med bil.
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
I området legges det til rette for parkering (12 p-plasser, inkl. 2 HC-plasser) på bakkeplan, og utvidelse av
undervisningsbygg i etasjen over parkering.
Samferdselsanlegg:
For å forbedre trafikksikkerhet for buss, reguleres ny bussholdeplass på østsiden av Repstadveien.
Levering/henting av elever med privatbil er fjernet fra hovedporten til skolen, og regulert sør-vest for skolen.
Atkomstveien er tilpasset den godkjente regulerte nye Lohneveien. Ny flerbrukshall har atkomst via veg fra
sør ved ny p-plass. Eksisterende busslomme på nordsiden av Lohneveien flyttes noe lengre mot øst, for å gi
plass til ny atkomstveg. Siktlinjer prosjekteres i kryss. Linjepålegg forholder seg til vegnorm, og avtalt
veggeometri med Søgne kommune. Avkjørsler er i plan vist med avkjørselspiler fra offentlig vei.
Tekniske anlegg, eksisterende anlegg:
I Repstadveien ligger det ligger 160 mm kommunal vannledning. I Lohneveien ligger en 200 mm kommunal
vannledning. I boligområdet Hakleiva ligger en 110 mm vannledning, og til Røddingstien en 63 mm.
Inn til skolen i fra sør er det en 110 mm vannledning.
Offentlig avløpsledninger på 160 mm for spillvann ligger i Repstadveien, og en 250 mm avløpsledning i
Lohneveien. I Lundeparken ligger en 160 mm avløpsledning. I boligområdet Hakleiva og Røddingsbakken
ligger en 110 med mer avløpsledning. Avløpet går via kommunalt ledningsnett til offentlig renseanlegg.
Det er avsatt kommunalteknisk formål rundt eksisterende pumpestasjon sør-vest i Lundeparken.
Tekniske anlegg, fremtidig anlegg:
Vann: I tekniske planer må det prosjekteres behov nye vannledninger til foreslåtte utbygging. Ledninger
legges i hovedsak langs vegtraseer, men det tillates terrengrøfter der det er behov.
Spillvann: Eventuelle nye avløp vil i hovedsak føres med selvfall i kommunalt ledningsnett.
Det vil bli etablert interne vann- og spillvannledninger som skal tilkoples kommunalt ledningsnett.
Overvann: Terrenget tilsier at overvann i området vil bli ført tilbake til terrenget der dette er mulig.
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9 KONSEKVENSER VED PLANEN
9.1
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko- og sårbarhetsanalyse er vedlagt planen.
9.2
Støyvurdering
Det er gjennomført støykartlegging for Fv.302 og Fv.114 ved Lunde skole. Den viser at områdene ved ny
flerbrukshall og etablering av nye klasserom i nordre del av skolebygget, har tilfredsstillende støyforhold. Det
vises til støyrapport.
9.3
Planens konsekvens for barn og unge
Hovedformålet i planen omfatter skole, og bevegelsesmønster for myke trafikanter og biler. Planforslaget
legger vekt på trygg atkomst for elever. På grunnlag av dette prioriteres atkomst av gående og syklende til
hovedporten til skolen. Privat levering/henting av elever er regulert til vestenden av Lundeparken, hvor det er
trygg ferdsel til og fra skoleporten gjennom Lundeparken. Levering med buss omfatter holdeplass på hver side
av Repstadveien. Her er det sikker atkomst via g/s-veg og undergang. For å gjenopprette trygg ferdsel
innenfor skoleområdet (formål undervisning, nærmiljøanlegg og grønnstruktur), er atkomstveien til ansattes
parkering flyttet til vestenden av Lundeparken. Areal som erverves av Lundeparken i forbindelse med ny
atkomstveg og leveringsvendesløyfe med bil, erstattes med areal som frigis mellom Lundeparken/skolebygget
og Lundeparken/Repstadveien. Lundeparkområdet har god lys og solforhold. Skråningen nord-vest for
eksisterende skolegård brukes i dag til vinteraktiviteter. Akebakken har gode lys og solforhold. Det er
utarbeidet en egen rapport for vurdering av fjellområdene nord-vest for skolen. Røddingsbekken renner
gjennom skoleområdet. Med hensyn til sikkerhet for elevene er det satt krav om sikring av innløp/utløp hvor
bekken går i rør. Snarveier mellom boligområdet ved Røddingsstien og skolen opprettholdes.
Atkomstmuligheter for barn og unge til bakenforliggende skogsterreng fra boligområdet i vest, opprettholdes
ved å sikre gangareal. Skogen er gode rekreasjonsområder. Ferdselsmønsteret til elevene til og fra skolen og
i fritid på g/s-vegene langs Repstadveien og Lohne-/Lundeveien er opprettholdt. Planforslaget tar hensyn til
den fremtidige planfrie g/s-veg undergang i krysset Repstadveien/Lohneveien, som gir en stor forbedring med
hensyn til sikkerheten ved kryssing av Lundeveien.
Barn og unges representant og elevrådet ved Lunde, er involvert i forbindelse med varsling av planoppstart,
og har mulighet til videre uttalelse under den påfølgende behandling.
9.4
Universell utforming
Eksisterende veier i boligområdet i vest får ikke universell utforming, pga for bratt stigning. Ny atkomstveg i
sør får en stigning på ca 8%. Fra parkeringsplass er det i skolebygget heis opp til neste etasje. Det er i tillegg
atkomst til skolen hovedetasje i fra hovedinngangsporten i sør-øst. Flerbrukshallen får universell utforming fra
skolegården og inn til garderober i kjelleretasjen. Heis må etableres, dersom dekket til selve hallen skal
bygges i 2. etj. Det reguleres ingen endring for eksisterende Fv.302. Prinsippene om universell utforming
legges til grunn i forbindelse med skolebygget og flerbrukshallen.
9.5
Geotekniske forhold
Det er ikke utført geotekniske undersøkelser som del av denne planen. Det antas ikke behov for geotekniske
undersøkelser før bygging.
9.6
Geologi/fjellsprengning
Det er utført geologisk vurdering for fjellet nordvest i planområdet. Det er behov for sikring av fjellet i
forbindelse med etablering av flerbrukshall og akebakke. Det vises til egen rapport.
9.7
Arkeologi
Det er foretatt arkeologiske undersøkelser i planområdet i perioden 03.05. – 11.05.2010. Det er regulert
båndleggingssoner etter lov om kulturminner i plan. Det vises til egen rapport. Det vil bli foretatt utgraving av
et området innenfor arealet hvor flerbrukshallen er foreslått plassert.
9.8
Naturfaglige forhold
Det er ikke utført egne undersøkelser i forbindelse med denne planen.
9.9
Helse og miljø
Det er ikke utført egne undersøkelser i forbindelse med denne planen.
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Reguleringsbestemmelser.
Områdereguleringsplan for Lunde skole, gnr./bnr. 71/50 m.fl.
i Søgne kommune
Plankart dato:
Reguleringsbestemmelser dato: 12.11.2012, 10.12.2012.
1. Generelt
Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.
Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-5 til følgende formål:
- Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse
Undervisning
Idrettsanlegg/flerbrukshall
Nærmiljøanlegg
Vann- og avløpsanlegg
Kombinerte bebyggelse og anleggsformål
- Samferdselsanlegg

Kjøreveg (offentlig og felles)
Fortau
Gang-/sykkelveg
Annen veggrunn
Kollektivholdeplass
Parkeringsplasser

- Grønnstruktur

Grønnstruktur

- Landbruks-, natur-og friluftsformål Landbruksformål
Friluftsformål
- Bruk og vern av sjø og vassdrag

Friluftsområde i sjø og vassdrag

Planområdet reguleres i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-6 til følgende
hensynssoner:
- Sikringssone, frisikt
- Faresone, ras- og skredfare
- Faresone, flomfare
- Faresone, høyspenningsanlegg
- Båndleggingssone (kulturminner)
-Bestemmelseområde (midl. anleggsområde)
Det er ikke tillatt med private avtaler å etablere forhold som strider mot disse
reguleringsbestemmelsene.
Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler og vann- og avløpsledninger gjennom
bebyggelse, samferdsel og LNFR-område.

2. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5. ledd nr 1)
2.1 Boligbebyggelse
- Områdene omfatter B1 - B13.

- I området tillates oppført 2 boenheter pr tomt hvor av 1 utleieenhet på inntil 60 m2 BRA
som skal tilhøre hovedenheten.
- For hver tomt tillates maks 45 % BYA.
- Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 25 og 40 grader.
- Maks mønehøyde 7,5 meter over bygningens laveste gulv og maks gesimshøyde er
5,5 meter over bygningens laveste gulv.
- For hver boenhet skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser på egen grunn, og 2 ekstra
for hver utleieenhet på egen grunn.
- Garasjens størrelse skal være maks 50 m2 og mønehøyde målt fra ferdig gulv skal
ikke overstige 4,5 meter, gesims 3,5 meter. Kvist på garasjen er ikke tillatt.
- Garasje må ikke plasseres nærmere enn 5 meter vinkelrett på eiendomsgrensen til
veg, og 2 meter parallelt til eiendomsgrensen til veg.
- Endelig plassering og utforming av bebyggelsen skal fremgå av situasjonsplan i
målestokk 1:500, som skal følge søknad om byggetillatelse.
- Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende og omkringliggende bebyggelsen med
hensyn til materialer, farger og detaljering.
- Område B12 kan deles i to tomter. Atkomst fra sør-vest (se rekkefølgekrav for mer).

2.2 Undervisning
Området (U1) er regulert til undervisning/skole. Det tillates maks 40 % BYA.
Ved valg av pulttak er maks høyeste gesims kote +23 m. Ved valg av saltak, er maks
høyeste møne kote +23 m. Oppbygg for heis/trappesjakt og ventilasjon skal ikke
overstige 3 meter over byggets høyeste takkonstruksjon, og skal maks utgjøre 5 % av
byggets flate. Ved større arrangement i flerbrukshallen, kan det parkeres på
grusbanen. Teknisk plan skal vise drenering og håndtering av eventuell
oversvømmelse av Røddingbekken, med overflomsløp.

2.3 Idrettsanlegg/flerbrukshall
Området (IA1) er regulert til flerbrukshall/forsamlingslokale til idretts- og skoleformål.
Det tillates maks 100 % BYA. Ferdig gulv for kjeller er maks på kote +11
moh. Ved valg av pulttak, er maks høyeste gesims kote +27 m. Ved valg av saltak, er
maks høyeste møne kote +27 m. Oppbygg for heis/trappesjakt og ventilasjon skal
ikke overstige 3 meter over byggets høyeste takkonstruksjon, og skal maks utgjøre 5
% av byggets flate.

2.4 Nærmiljøanlegg
Området (NMA1) er en del av utomhusarealene for skolen og et nærmiljøanlegg. Det
må utarbeides en utomhusplan som viser hvordan hele området skal disponeres.
Det skal etableres atkomststi som vist i plan med en bredde på 2,5 meter.

2.5 Vann- og avløpsanlegg
Området er regulert til pumpestasjon for vann/avløp. Maks mønehøyde er 4 meter og
gesimshøyde 3 meter.

2.6 Kombinerte bebyggelse og anleggsformål
Arealet er regulert til kombinert formål, parkering og undervisning. Området er
regulert til parkering på bakkeplan. Over bakken er det regulert til
undervisningsformål. Det tillates maks 100 % BYA. Ved valg av pulttak, er
maks høyeste gesims kote +23 m. Ved valg av saltak, er maks møne kote +23 m.
Oppbygg for heis/trappesjakt og ventilasjon skal ikke overstige 3 meter over byggets
høyeste takkonstruksjon, og skal maks utgjøre 5 % av byggets flate.

3. Samferdselsanlegg (PBL § 12-5. ledd nr 2)
3.1 Kjøreveg
Offentlig kjøreveg.
Veier, o_KV1-3, skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som vist i plankart.
Avkjørsler er vist med avkjørselpil. Vendehammer skal ikke benyttes til parkering.
Felles kjøreveg.
Områdene f_KV1-7 er felles for eiendommene og rettighetshavere tilhørende den
enkelte felles kjøreveg.

3.2 Fortau
Området er avsatt til offentlig fortau, og skal opparbeides som vist i plan.

3.3 Gang-/sykkelveg
Området er avsatt til offentlig g/s-veg, og skal opparbeides som vist i plan.

3.4 Annen veggrunn
Området omfatter sideareal og grøfter. Sideareal til vei benyttes til snøopplag. Det er
ikke tillatt med parkering i formålet. Skjæringer og fyllinger skal jordkles og sås til.
Ved bussholdeplass kan det settes opp konstruksjoner som er en naturlig del av
virksomheten, som ventebuer for passasjerer, sykkelparkering.

3.5 Kollektivholdeplass
Arealet er regulert til kollektivholdeplass. Det kan etableres konstruksjoner som er en
naturlig del av virksomheten, som ventebu for passasjerer.

3.6 Parkeringsplasser
Områdene PI1 og er avsatt til offentlig parkering, og skal opparbeides som vist i
plan. Det skal kun tillates tiltak som er forenlig med formålet. Det skal opparbeides fire
parkeringsplasser for funksjonshemmede på parkeringsplassen. Areal som ikke er
regulert til parkeringsfelt eller atkomstvei, kan benyttes til snøopplag. Arrondering av
p-plass må ikke utformes slik at en eventuell oversvømmelse i bekkeløp skaper
flomfare for nedenforliggende bygninger mot sør. Teknisk plan skal vise drenering og
håndtering av eventuell oversvømmelse av Røddingbekken.

4. Grønnstruktur (PBL § 12-5. ledd nr 3)
4.1 Grønnstruktur

Området er regulert til grønnstruktur, og er en buffersone til Røddingsbekken. Tiltak
som ikke er forenlig med formålet tillates ikke. Det tillates ikke dumping av avfall.
Kantvegetasjon opprettholdes.

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL § 12-5. ledd nr 5)
5.1 Landbruk
Område LNFRL 1-7 er avsatt til landbruksformål.
Område for landbruk skal benyttes til jord og skogbruksrelatert virksomhet.
I nord-vestlige hjørne av gnr/bnr 71/2, og ved jordet nord for avkjørsel til gnr/bnr
71/362, er det knyttet rettigheter opp mot velteplass for tømmer.

5.2 Friluftsformål
Område LNFRF 1-3 er avsatt til friluftsformål. Vanlig drift og skjøtsel av skogsområdet
tillates.

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5. ledd nr 6)
6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag
I område avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag tillates tiltak som er forenelig med
formålet.

7. Hensynssoner (PBL § 12-6)
7.1 Sikringssoner
Frisikt.
Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger som er høyere enn 0,5
meter over tilstøtende veibane.

7.2 Faresone
Ras- og skredfare.
I faresonen H310_1 er det knyttet rekkefølgebestemmelser før tiltak kan utføres.
Flomfare.
Området H320_1 er utsatt for flom. Det tillates ikke etablering av boligbebyggelse med
gulvhøyde lavere enn 3,5 moh.
Høyspenningsanlegg.
Fareområdet H370_1 gjelder høyspentlinje. Det tillates ikke etablering av bebyggelse
innenfor fareområdet. Fareområdets totale bredde er 21 meter, med lik utbredelse på hver
side av luftstrekket.
Båndlagte området:
Området H370_2 er avsatt til midlertidig anleggsområde.

7.3 Båndleggingssone
Båndleggingssone, kulturminner H730_1 og H730_2.

Arealet er båndlagt etter lov om kulturminner.
7.4 Bestemmelsesgrenser
#1, id 137886 Det stilles krav om frigivelse av området fra Riksantikvaren før dette område
kan tas i bruk (se rekkefølgekrav).
#2, id 15611 Det stilles ikke vilkår om utnyttelse av dette arealet.
#3, id 137883 Det stilles ikke vilkår om utnyttelse av dette arealet.

8. Rekkefølgekrav
8.1 Nærmiljøanlegget skal være ferdig opparbeidet før av og på leveringsområde for bil,
ny atkomst og p-plass for ansatte ved skolen, tas i bruk.
8.2 Busstopp på østsiden av Repstadveien må være etablert før eksisterende busstopp
på vestsiden av Repstadveien kan ombygges.
8.3 Tekniske planer skal godkjennes av kommunen før det gis byggetillatelse.
8.4 Områder med midlertidig anleggsområde skal være istandsatt og tilbakeført til
underliggende formål senest ett år etter at anlegget er ferdig.
8.5 Atkomst til friluftsformål ”LNFRF3” skal være opparbeidet før det gis byggetillatelse for
ny bolig i formål ”B1”.
8.6 Før det gis byggetillatelse for flerbrukshall, skal beskrevne sikringstiltak i
geologisk rapport opp mot rassikring, som er nødvendig i forhold til flerbrukshall og
friområde, være utført.
8.7 Før det gis rammetillatelse skal det foreligge situasjonsplan for hele B12 som blant annet
viser tomtedeling, plassering av all bebyggelse, veier med angitt stigningsforhold helt fra
fylkesveien, skjæringer, fyllinger, forstøtningsmurer for hele tomteområdet og
oppstillingsplass for søppel.
8.8 "Før iverksettingen av tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologisk utgraving av de
berørte automatisk fredete kulturminnene, del av id 137883 og id 137886 i planområdet.
Det knyttes ikke ytterligere vilkår til kulturminnet, id 156111.
Det skal tas kontakt med Vest-Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.
8.9 Teknisk plan for Røddingbekken skal godkjennes av Fylkesmannens miljøvernavdeling
og være gjennomført, før det gis brukstillatelse for flerbrukshall og nytt skolebygg.
8.10 Tekniske planer for busslommer skal oversendes Statens Vegvesen og være godkjent
før det gis igangsettingstillatelse.

TEGNFORKLARING
Begyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)
Boligbebyggelse
Undervisning
Idrett
Nærmiljøanlegg
Vann- og avløpsanlegg
Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)
Kjøreveg
Fortau
Gang/sykkelveg
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Annen veggrunn - grøntareal
Kollektivholdeplass
Parkering

Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)
Grønnstruktur

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL2008 §12-5 NR.5)
Landbruksformål
Friluftsformål

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6)
Friluftsområde

Hensynsoner (PBL2008 §12-6)
Faresone - Ras- og skredfare
Faresone - Flomfare
Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)
Sikringsone - Frisikt
Båndlegging etter lov om kulturminner

Bestemmelseområder (PBL2008 §12-7)
Bestemmelseområde-Anlegg- og riggområde

Linjetyper og punkt
Sikringsonegrense
Båndlegginggrense nåværende
Bestemmelsegrense
Planens begrensning
Faresonegrense
Formålsgrense
Byggegrense
Bebyggelse som inngår i planen
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Regulert senterlinje
Frisiktslinje
Regulert kant kjørebane
Regulert parkeringsfelt
Stenging av avkjørsel
Avkjørsel
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