Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 30.03.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509 vedtas, jf. planog bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
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Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 30.03.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509 vedtas, jf. planog bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509 vedtas, jf. planog bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken
JoB Arkitekter AS har på vegne av Norgesgruppen Eiendom og BRG utarbeidet
detaljreguleringsplan for Langenesveien 290, 292 og 294. Formålet med planarbeidet er å
legge til rette for utvidelse av dagligvarebutikken med leiligheter over.

Planforslaget
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 - 3).
Planen legger til rette for å rive eksisterende bebyggelse og bygge opp et nytt bygg med
forretning i første etasje, 13 leiligheter over og parkering i underetasjen, og på bakkeplan
sørøst og nordvest for bygget. Eksisterende avkjørsel mot Nodenesveien er forutsatt stengt.
Ytterligere beskrivelse av planforslaget framgår av planbeskrivelsen og saksframlegget ved
utleggelse av planen til offentlig ettersyn.

Figur 1 Plankartet med flyfoto over eksisterende situasjon i bakgrunnen.
Planprosessen
JoB Arkitekter AS varslet oppstart av planarbeidet 1. juli 2015. Innkomne merknader til
oppstarten fremkommer av planbeskrivelsen og er kommentert før utleggelse til offentlig
ettersyn og høring.
Planforslaget var ute på høring i perioden 17.12.15. – 29.01.16. Det kom inn seks
høringsuttalelser til planforslaget. Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 4. Under følger
en oppsummering av innspillene med administrasjonens kommentarer.
Agder Energi Nett AS, 28.12.15.
- Opplyser om nettstasjon og jordkabel i området.
- Nye tiltak må ikke gjøre atkomsten til nettselskapet eksisterende anlegg.

-

Kapasiteten på eksisterende anlegg er begrenset. Nybygging eller forsterkninger av
nettanlegget må påregnes.
Lavspent i området må muligens flyttes.

Administrasjonens kommentar:
Det er regulert arealer til eksisterende anlegg og det er lagt inn arealer til en ny trafo.
Områdene satt av til teknisk anlegg grenser til parkeringsareal, slik at det er god atkomst til
områdene. Dimensjonering av tekniske anlegg skal være avklart før det gis
igangsettingstillatelse, jf. bestemmelse 2.6.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 08.01.16.
- Gir faglig råd om at antall leiligheter reduseres for å oppnå tilfredsstillende
uteoppholdsareal.
- Stiller spørsmål ved kvaliteten på lekearealet. Er det sol om formiddagen? Gir faglig
råd om at kommunen sikrer at lekearealet får best mulig kvalitet.
- Planområdet er utsatt for trafikkstøy. Planen sikrer tilfredsstillende støyforhold. Vi har
slik sett ikke vesentlige merknader.
- Gir faglig råd om at bestemmelsen sikrer at ras- og fallsikringsplanen er gjennomført
før byggearbeider kan igangsettes.
Administrasjonens kommentar:
- Det er vurdert at det er lagt inn tilfredsstillende uteoppholdsareal med den løsningen som er
vist i planen.
- Lekearealet blir liggende mellom bebyggelsen og terrenget mot sør. Plasseringen gjør at
området blir skjermet fra støyen fra Langenesveien, men området blir noe skyggelagt fra
heia.
- Merknaden knyttet til ras- og fallsikring imøtekommes. Det legges inn i rekkefølgekrav
2.8, at sikringstiltak skal være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse
i B/F.
Avfall Sør AS, 25.01.16
Avfall Sør er positive til at det er avsatt areal til returpunkt.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Statens vegvesen, 19.01.16
- Eksisterende avkjørsel fra fv. 170 (Nodenesveien) til parkeringsplass øst for dagens
bebyggelse har en uheldig plassering og trafikksikkerhetsmessig er det svært positivt at
denne stenges ved gjennomføring av planen. Det må i bestemmelsene tas inn
rekkefølgekrav om at avkjørselen skal stenges før det gis brukstillatelse til bebyggelse i
området B/F.
- Det forutsettes at denne planen ikke kommer i konflikt med fortau/ gang-/sykkelveg i
detaljreguleringsplanen for del av Nodenesveien - Pålsnesveien (planlD 201302).
Administrasjonens kommentar:
- Bestemmelsen oppdateres med rekkefølgekrav om stenging av avkjørselen mot
Nodenesveien i tråd med merknaden.
- Planen kommer ikke i konflikt med gang- og sykkelveg i detaljreguleringsplanen for del av
Nodenesveien - Pålsnesveien (plan lD 201302).
Eiere av Søvigheia 6 og Kossevigheia 46 B, 29.01.16.

-

-

Dette leilighetsprosjektet må være med å dekke sin forholdsmessige andel av den ferdig
planlagte G/S-veien fra Annas rom til friområdene på Langenes. Det vises til økt trafikk på
Langensesveien og behovet for gang- sykkelvei langs veien mot friområdene.
Høyden på bygget bør reduseres kraftig i forhold til den foreslåtte detaljreguleringen. Det
vises til at eksisterende bygg har det høyeste punktet på kote 19 og planen nå åpner opp for
bygg opp til kote 30. Mener at selve bygget ikke bør overskride 8-10 meter over bakken på
nordsida. For de som bor og beveger seg i området vil det nye bygget utgjøre en massiv
sperre og formørke området bak.
Gjør oppmerksom på at det går et lavt fugletrekk over dagens butikk.

Administrasjonens kommentar:
- Merknaden imøtekommes ved at det legges inn rekkefølgekrav knyttet til opparbeiding av
gang- og sykkelvei langs Langenesveien mot øst.
- Det er ved oppstarten av planarbeidet gitt rom for at det kan tillates høyere bebyggelse på
området enn det som er der i dag. Det planlagte bygget vil bli betydelig større enn
eksisterende bygg. Avstanden til bebyggelsen vest for Søvigheia vil være så stor at en ikke
vil få noen skyggelegging av disse områdene. Bygget vil ta noe av utsynet mot sørøst fra
boligene som ligger nordvest for bygget. Det har blitt vurdert om avtrappingen av bygget
bør snus eller om høyden på bygget skal reduseres. Å snu bygget slik at avtrappingen
kommer mot nordvest er ikke vurdert som en god løsning, da dette vil gjøre at utearealene
ikke får sol på morgenen og formiddagen. Det virker også feil ut i fra hvilken retning øvrig
bebyggelse i området vender seg. Dersom bygget ikke skal bli vesentlig høyere enn det
høyeste punktet på dagens bebyggelse, ville en kun kunne bygge forretningsetasjen med en
etasje med leiligheter over. Arealenheten mener det er forsvarlig å gi området en høyere
utnyttelse, selv om det medfører at boligene bak minster noe utsyn. Det er vurdert om
bygget skal tas ned med en etasje. Dette er vurdert å ha liten effekt på utsynet og det er
derfor ikke valgt å redusere høyden på bygget.
- Bygget blir ikke høyere enn Søvigheia og vurderes ikke å ha noen konsekvens for
fugletrekket.
Vest-Agder fylkeskommune, 19.01.16.
- Viser til at den mest generende støyen ofte kommer fra varelevering, ber om at det vurderes
avbøtende tiltak i planen.
- Ber kommunen vurdere bokvalitet ved å sette sol/skyggeforhold opp mot støyforhold, for
eksempel ved å endre bygget slik at den høyeste delen kommer mot øst, slik at utearealer
vender mot sør og vest.
- Det er positivt at det er tenkt sykkelparkering i kjelleren, dette bør sikres i bestemmelsene.
- Det er positivt at det stilles rekkefølgekrav om opparbeiding av sandlekeplass.
Administrasjonens kommentar:
- Mesteparten av utearealene vender vekk fra området hvor vareleveringen skal være. Det er
satt krav om at lekeplassen skal støyskjermes og at utearealene for øvrig skal ha
tilfredsstillende støyforhold i tråd med T-1442. Hensynet til støy vurderes som ivaretatt i
planen.
- Det har blitt vurdert om avtrappingen av bygget bør snus. Å snu bygget slik at avtrappingen
kommer mot nordvest er ikke vurdert som en god løsning, da dette vil gjøre at utearealene
ikke får sol på morgenen og formiddagen, kun på ettermiddag og kveld. Det virker også feil
ut i fra hvilken retning øvrig bebyggelse i området vender seg, og hvilken retning det er
naturlig å ha utsyn mot fra utearealene.
- Merknaden knyttet til sykkelparkering tas til følge, det legges inn i bestemmelsene at det
skal være sykkelparkering for leilighetene i underetasjen.
Vurdering av planforslaget:

Høyden og plasseringen av bygget
Langenesområdet er et attraktivt boligområde, hvor det i stor grad er eneboliger. Bygget som
foreslås representerer en type bebyggelse som ikke er i Langenesområdet i dag. Prosjektet
vurderes å bli et godt supplement til den øvrige bebyggelsen på Langenes. Det er ved
oppstarten av planarbeidet gitt rom for at det kan tillates høyere bebyggelse i planen enn det
som er i området i dag. For det eksisterende bygget ligger toppen av mønet ca. på kote 19. Det
planlagte bygget vil bli betydelig større enn eksisterende bygg. Det er i planforslaget åpnet for
at den høyeste delen nybygget kan ha maks gesims på kote 30. Søvigheia som ligger sør for
planlagte bygg har høyeste punkt på kote 31. Ut i fra høyden på terrenget mot sør, vurderes
høyden på bygget som akseptabel.
Avstanden til bebyggelsen nordvest for planområdet vil være så stor at en ikke vil få noen
skyggelegging av disse områdene. Den mest negative effekten for boligene nordvest for bygget
er at det vil ta noe av utsynet mot sørøst. Bildet under viser eksisterende bygg sett fra veien inn
til Søvigheia (nordvest for planområdet).

Bilde fra google street view, eksisterende bygg sett omtrent fra innkjøringen til Søvigheia
6.
For å ta mindre av utsynet fra boligene nordvest for bygget har det blitt vurdert om
avtrappingen av bygget bør snus, eller om høyden på bygget skal reduseres. Å snu bygget slik
at avtrappingen kommer mot nordvest er ikke vurdert som en god løsning, da dette vil gjøre at
utearealene ikke får sol på morgenen og formiddagen. Det virker også feil ut i fra hvilken
retning øvrig bebyggelse i området vender seg, og hvilken retning det er naturlig å ha utsyn
mot fra utearealene.
Dersom bygget ikke skal bli vesentlig høyere enn det høyeste punktet på dagens bebyggelse,
ville det kun vært rom for å bygge forretningsetasjen, med en etasje med leiligheter over.
Arealenheten mener det er forsvarlig å gi området en høyere utnyttelse, selv om det medfører
at boligene bak minster noe utsyn. Det er vurdert om bygget skal tas ned med en eller to
etasjer. Dette er vurdert å ha liten effekt på utsynet, og det er derfor ikke valgt å redusere
høyden på bygget. Under vises perspektiv over planlagt bygg sett fra Søvigheia 6, som ligger
nordvest for planlagt bygg.

Perspektiv av planlagt bygg sett fra Søvigheia 6 (nordvest).
Langenesveien og gang- og sykkelvei
Søgne kommune har fokus på å utbedre Langenesveien som kjørevei og utbedre forholdende
for gående og syklende langs veien. Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn ble
det fra arbeiderpartiet fremmet en protokolltilførsel om at: Før videre utbygging i
Langenesområdet vil utvalget vurdere et rekkefølgekrav vedrørende utbedring av RV 456 på
strekningen Sebbetåa – krysset Stokkelandsskogen. Protokolltilførselen ble vedtatt med 7 mot 2
stemmer.
Det er meldt oppstart av regulering av ny bru over elva ved Sebbetåa og ny trasé fram til litt før
Stokkelandsskogen. Dette planarbeidet er i oppstartsfasen og det vurderes som vanskelig å løse
et eventuelt rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av denne strekningen i reguleringsplanen
for Langenesveien 290, 292 og 294.
Til planlagt utbygging av Kileneset er det satt krav om opparbeiding av gang- og sykkelvei
langs Langenesveien, regulert i reguleringsplanene for Del av Kileneset, Langenes og Ytre
Kilen vest. Blant annet på grunn av at det er kostnadskrevende å realisere gang- og
sykkelveien, har denne foreløpig ikke blitt bygd. Det er planlagt at utbygger av Kileneset skal
dekke deler av kostnadene til bygging av gang- og sykkelveien i tillegg har Søgne kommune
søkt om 4 millioner til strekningen fra belønningsmidlene. Det vil være enklere å realisere
gang- og sykkelveien om kostnadene fordeles på flere. Friområdene på Langenes vil være et
område som også vil bli brukt av beboere i det planlagte leilighetsbygget. Når vi planlegger
leiligheter hvor alt uteoppholdsarealet blir på taket, er det ekstra viktig å sikre god og trygg
tilgang til natur- og friområder. Flere boliger vil også føre til økt trafikk langs veien og gi økt
behov for gang- og sykkelvei. Det vurderes derfor som et rimelig krav at den planlagte
utbyggingen bidrar til realiseringen av den planlagte gang- og sykkelveien mot øst. Med
bakgrunn i vurderingene over foreslås det ikke krav om utbedring av fv 456 fra Sebbetåa, men
det legges inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av regulert gang- og
sykkelvei mot øst.

Støy
Det planlagte bygget vil bli liggende tett på Langenesveien. Fasaden mot veien vil bli liggende
i grensen mellom rød og gul støysone. Det vil også kunne komme støy fra varelevering og
renovasjon. Det er i planen forutsatt at det gjøres støyreduserende tiltak for å sikre
tilfredsstillende støynivå både på uteoppholdsarealene og innendørs. For leilighetene som får
privat uteoppholdsareal kun ut mot veien, så må balkongene glasses inn.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. Det er ikke registrert sårbare
eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Området er fra før av opparbeidet med
parkering og butikkbygg. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven
§ 8. Det anses ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§
8-12.
Konklusjon
Etter offentlig ettersyn og høring er det gjort følgende justeringer av planen for å imøtekomme
flere av merknadene til planen.
- Det er presisert som et rekkefølgekrav at avkjørselen til Nodenesveien stenges før det gis
brukstillatelse til ny bebyggelse.
- Det er lagt inn rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs
Langensveien, regulert i reguleringsplanene for Ytre Kilen vest – Plan ID 19910131,
Langenes – Plan ID 19911212-3 og Del av Kileneset – Plan ID 20090924, før det gis
byggetillatelse.
- Det er lagt inn i rekkefølgekrav 2.8, at sikringstiltak skal være gjennomført før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse i B/F.
- Det presiseres i bestemmelse 3.4.3 at det skal være sykkelparkering for leilighetene i
underetasjen.
I tillegg er det gjort noen språklige rettelser av planbeskrivelsen og bestemmelsene.
Det vurderes at endringene er av en slik karakter at det ikke er nødvendig med en ny høring og
nytt offentlig ettersyn av planen.
Med endringene som er innarbeidet i planen anbefaler administrasjonen at planen med plankart
datert 24.02.16, planbeskrivelse datert 10.03.16 og bestemmelser, datert 02.03.16, vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til saken.
Vedlegg
1 Plankart, 24.02.16.
2 Bestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 Høringsuttalelser
5 Særutskrift Førstegangsbehandling - Detaljregulering for
Langenesveien 290, 292 og 294, Plan ID 201509
6 Vedlegg 3 - Illustrasjonsplan og tegninger oppdatert
7 Vedlegg 4_Sol-skygge
8 Vedlegg 5_Renovasjonsteknisk plan datert 27.06.2015
9 Vedlegg 6_Støyrapport 20968900-0-R01

10 Vedlegg 7_ROS sekkliste
11 Vedlegg 8_Geoteknisk rapport Kiwi Langenes - 20150911
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Reguleringsbestemmelser, Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509

REGULERINGSBESTEMMELSER
DETALJREGULERINGS FOR LANGENESVEIEN 290, 292 OG 294
PLAN ID 201509
Sist revidert: 02.03.16.
Vedtatt:

§ 1.0 FORMÅL MED PLANEN
Formålet med planen er å legge til rette for nærbutikk, næring og tilgjengelige boliger med
tilhørende grøntområder, parkering, lekeplass og adkomst. Lekeplass og felles
uteoppholdsareal tillates tilrettelagt på tak av butikk.
Området reguleres til følgende formål:
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 1)
 Renovasjonsanlegg (o_R1 og f_R2)


Øvrige kommunaltekniske anlegg (o_T1 til og med o_T3)



Bolig/forretning (B/F)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 2)
 Veg (o_V1, o_V2)


Gang-/og sykkelveg (o_GS)



Gangveg/gangareal (f_GV)



Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_AV1 - o_AV3)



Annen veggrunn – grøntareal (f_AVG1 – f_AVG4)



Parkeringsplasser (f_P1, f_P2 og f_P3)

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 3)
 Offentlig friområde (o_F)
HENSYNSSONER (PBL§ 12-6)
 Fareområde høyspent (H370)


Ras- og skredfare (H310)



Frisiktsone (H140)



Rød støysone (H210)



Gul støysone (H220)

JoB Arkitekter AS

BRG og Norgesgruppen eiendom AS
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Reguleringsbestemmelser, Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509
§ 2.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen
2.1 Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i B/F, skal gang- / sykkelvei o_GS og gangvei
f_GV være etablert.
2.2 Oppstillingsplass for renovasjon f_R2 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til
bebyggelse i B/F.
2.3 Utearealene skal være opparbeidet i henhold til planen før det gis brukstillatelse til
bebyggelse i B/F.
2.4 Lekeplass på tak av butikk skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til boliger.
2.5 Uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold før innflytting i tråd med krav i
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442. Nødvendig støyskjerming for lekeplass
skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse til boliger.
2.6 Tekniske planer for vei, vann, avløp og annen infrastruktur skal være godkjent før det gis
igangsettingstillatelse.
2.7 Alle tiltak som berører fylkesveg skal utarbeides i henhold til vegnormalen, og
godkjennes av Statens vegvesen før bygging kan igangsettes.
2.8 Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i B/F, skal sikringstiltak i tråd med
godkjent ras- og fallsikringsplan for området vist med hensynssone for ras- og
skredfare, være gjennomført.
2.9 Før det gis igangsettingstillatelser til ny bebyggelse innenfor planområdet, skal gang- og
sykkelvei langs Langenesveien fra GB 15/28 mot øst, regulert i reguleringsplanene for
Ytre Kilen Vest – Plan ID 19910131, Langenes - Plan ID 19911212-3 og Del av Kileneset
– Plan ID 20090924, være ferdig opparbeidet.
§ 3.0 FELLESBESTEMMELSER
3.1 Krav til byggesøknad
Sammen med søknad om byggetillatelse skal det foreligge situasjonsplan i målestokk
1:500 som viser avkjørsler, parkeringsplasser, terrengbehandling, beplanting,
inngjerding, skjerming, utforming av lekeplass, utemøblering, og tiltak som er
søknadspliktige iht. plan- og bygningsloven. Det skal utarbeides fasadetegninger og
snitt som angir høyder. Det skal leveres plantegninger i minimum målestokk 1:200
3.2 Funksjons og kvalitetskrav til utforming av arealer, bygninger og anlegg
Innenfor planområdet skal gangarealer og lekeareal tilrettelegges etter prinsippene
om universell utforming. Nær gangveier, felles uteoppholdsområder og
inngangspartier skal bruk av planter og trær som kan fremkalle allergiske reaksjoner
søkes unngått.
3.3 Utforming og estetikk
Det skal stilles høye estetiske krav til utforming av bygninger og utendørsanlegg.
Skjemmende utvendig lagring skal unngås. Nødvendig utvendig lagring skal skjermes.
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3.4 Krav til trafikkregulerende tiltak og parkering
3.4.1 Det skal tilrettelegges for parkering for boliger under terreng. Det tillates min 2
bilparkeringsplasser per boenhet, inkludert gjesteparkering. Gjesteparkering kan
plasseres ute i forbindelse/sambruk med f_P1 og f_P2. En parkeringsplass i
underetasjen, og 5 % av plassene på uteparkering skal forbeholdes
bevegelseshemmede.
3.4.2 For næring skal det opparbeides 1 parkeringsplass for hver 50 m2 salgsareal og 1 plass
pr 100 m2 for ansatte på f_P1 og f_P2.
3.4.3 Det skal tilrettelegges for sykkelparkering for boliger i tilknytning til parkeringsanlegget
i underetasjen, min. 1 plass pr bolig.
3.4.4 Det skal tilrettelegges for sykkelparkering i forbindelse med inngang til forretning på
f_P3, min 1 plass pr 100 m2 handelsareal.
3.4.5 I tilknytning til boligparkering (sykkel og bil) skal det legges til rette for lading av elkjøretøy.
§ 4.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)
4.1 Renovasjonsanlegg (o_R1 og f_R2)
Det skal tilrettelegges for beholder for boligavfall innenfor f_R2 i tilknytning til f_P1.
For forretningsdelen skal avfall sorteres og håndteres i bygget og avhentes etter egne
rutiner. I tilknytning til parkeringsplass f_P1 skal det innenfor o_R1 plasseres
miljøstasjon.
4.2 Øvrige kommunaltekniske anlegg (o_T1, o_T2 og o_T3)
Det tillates plassering av trafo i en størrelse på inntil 25 m2 på avsatt område o_T1 i
plankart. Innenfor området o_T2 og o_T3 er det eksisterende nettstasjon som skal
være sikret god adkomst og tilgjengelighet.
4.3 Uteoppholdsareal (inngår i B/F)
Det skal utarbeides plan for felles uteoppholdsareal på taket av butikken som skal
godkjennes av kommunen i forbindelse med byggemelding. Planen skal vise planlagt
beplantning, utemøbler og materialbruk. Området skal planlegges for bruk av alle
aldersgrupper og være universelt utformet. Minimum areal er 320 m2 hvorav 150 m2
skal utgjøre lekeplass.
4.4 Lekeplass (inngår i B/F)
Lekeplass skal plasseres på taket av butikk i tilknytning til uteoppholdsareal. Denne
skal være utformet som sandlekeplass på 150 m2 og ha universell utforming.
Utforming av lekeplass skal godkjennes av kommunen ved byggesøknad.
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4.5 Bolig/forretning (B/F)
Fellesbestemmelser
4.5.1 Innenfor planområdets B/F kan det bygges butikk i 1 etasje og inntil 13 leiligheter på
taket fordelt på fire etasjer. Det tillates boligparkering, boder samt ett mindre
forretningsareal i underetasjen.
4.5.2 Bygget skal ha flatt tak. Topp tak tillates i maksimal kotehøyde +30,0 meter. Det tillates
nødvendige oppbygg for tekniske anlegg, vifterom m.m. Oppbyggene skal ikke være
høyere enn 3 meter og innordnes en arkitektonisk tilfredsstillende helthetsløsning.
4.5.3 Formålsgrensen B/F skal gjelde som byggegrense for butikken. Byggegrenser for
boligetasjene er inntegnet på plankartet med høydeangivelse.
Bolig
4.5.4 Parkering og boder til boligene helt eller delvis under terreng medregnes ikke i grad av
utnytting.
4.5.5 Alle boligenheter skal oppfylle krav om tilgjengelige boliger.
4.5.6 Det kan bygges inntil 13 boenheter fordelt på 4 etasjer over butikk.
4.5.7 Maksimalt tillatt BRA for bolig er 1300 m2.
4.5.8 Boliger skal ha en størrelse på minimum 50 m2.
4.5.9 Alle boliger skal ha miljømerking B eller bedre.
4.5.10 Balkong tillates utkraget inntil 2,5 meter fra bygningskroppen, utover formålsgrensen.
4.5.11 Det skal tilrettelegges for felles takterrasse for boliger på tak av butikk. Denne skal ha
en størrelse på minimum 320 m2, hvorav 150 m2 skal opparbeides som sandlekeplass.
Det skal være tett rekkverk langs takterrasse i en høyde på minimum 1,10 meter for å
tilfredsstille støykrav og sikkerhet. Minimum halve arealet skal ha sol kl. 15 ved
vårjevndøgn.
4.5.12 Det skal for hver boligenhet være privat uteoppholdsareal (terrasse/balkong) på
minimum 11 m2. Private uteplasser mot fylkesvei 456 skal glasses inn.
4.5.13 Sportsbod på minimum 5 m2 skal plasseres i tilknytning til parkeringsarealet i
underetasjen.
4.5.14 Krav til parkeringsdekning er 2 parkeringsplasser per boenhet. Parkering for
leiligheter skal løses i parkeringsanlegg i underetasjen. Minimum 1 parkeringsplass i
parkeringsanlegget skal avsettes til bevegelseshemmede. Gjesteparkering for boliger
tillates i sambruk med butikken på f_P1 og f_P2
Forretning
4.5.15 Innenfor planområdets B/F kan det bygges butikk og forretningsareal med tilhørende
varelevering, lagerrom, pauserom og garderober. Varelevering må utformes slik at
det ikke er til sjenanse for utearealene til boligene.
4.5.16 Forretningsarealer tillates i maksimal størrelse 1300 m2-BRA, inkludert
støttefunksjoner som lager, pauserom m.m.
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§ 5.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)
5.1 Veg (o_V1 og o_V2).
Veiene er opparbeidet. Vegvesenets krav til utforming skal legges til grunn ved tiltak
på veiene. Avkjørsel til parkering f_P1, skal endres i tråd med planen.
5.2 Gang- og sykkelveg (o_GS)
Offentlig gang og sykkelveg skal opparbeides i henhold til plankartet. Vegvesenets krav
til utforming skal legges til grunn.
5.3 Gangvei (f_GV)
Felles gangvei langs bygget skal sikre forbindelse mellom parkeringsplassene f_P1 og
f_P2. Gangveien skal opparbeides med forbindelse til o_GS som vist i plankartet og er
felles for alle eiere innenfor B/F. f_GV er felles for alle eiere innenfor B/F
5.4 Annen veggrunn-tekniske anlegg (o_AV1 - o_AV3)
Arealene er rabatter i tilknytning til Fylkesvei o_V1 og Kommunal vei o_V2 for å skille
mellom privat og offentlig areal, samt tilrettelegge for eventuell gatebelysning eller
tekniske føringer i grunnen.
5.5 Annen veggrunn grønt (f_AVG1 – AVG4)
Arealene skal opparbeides og beplantes på en tiltalende måte. f_AVG2 skal
tilrettelegges slik at større kjøretøy med stor svingradius kan nytte dette som
manøvreringsareal. For eksempel belegningsstein eller armert gress. Det tillates
offentlige elementer som gatebelysning og nedgravde tekniske føringer innenfor
feltene. f_AVG1 – f_AVG4 er felles for alle eiere innenfor B/F
5.6 Parkeringsplasser (f_P1 – f_P3)
f_P1 og f_P2 er parkering for butikkene i sambruk med gjesteparkering for boligene.
Antall plasser og utforming er vist på plankartet. f_P3 er sykkelparkering primært for
butikkene, men også her tillates sambruk med gjester til boligene. f_P1 – f_P3 er felles
for alle eiere innenfor B/F
§ 6.0 HENSYNSSONER (pbl § 12-6)
6.1 I regulerte frisiktsoner skal det være fri sikt 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.
Enkeltstående og høystammede trær tillates.
6.2 Fareområde høyspent: Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere
jordkabelens senterlinje enn 2 meter målt horisontalt
6.3 Fareområde ras- og skredfare: Det må gjennomføres ny vurdering av bergoverflaten når
bygget er revet. Det må fjernes løse blokker og vegetasjon. Gjenværende blokker må
sikres med bolter og nett. Området anses som sikkert i forhold til snøskred.
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FORORD
Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 Plan ID 201509 fremmes av
Norgesgruppen Eiendom AS og BRG Eiendom AS. Planarbeidet er utført av JoB Arkitekter
AS.
Formålet med planen er å bedre forholdene for eksisterende dagligvarebutikk samt å tilføre 13
leiligheter over butikkarealet. Den eksisterende butikken skal rives.
Oppstartsmøte ble avholdt 29.06.2015. Planinitiativet ble funnet i samsvar med overordnede
planer og oppstart av planarbeid ble anbefalt.
Planen ble varslet 01.07 2015 med merknadsfrist 12.08.2015, denne er i praksis forlenget noe
på grunn av ferieavvikling.

Stavanger, 10.11.2015
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1 Om planarbeidet
1.1 Bakgrunn og formål
Planområdet ligger på Langenes i Søgne Kommune. Planforslaget tilrettelegger for utbygging
av kombinert formål næring og bolig, og tilhørende funksjoner. Samtidig strammes
avkjøringsforhold opp for å bedre trafikksikkerheten. Bakgrunnen for forslaget er å utbedre
forholdene for nærbutikk i området, samt tilrettelegging for boliger.

Planområdet

1.2 Tiltakshaver/forslagsstiller
JoB Arkitekter AS legger frem forslag til detaljreguleringsplan for kombinert formål næring
og bolig. Tiltakshaver for planarbeidet er Norgesgruppen Eiendom AS og BRG AS.

1.3 Krav om konsekvensutredning
Iht. forskrift om konsekvensutredning skal det vurderes om tiltaket kommer inn under § 2
eller § 3. I kommuneplanen for Søgne er planområdet disponert til Bolig, samferdsel og
teknisk infrastruktur, gang-/sykkelvei og LNF-område. Formålet med reguleringsplanen er å
regulere området til næring- og boligbebyggelse.
Det er vurdert at tiltaket ikke kommer inn under § 2 i forskrift om konsekvensutredning, på
grunn av områdets størrelse.
Forskrift om konsekvensutredning § 3d stiller krav om at planer og tiltak skal vurderes etter §
4 dersom detaljreguleringen innebærer endring av kommuneplan eller områderegulering.
På bakgrunn av dette er det utført en nærmere vurdering av om tiltaket kommer inn under § 4.
Det er ikke kjennskap til viktige naturmiljø, biologiske mangfold eller kulturminner innenfor
planområdet (Kilde: Miljøstatus.no). I henhold til forskrift om konsekvensutredning er det
kommunen som skal gjøre den endelige vurderingen om planen faller inn under kriteriene i §
4. Arealenheten i Søgne kommune har vurdert at planen ikke faller inn under vilkårene for
slik utredning, jf. plan- og bygningsloven kap. 14 med tilhørende forskrifter.

1.4 Planprosess
1.4.1 Tidligere saksgang
29.06.2015

Oppstartsmøte med kommunen.

01.07.2015

Brev med melding om igangsetting av reguleringsarbeid
sendt ut til berørte parter og instanser, og annonse i
Fedrelandsvennen og på kommunens hjemmeside med frist
for merknader satt til 12.08.2015.

Det kom inn totalt 5 merknader til varsel, disse er kommentert i kapittel 5.1.
1.4.2 Forventet fremdrift
Tema

Antatt tid

Innlevering av detaljreguleringsforslag

September 2015

Førstegangsbehandling av planforslag

Oktober 2015

Offentlig ettersyn

Første kvartal 2016

Annengangsbehandling og vedtak

Andre kvartal 2016

Tabell 1-1 Antatt fremdrift

2 Gjeldende planstatus
2.1 Overordnete planer og føringer
Plandokumentet berører ikke nasjonale plandokumenter. Likevel ligger nasjonale og
rikspolitiske retningslinjer til grunn for planleggingen i området:






Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
Fylkesdelplan for universell utforming
Temaveileder - Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T5/93
Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (støyretningslinjen), rundskriv T-1442 (2012)

2.2 Gjeldende planer
2.2.1 Regionalplan for Kristiansandregionen 2011 - 2050
Kristiansandsregionen er i sterk vekst, pendlingen på tvers av kommunegrenser tiltar, og
regionens befolkning benytter seg av servicetilbud og tjenester i hverandres kommuner.
Gjennom sin deltakelse i Knutepunkt Sørlandet samarbeider kommunene i
Kristiansandsregionen stadig tettere for å tilby sine innbyggere et bedre tjenestetilbud. For
å styrke regionen ytterligere, er det behov for å samordne arealplanleggingen på tvers av
kommunegrensene. Ved å se utbyggingsmønsteret i sammenheng, kan man lokalisere
fremtidens utbyggingsområder slik at transportbehovet reduseres og regionens
konkurransekraft styrkes.
2.2.2 Kommuneplanens arealdel 2012 - 2020
Arealdelen i kommuneplanen skal vise hvilke arealdisponeringer som må foretas for å
oppfylle samfunnsdelen. For en det temaer/sektorer og for noen geografiske områder skal det
utarbeides kommunedelplaner som viderefører kommuneplanen.

Figur 2-1Kommuneplanen

2.2.3 Hovedplan for avløp og vannmiljø 2013 - 2025
Vannet er den viktigste ressursen i Søgne.
Sjøen har i alle tider vært brukt til fiske og
ferdsel og vært grunnlaget for den første
bosetningen.
Målsetningen er å få en samlet oversikt over
forurensings situasjonen i kommunen for å
kunne sette inn nødvendige tiltak

Figur 2-2 Utsnitt fra Søgne kommunes nettsider

2.3 Reguleringsplaner
2.3.1 For området
Området er tidligere regulert gjennom Detaljplan for Søvik – Nodenes vedtatt 05.02.1998
med formål forretning og friluftsområde.
2.3.2 Tilgrensende reguleringsplaner




Detaljregulering for Nodenes – Pålsnesveien vedtatt 19.06.14. Regulert til: Annen
veigrunn, avkjørsel og vei.
Detaljregulering for Ytre Kilen Vest, vedtatt 31.01.1991. Regulert til: Vei
Detaljregulering for Søvigheia boligfelt, vedtatt 19.06.2003. Reguleringsformål
Kjørevei og Gang-/sykkelvei.

2.4 Pågående planarbeid
Det er ikke andre planer under arbeid i området.

2.5 Øvrige føringer
Relevante normer og vedtekter i forhold til parkering, utearealer, lekeplasser m.m.

3 Stedsanalyse
3.1 Størrelse, beliggenhet og avgrensning av planforslaget
Planområdet ligger Sørvest i Søgne kommune på Langenes og dekker 5,8 daa.
Planområdet omfatter Langenesveien 290, 292 og 294, og er avgrenset av Langenesveien i
nordøst, Søvigheia mot nord og sørvest.

Planområdet
Langenesveien

Figur 3-1 Illustrasjon planområdet (Kart: Søgne kommune)

3.2 Eierforhold
Planområdet omfattes i hovedsak av tre tomter som til sammen utgjør dagens butikk samt
tilhørende parkering. Tilgrensende tomter hvor deler er inkludert i planområdet er kjørevei
(Langenesveien og Søvigheia), samt friluftsområde mot sørvest.
Gnr/bnr

Hjemmelshaver

Kommentar

16/97

Norgesgruppen Eiendom

Butikk/parkering

15/12

Norgesgruppen Eiendom

Butikk/parkering

15/38

Norgesgruppen Eiendom

Butikk/parkering

16/291

Søgne Kommune

Søvigheia, kommunal vei

201/8-9

Vest-Agder Fylkeskommune

FV 456

3.3 Landskap og topografi
Planområdet er planert i to nivå med ca. en etasje forskjell på. Høyeste nivå ligger mot
nordvest. Mot sørvest er det en bratt skrent opp mot friluftsområdet Søvigheia

3.4 Naturtyper og biologisk mangfold
Det er ikke kjennskap til viktige naturtyper innen planområdet (www.miljøstatus.no).

3.5 Markslag og grunnforhold
Planområdet er i hovedsak bebygget og asfaltert, det er fast fjell mot sørvest, og det antas at
det er gode grunnforhold. Det er ikke kjennskap til forekomst av radon i planområdet
(www.miljøstatus.no).

3.6 Vind, lokalklima og solforhold
Planområdet har gode solforhold, og er ikke spesielt vindutsatt

3.7 Eksisterende bebyggelse og arealbruk
Planområdet er i dag i bruk som butikk med tilhørende parkering. Området rundt er preget av
boligbebyggelse. Det er i hovedsak eneboliger som dominerer.

3.8 Kultur- og fornminner
Det er ikke kjennskap til kultur- eller fornminner innen planområdet.

3.9 Barn og unges forhold
Det er ikke registrert spor av barnetråkk i planområdet, og kommunen har heller ikke
registrert barnetråkk i området. Det antas at området ikke er brukt som sti for barn da det ikke
er en intuitiv snarvei å ta til noe målpunkt. Den delen av friluftsområdet i sørvest som er
innenfor planområdet er for bratt til å brukes til rekreasjon.
I området rundt planområdet er det flere lekeplasser. Området består av en del eneboliger med
relativt store tomter, og det antas at en del av behovet for plass til lek blir dekket på egen
tomt. Det er opparbeidet en balløkke ca. 200 m vest for planområdet, og det er idrettsplass i
forbindelse med Langenes Skole.
Det er friluftsområde som grenser til planområdet, og det er muligheter for bading, sjø og
natur ved Pålskilen ca. 300 m sørvest for planområdet.
Figur 3-4 illustrerer lekeplasser og friluftsområder i nærområdet.
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Figur 3-2 Kartutsnitt gjeldende reguleringsplaner (Søgne kommune)

3.10 Friområder og friluftsliv i nærmiljøet
For å betegne friområder er Justis- og beredskapsdepartementets Arealplaner og
ekspropriasjonserstatning § 1.21 definisjon benyttet, til å omhandle «parker, turveger,
leirplasser, anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slik virksomhet».
Planområdet ligger i nærhet til rekreasjonsmuligheter i forbindelse med Søvigheia. Pålskilen
(ca. 300 meter avstand) ligger i nærheten av området med mulighet for bading og tur. På
Pålsneset (ca. 550 m fra planområdet) er det naturområder tilrettelagt med turstier.

3.11 Funksjonsanalyse
Nærmeste nærbutikk ligger i selve planområdet.
Solstrålen Barnehage ligger ca. 400 m fra planområdet. Nærmeste skole er Langenes skole
som Betjener 1-7 trinn og ligger ca. 600 m nordvest for planområdet. Ungdomskolen er
Tangvall skole som ligger ca. 5 km fra planområdet. Øvrige skoler i området er Nygård skole
(4 km), Søgne videregående skole og Søgne Kulturskole, begge ca. 2,5 km fra planområdet.
Agder folkehøgskole ligger 2,7 km fra tomta.
Av andre offentlige tilbud finnes Langenes Arbeidskirke (600 m) og Breiteinen
Bofellesskap/omsorgsboliger (450 m)
Søgne Kommune har for øvrig et godt utvalg av private tjenestetilbud. Kristiansand sentrum,
med et mangfold av kulturtilbud ligger ikke mer enn 16 km unna.
Planområdet ligger i nærheten av E39 (ca. 5 km fra), som er hovedåre for trafikk mellom
Kristiansand og Stavanger.

3.12 Transportsituasjon
3.12.1 Biltrafikk
Det er foreslått at
planområdet får
adkomst fra
Langenesveien
(FV456) via Søvigheia.
Vegen er 8 meter bred
og har fartsgrense på
50 km/t ÅDT er ca.
4050 (økning på 2,5%
frem til 2025 er lagt
inn)

Figur 3-3 Ådt (planområdet indikert med rød boks) (kart: Statens vegvesen)

3.12.2 Kollektivtrafikk
Det er flere
bussholdeplasser
langs
Langenesveien, alle
med busskur. Den
nærmeste
bussholdeplassen er
Søvigneset som
ligger ca. 100 m fra
planområdet.
Holdeplassene er
betjent av rute 42,
50, 258 og 271
samt nattbuss N42

3.12.3 Kollektivbetjening
Følgende bussruter dekker holdeplassene som ligger langs planområdet; 42, 50, 258, 271 og
N42.
Ruter

Frekvens

Områder som nås med ruten

42

2 ganger i timen

Søgne – Kristiansand - Søgne

50

6 ganger i døgnet

Søgne – Kristiansand - Søgne

258

Ukjent

Søgne – Kristiansand - Søgne

271

Ukjent

Søgne – Kristiansand - Søgne

N42

Natt til søndag

Søgne – Kristiansand - Søgne

Figur 3-4 Ruter, avganger og områder som nås (Kilde: Agder Kollektivtrafikk)

3.12.4 Myke trafikanter
Det er ensidig gang- og sykkelvei
langs sørvestsiden av
Langenesveien. Krysset med
Søvigheia er det noe uoversiktlig
på grunn av udefinert avkjørsel fra
dagens nærbutikk. Langs
Søvigheia er det ensidig fortau på
nordsiden av veien.

Figur 3-5 Sykkelsti (Bilde: Google)

Figur 3-6 Fortau langs Søvigheia og avkjørsel fra butikk (Bilde:
Google)

3.13 Spesielle miljøforhold
Det er ikke registrert forurensninger i
grunnen.
Deler av planområdet ligger innenfor gul
trafikkstøysone i Statens vegvesens
arbeid for strategisk støykartlegging.
Planområdet er merket med pil i figur 312. Det er utarbeidet en mer detaljert
støyrapport fra Sinus. (Vedlegg 6)
Figur 3-7 Utsnitt fra kart (Strategisk støykartlegging 2011, Statens
vegvesen)

3.14 Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur er godt utbygget.
Det er eksisterende vann- og avløp i området. Flytting og oppgradering av anleggene i
planområdet må påregnes.
Agder Energi har en del anlegg i området. Oppgradering kan bli aktuelt. Det er to bygg for
telekommunikasjon i planområdet og en trafo i krysset mellom Søvigheia og Langenesveien.
En høyspent jordkabel krysser planområdet.

4 Beskrivelse av planforslaget
4.1 Hensikten med planforslaget
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en dagligvarebutikk i første etasje,
nærservicetilbud, boligparkering i underetasje, samt inntil 13 leiligheter fordelt på 4 etasjer
over butikkarealet. Formålet er å tilby nærbutikk og nærtilbud til innbyggerne i nærområdet,
samt tilrettelegge for et mer variert boligtilbud.

4.2 Reguleringsformål, areal og utnyttelsesgrad
Reguleringsformål

Areal
(kvm)

BRA
(kvm)

Kommentar

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
B/F
o-T1
o_T2
o_T3
o_R1
o_R2
Sum areal denne kategori

1173
25
16
23
21
19
1277

Bolig/forretning
Trafo
Nettstasjon
Nettstasjon
Returpunkt
Oppstilling renovasjon

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
f_AVG1
f_AVG2
f_AVG3
f_AVG4
o_AV1
o_AV2
o_AV3
o_V1
o_V2
o_GS
f_GV
f_P1
f_P2
f_P3
Sum areal denne kategori

52
45
62
214
73
61
17
202
316
163
162
1960
329
10
3666

Annen veggrunn grønt
Annen veggrunn grønt
Annen veggrunn grønt
Annen veggrunn grønt
Annen veggrunn
Annen veggrunn
Annen veggrunn
Fylkesveg
Kommunal veg
Gang-/sykkelsti
Gangveg
Parkeringsplass
Parkeringsplass
Sykkelparkering

§12-5. Nr. 3 Grøntstruktur
o_F
Sum areal denne kategori:

897
897

Offentlig friområde

Totalt alle kategorier:

5840

4.3 Bebyggelse og anlegg
Planforslaget legger til rette for kombinert formål, forretning og bolig i samme bygg, med
tilhørende lekeplass og adkomst til planområdet. Det er foreslått at bygget tillates med
maksimal kotehøyde + 30 moh.
Bebyggelsen består av følgende arealer:

Tabell for arealregnskap.

I tillegg til den korte beskrivelsen som er gitt av prosjektet i følgende punkter, henviser vi
også til illustrasjoner og tegninger som er vedlagt planbeskrivelsen. (Vedlegg 3)
4.3.1 Bolig
Det er foreslått 13 leiligheter i 2. - 5. etasje. Tilhørende parkering og boder er lagt til
underetasje.
Tetthet i foreslått planforslag er, ved 13 leiligheter ca. 2,45 boenheter per dekar. (Kommunalog fylkesvei er ikke tatt med i beregningen) Høy boligtetthet langs viktige kollektivtraseer er i
samsvar med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging,
rundskriv 5/93
Alle boligene er planlagt som tilgjengelig bolig etter TEK 10.
Det er foreslått felles takterrasse på 320 m2 for boliger på taket av butikk. Denne er tenkt
benyttet som felles møteplass for beboerne samt lekeareal for de minste.
4.3.2 Forretning
Det er i planforslaget tilrettelagt for nærbutikk på bakkeplan innen B/F. Det er også et mindre
forretningsareal i underetasjen
Butikken er planlagt med adkomst fra terreng med inngang i nordvest. Parkering er foreslått i
nordvest, med adkomst via Langenesveien og Søvigheia som vist på plankartet. Varelevering
er foreslått i byggets nordvest hjørne inntil skrenten opp mot Søvigheia. Arealer fremgår av
tabellen ovenfor. For nærmere forståelse av butikk og næringsarealer henviser vi til vedlagte
tegninger og illustrasjoner. (Vedlegg 6)
4.3.3 Andre utbyggingsformål som inngår i planen
Det er tilrettelagt for returpunkt for renovasjon (Glass, metall o.l.), i tillegg til
trafo/nettstasjon, se punkt 4.5. Det er ikke tilrettelagt for andre utbyggingsformål i planen.

4.3.4 Fellesområder/uteoppholdsområder
Det er foreslått lekeplass, og felles uteopphold, på taket til butikkarealet på ca. 320 m2. I
kommuneplanen er det satt krav om 80 m2 uteoppholdsareal pr bolig. Det antas at
kommuneplanens bestemmelser baserer seg på utearealer forbundet med eneboliger og
konsentrert småhusbebyggelse. Det er normalt lite realistisk å oppnå så stort uteareal for et
leilighetsbygg. Uteoppholdsareal pr bolig (snitt) i planlagt bebyggelse er beregnet til ca. 75
m2, hvilket er tett opp mot kravet satt i kommuneplanen. Tatt i betraktning til at prosjektet
ligger nær opp mot store friluftsområder mener vi dette er tilfredsstillende. Adkomst til felles
uteområde og lek er via trapp/heis fra leilighetene. Lekeområdet vil således også ligge sikkert
i forhold til trafikken på fylkesveien.
4.3.5 Andre grøntområder
f_AVG1 – AVG4 er foreslått som et belte mellom annen teknisk veggrunn og parkering f_P1
og f_P2.
o_OF er offentlig friområde som reguleres i henhold til gjeldende plan. Dette område ligger i
den bratte skråningen og er ikke anvendelig for opphold.

4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Foreslått vegsystem er tilrettelagt for å betjene butikk og boliger innen planområdet. Det er i
planforslaget foreslått avkjørsel fra Langenesveien o_V1 via Søvigheia o_V2 i tråd med
gjeldende planer og innkomne merknader. Eksisterende avkjørsel fra Nodenesveien
forutsettes stengt.
4.4.1 Veg og adkomst
Basert på trafikkvurdering og gjeldende planer er krysset mellom Langenesveien og
Søvigheia utformet for å gi god oversikt og lesbarhet i forhold til kjøreveger og gang/sykkelveg. Eksiterende atkomst fra Nodenesveien skal stenges.
Det er foreslått å legge inn grøntbelter, f_AVG1 – f_AVG4, i tilknytning til veger og
parkeringsplasser for å skape et mykere uttrykk.
Det er foreslått å tilrettelegge for varelevering til butikk, dimensjonert for semitrailer, på
sørvestsiden av bygg via f_P1 med tilhørende snuhammer. f_AVG2 er tilrettelagt for å kjøre
på for å lette manøvreringen av de største varebilene. Atkomst til f_P2 blir via internvei bak
bebyggelsen i B/F, fra f_P1.
4.4.2 Gang- og sykkelvei
Det er foreslått å regulere gang- og sykkelveg, o_GS i en bredde på 3,5 meter langs
Langenesveien som i gjeldende plan. Denne er ferdig opparbeidet langs det meste av
planområdet, men noen tilpassinger vil gjøres i forbindelse med kryss og gjeldende planer.
4.4.3 Parkering
Kommuneplanen setter krav til 2 parkeringsplasser per bolig inkludert gjesteparkering.
Det er foreslått parkering for beboere i parkeringsanlegg under terreng med en
bilparkeringsplass per boenhet. Minimum 1 parkeringsplass på f_P1 og f_P2, skal forbeholdes
handikapparkering, og det skal legges til rette for lading av EL-biler.
Det vil bli en gjesteparkeringsplass pr bolig. Disse er foreslått plassert på bakkeplan på f_P1
og f_P2, i sambruk med parkeringsplass for butikkene.

Kravet til butikkparkering er 1 plass for kunder pr 50 m2 salgsflate. For ansatte er kravet 1
plass pr 100 m2 gulvflate.
Parkering for kunder til butikken er foreslått i forbindelse med inngang til butikk, på f_P1.
Det er stilt krav til at 5 % av plassene forbeholdes bevegelseshemmede.
Vi har ikke funnet krav om dekning til sykkelparkering i dokumenter fra Søgne Kommune,
derfor er kravene fra Kristiansand kommunes retningslinjer lagt til grunn. Det er 1 sykkelplass
pr bolig og 1 plass pr 100 m2 BRA for butikk. Det er foreslått sykkelparkering i f_P3 i
forbindelse med inngang til butikk.
Sykkelparkering for beboere er foreslått i byggets underetasje, i tilknytning til
parkeringsanlegget. Det er stilt krav i bestemmelsene at noen av plassene tilrettelegges for elsykkellading.
4.4.4 Trafikksikkerhet
Fra bussholdeplasser på sørsiden av Langenesveien er det sykkel-/gangvei direkte til
planområdet. Ved bussholdeplassene på nordsiden av veien er det opphøyde gangfelt som
leder myke trafikanter over til gang- og sykkelstien.
Gang- og sykkelveien strekker seg helt fra planområdet til Langenes skole slik at det er sikker
skolevei for de minste.
En utbedring og tydeliggjøring av avkjørsel fra butikkparkeringen vil bidra til bedre
trafikksikkerhet i krysset mellom Langenesveien og Søvigheia.

4.5 Annen infrastruktur
I forbindelse med butikk er det foreslått varelevering til lager på sørvestsiden av bygget. Det
vil bli tilrettelagt med lasterampe for varebiler. Kjøremønster for semitrailer er vist i
illustrasjoner/planen.
Oppstillingsplass for renovasjon er tenkt plassert på f_R2. Butikken har egen ordning for
håndtering, sortering og henting av avfall i tråd med regler som gjelder for dette.
Returpunkt for glass, metall og plast o_R1 er plassert i tilknytning til butikkparkering f_P1.
I tråd med innspill fra Agder energi er trafostasjon på planområdet opprettholdt og har god
atkomst. Her er det også avsatt plass til eventuelt nytt anlegg dersom kapasiteten krever det.

4.6 Universell utforming
Prinsippene for universell utforming er lagt til grunn for utforming av planen så langt det er
mulig. Alle boliger er planlagt som tilgjengelig bolig etter TEK10. Det er tilgang til
uteoppholdsarealer og lekearealer via heis.

4.7 Landbruks-, natur- og friluftsområder
4.7.1 Frilufts formål
En liten del av planområdet i sørvest berører friluftsområdet i Søvigheia. Dette berøres ikke
av prosjektet men inngår i planen som friområde.

4.8 Hensynssoner og avbøtende tiltak
Det er også avsatt hensynsone fareområde i forbindelse med høyspentledning som krysser
under parkeringsplass f_P1. Skråningen mot sørvest markert med hensynssone for ras. Det er
satt rekkefølgekrav knyttet til ras- og fallsikring.

4.9 Estetikk
Det er stilt krav til at materialvalget er tilpasset omkringliggende bebyggelse og området
generelt. Bygget ligger tett opp mot den bratte skrenten mot sørvest og vil derfor ikke virke
ruvende i omgivelsene.

4.10 Forurensing og miljøhensyn
Det legges opp til felles renovasjonsløsning for alle boligene innen planområdet.
Vann- og avløpsnett for planområdet må koble seg til eksisterende nett i området. Det tillates
ikke ledet mer vann inn på kommunens overvannsnett enn det som er tilfellet før planvedtak. I
tekniske planer skal redegjøres for hvordan overvann fra planområdet skal fordrøyes før
utslipp til kommunalt overvannsanlegg.
I forhold til energi og miljø er det foreslått krav til energikarakter B for alle boliger, i tråd med
retningslinjer for kommunenes energi- og klimaplanlegging.
Utbyggingen legger opp til økt bruk av miljøvennlig transport i at dagligvare kommer i
nærhet av boliger, og at det i planen legges til rette for lading av EL-kjøretøy.

4.11 Rekkefølge av tiltak
Det er satt rekkefølgekrav i forhold til utbedring av kryss, lekeplass, utearealer og
støyskjerming skal være etablert før brukstillatelse for boligene gis.

4.12 Gjennomføring
Planlagt tiltak kan være i drift i løpet av 2017 forutsatt vedtak innen våren 2016.

5 Konsekvenser av planforslaget
Dette kapitlet oppsummerer merknader og beskriver virkningen av planforslaget.

5.1 Mottatte merknader
Oppstart av reguleringsarbeidet ble sendt til berørte, naboer, interesseorganisasjoner og
offentlige etater 1.7.2012, og varslet i Fedrelandsvennen og på kommunen sine nettsider. Frist
for uttalelser var satt til 12.8.2015. Det kom 5 uttalelser, 4 fra offentlige og 1 privat:
1.
2.
3.
4.
5.

Helena og Erik Langeland, E-post datert 5.8.2015
Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen, brev datert 10.8.2015
Statens vegvesen, brev datert 28.7.2015
Agder Energi, E-post datert 6.7.2015
Vest-Agder Fylkeskommune, brev datert 19.8.2015

For kopi av uttalelser se vedlegg 8.
5.1.1 Helena og Erik Langeland, E-post datert 5.8.2015
Oppfordrer sterkt til at det ses på krysset som er avkjørsel og påkjørsel fra butikken til Fv 456.
De kjører her til daglig og opplever stadig trafikkfarlige situasjoner i forhold til avkjørselen
som er smal og lite logisk.
Forslagsstillers kommentar

Forholdet blir ivaretatt og utbedret i planen.
5.1.2 Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen, brev datert 10.8.2015
Bemerker at planarbeidet bøs skje i samsvar med overordnet plan. Dersom planforslaget
avviker vesentlig fra slik plan må forslagsstiller utrede hvilke konsekvenser avvikene
medfører. Når planen legges ut for høring må virkningene av planen være beskrevet, jf. Pbl.
§4-2. Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser som gjør seg
gjeldende i området. Miljøvirkningene av en eventuell utbygging må vurderes grundig,
fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Det påpekes at mangler ved planbeskrivelsen
kan føre til saksbehandlingsfeil.
Forslagsstillers kommentar

Uttalelsen tas til etterretning. Søgne kommune har vurdert at konsekvensutredning ikke er
nødvendig.
5.1.3 Statens vegvesen, brev datert 28.7.2015
Vegvesenet vil vektlegge byggegrense mot fv. 456, skjerming mot vegtrafikkstøy og
trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.
Forslagsstillers kommentar

Gjeldende reguleringsplan viser ikke byggegrense mot fylkesveien, men prosjektert
bebyggelse er trukket 14,4 m fra veg midte i forhold til eksisterende bebyggelse som ligger
9,7 meter fra veg midte. Trafikksikkerheten er ivaretatt og forbedret ved en oppstramming og
tydeliggjøring av avkjørselen til butikken som gir langt bedre oversikt enn ved dagens
situasjon. Skjerming mot vegtrafikkstøy er utredet i vedlagte støyrapport. (Vedlegg 6)

5.1.4 Agder Energi, E-post datert 6.7.2015
Opplyser om eksisterende anlegg i området og restriksjoner i forhold til bebyggelse nær dette.
Nye tiltak må ikke være til hinder for adkomstmuligheten til nettselskapets eksisterende
anlegg. Kapasiteten på eksisterende anlegg er begrenset og forsterkninger/fornyinger av
nettanlegget må påregnes og bekostes av tiltakshaver. Det må vurderes å avsette areal i planen
til mulig nettstasjon innenfor området.
Forslagsstillers kommentar

Merknaden tas til etterretning og nødvendige areal er avsatt i planen.

5.2 Konsekvenser av planforslaget
5.2.1 Hvordan er boligkvaliteter for nye innbyggere
Området rundt planområdet er i stor grad etablert med eneboligbebyggelse. Planforslaget
legger opp til leiligheter som vil supplere området med et alternativt botilbud. Planområdet
ligger i nærhet til sjø, friområder og eksisterende boligområde med lekeplasser, barnehage og
skole. I tillegg er det også nær Kristiansand, Høllen Næringspark og sentrumsområdet
Tangvall med alle arbeidsplasser og tilbud som ligger her.
Boligene er foreslått i en minimumsstørrelse på 50 m2. Alle boligene har tilgjengelig standard
som betyr at det er mulig å bo her gjennom alle faser i livet og livet ut.
Private balkonger er i hovedsak orientert mot sør og vest og er således sikret gode solforhold
Det er foreslått felles uteoppholdsareal på taket av butikk som er orientert mot sørvest. Det er
avklart i oppstartsmøte at takterrassen kan regnes med i felles uteoppholdsareal. Felles
uteoppholdsareal og lekeplass har en størrelse på 320 m2. Sammen med de private utearealene
gir det et snitt på ca. 75 m2 uteareal per bolig.
Planforslaget har lagt opp til private balkonger med god størrelse og planområdets nærhet til
natur og grøntområder tilsier at størrelsen på felles uteopphold er tilfredsstillende.
Parkering for boligene er foreslått under terreng. Dette fører til at noen av bilene forsvinner
bort fra overflaten, og anses som et positivt tiltak for bomiljøet.
Det er i planforslaget lagt til rette for butikk i første etasje. Dette gir en kvalitet for
innbyggerne i planområdet. Dette synes også å følge prinsippene i forhold til samordnet arealog transportplanlegging, ved at det tilrettelegges for nærbutikk i et område med flere boliger,
og at det det suppleres med flere. Kombinert formål skaper aktivitet i området i store deler av
døgnet. På dagtid, når flest er på jobb, er det aktivitet i butikken og på kveldstid er det
aktivitet i boligene. Dette skaper trygghet og er kriminalitetsforebyggende.
Parkering for butikk er lagt på nordvest siden i forbindelse med foreslått inngang. Boligenes
private uteoppholdsarealer er foreslått plassert på motsatt side, og de vil dermed ikke blir
nevnelig berørt av trafikk fra parkeringsplassen.
5.2.2 Konsekvenser for barn og unge
Det er flere eksisterende lekeplasser i området, i tillegg til friluftsområder og idrettsanlegg
ved Langenes skole. I planforslaget er det tilrettelagt for lekeplass på takterrassen hvor det er
meget gode solforhold. Takterrassen er på 320 m2, hvor 150 m2 skal opparbeides som
sandlekeplass. Plasseringen av lek sammen med felles uteopphold sikrer også at området
egner seg til sambruk og rekreasjon for alle aldersgrupper.
Langenes Barneskole ligger kun 600 m mot nordvest. Skoleveien er godt sikret med gang/sykkelvei fra planområdet og helt fram til skolen. Tangvall Ungdomsskole ligger noe lenger
borte (5km), men også her er skoleveien rimelig sikret via gang-/sykkelveier, turveier og
boliggater.
Det er en barnehage i området, Solstrålen barnehage. Denne ligger kun 400 meter fra
planområdet og er tilgjengelig via gang-/sykkelvei. Man må krysse fv. 456 på ett punkt men
dette er i ved en lang og oversiktlig strekning av veien. Barnehagen ligger like ved Breiteinen
omsorgssenter som inviterer til god interaksjon mellom de unge og gamle.
Nygård barneskole som ligger 4 km fra planområdet har egen avdeling for funksjonshemmede
og multi-funksjonshemmede barn.

I sum anses det som at planområdet egner seg godt for barn og unge. Området generelt er godt
tilrettelagt med flere områder for lek og rekreasjon, og barn som flytter til planområdet vil ha
mulighet til å benytte disse områdene.
5.2.3 Universell utforming
Planområdet er fordelt på to nivå med en etasjes høydeforskjell. De to nivåene er planert og
har god tilgjengelighet hver for seg. Heisen i bygget forbinder de to nivåene og gir adkomst til
alle boligene. Disse er alle planlagt med tilgjengelig standard etter TEK10.
Det er også satt krav til
handikapp-parkering i
forbindelse med for butikk, samt
i parkeringsanlegg under terreng.
Et av målene for universell
utforming er at alle barn og unge
skal ha tilgang til lekeområder
med høy kvalitet i nærhet av sin
bolig. Lekeplassen i planforslaget
er lagt på takterrassen og har lett
tilgang fra leilighetene via trapp
og heis.
Solstudie (figur 5-1) viser at
private og felles uteareal har
gode solforhold ved kl. 15:30
vårjevndøgn.
Figur 5-1 Sol/skygge analyse, 21. mars kl.15:30 (JoB AS)

5.2.4 Konsekvenser for eksisterende innbyggere i området
Planforslaget supplerer eksisterende boligområde. Området er i hovedsak bygget ut med
eneboliger, og et tilskudd av leiligheter vil gi en alternativ boform som vil kunne være et
alternativ for dem som vil fortsatt bo i området, men som ønsker seg en mer lettstelt bolig.
Den nye dagligvarebutikken vil kunne
tilby et større salgsareal og et bedre
vareutvalg enn tidligere.
Det mindre forretningsarealet i
underetasjen vil bidra til et økt
tjenestetilbud i det umiddelbare
nærområdet.
Med en større nærbutikk vil det også
være mulighet for at dette kan gi nye
arbeidsplasser til området.
Mer aktivitet i form av flere boliger og
større butikk fører til noe mer trafikk.
Støyrapport og beregning av ÅDT viser
at dette ikke gir noen særlig konsekvens i Figur 5-2 Illustrasjon eksisterende bebyggelse i
forhold til den allerede relativt trafikkerte planområdet som skal rives.
vegen.

Bebyggelsen slik den fremstår i dag ikke spesielt attraktiv, og en fornyelse vil bidra til å løfte
området. Dagens avkjørsel fra butikken i forhold til sykkelstien er dårlig definert, og planen
vil bidra til å rydde opp i dette. Ved at
bygget ligger inntil skrenten vil det
ikke påvirke sol eller utsiktsforhold
for andre boliger i området.
Slik bygget er plassert vil det ikke
være til sjenanse for nærliggende
naboer hverken i forhold til sol eller
utsikt.
Det er heller ikke sjenerende innsyn
fra private eller felles utearealer til
andre eiendommer i området.
Figur 5-3 Flyfoto naboforhold (Google Earth)

5.2.5 Konsekvenser for næringslivet i området
Nærbutikken er allerede etablert og det er dermed lite trolig at dem vil «stjele» kunder fra de
andre nærbutikkene i området i særlig grad. Forretningslokalene i underetasjen kan tenkes å
inneholde virksomheter som er rettet mot nærmiljøet, frisør, kiosk e.l. Det er derfor lite trolig
at planforslaget har noen merkbar effekt for omkringliggende næringer mer enn i dag.
5.2.6 Konsekvenser for den trafikale situasjonen
Forslag til reguleringsplan ønsker å legge til rette for nærbutikk og inntil 13 boenheter.
Nærbutikken er foreslått i en størrelse på ca. 1000 m2 (salgsflate).
Basert på Statens vegvesens håndbok V713 gir dette beregnet biltrafikk på ca. 65 for boliger
(brukt 5 turproduksjoner per bolig) og for butikken gir dette ca. 400 ÅDT (brukt 40
turproduksjoner per 100 m2 butikk). Dette er estimater og er muligens noe høye, da det ikke
tar høyde for at en del handel skjer uten bil.
Dette gir en samlet ÅDT på Langenesveien:
Beregnet trafikkmengde

ÅDT

Eksisterende (+2,5% før økning-2025)

4050

Planforslaget

465

Eksisterende trafikk fra butikk*

-200

Sum som følge av planforslaget

4315

Tabell 5-1 Beregnet trafikkmengde som følge av planforslaget *- Antatt at eksisterende butikk har et salgsareal
på omkring halvparten av ny butikk.

Tabellen viser at det ikke er vesentlige endringer i trafikkmengden som følge av planforslaget.
Det er foreslått ny forbedret adkomst fra Langenesveien via Søvigheia som gir en tydeligere
og mer oversiktlig utforming av avkjørsler og kryss. Forslag til kryssløsning er i tråd med
gjeldende plan.

For myke trafikanter vil den trafikale
situasjonen ikke endre seg nevneverdig,
de vil bruke samme muligheter som i
dag for å få adkomst til planområdet.
Fra sørsiden av Langenesveien er det
adkomst til planområdet via etablert
gang- og sykkelsti og boliggater. Ved
Bussholdeplassen på Søvigneset er det
forgjenger overgang som sikrer trygg
kryssing av fylkesvegen for de som bor
lengst ute på neset. Myke trafikanter fra
nordsiden av Langenesveien vil måtte
krysse fylkesvegen for å komme til
gang og sykkelvegen. Det er ikke
fotgjengerovergang i tilknytning til
planområdet, men vegstrekningen er
rett og oversiktlig. Fartsgrensen på
stedet er 50 km/t.

Figur 5-4 Adkomst til g-/s-veg langs Kristine Bonnevies vei
fra eksisterende boligområde (kart: Google)

Parkeringsplasser for boliger er foreslått under terreng. Dette sikrer at en del av biltrafikken
blir fjernet fra overflaten og skaper en mer oversiktlig trafikksituasjon.
5.2.7 Drift og vedlikehold av veg- og grøntanlegg
Felles lek og uteoppholdsarealer er eid av beboerne i BF. De har ansvar for drift og
vedlikehold av lekeplassen. Det kan være naturlig å starte en velforening som enten gjør
vedlikeholdet selv på dugnad, eller som leier inn folk til å vedlikeholde området.
Alle grøntanlegg på bakkeplan er felles for beboere og butikk i planområdet.
Parkeringsplassene f_P1 – f_P3 er felles for hele området. Langenesveien o_V1, og Søvigheia
o_V2 er offentlige veier og vedlikeholdes av det offentlige, det samme gjelder offentlig gangog sykkelvei o_GS og tilhørende offentlige rabatter.
Det er ikke registrert spesielle naturverdier, naturtyper, eller arter innenfor planområdet.
Området er bebygget med butikk og utearealer er hovedsakelig asfalter og benyttet til
parkering. På bakgrunn av dette vurderes det at tiltaket ikke vil ha vesentlig betydning for
økosystemene i området.

5.2.8 Konsekvenser for landskapet og topografi
Topografien i nærområdet er relativt kupert. Selve planområdet er planert i to nivå med
laveste nivå mot sørøst. De to nivåene er separert av eksisterende bygning, men det er
tilrettelagt med gangvei f_GV mellom dem. Planforslaget legger ikke opp til store
terrengendringer og vil ikke få innvirkning på landskapets topologi.
Fotomontasjene gir en indikasjon på hvordan planforslaget vil oppleves sett fra øst mot vest.

FØR

ETTER
Figur 5-5 Fotomontasje (Job Arkitekter AS)

5.2.9 Klimapåvirkning
Planforslaget legger til rette for samordnet areal- og transport. Foreslått tiltak er i nærhet av
hovedkollektivtrasé som innbyr til bruk av kollektivtransport til målpunkt som Tangvall og
Kristiansand. Tilrettelegging av nærbutikk innbyr også til å benytte sykkel og gange for
matinnkjøp.
Nye bygg skal ved prosjektering/oppføring tilfredsstille minimumskrav til tetthet/isolering i
henhold til enhver tids gjeldende forskrifter og lover. Tilsvarende med hensyn til oppvarming.

Minimum 40 % av varmebehovet skal dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende
elektrisitet, i tråd med TEK10 § 14-7, pkt. 3.
5.2.10 Konsekvenser for kulturminner
Det er ikke kjennskap til kulturminner innen planområdet. I forhold til tomtas beskaffenhet er
det antatt at det ikke er potensial for å finne ikke-registrerte kulturminner i området.
5.2.11 Konsekvenser for landbruket
Planforslaget berører ikke landbruksområder.
5.2.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko og sårbarhet er utredet i eget dokument, vedlegg 10.
Risikoanalysen avdekket to tema: Ulykke med gående/syklende ved kryssing av
Langenesveien, samt konflikt mellom biler som krysser gang-/sykkelveien ved Søvigheia.
Planforslaget legger opp til en tydeligere og mer oversiktlig trafikksituasjon i krysset mellom
Søvigheia og Langenesveien for både kjørende og gående/syklende.
Det er ikke innarbeidet elementer eller virksomhet i planforslaget som skulle innby til at
Langenesveien krysses ved planområdet mer enn i dag. Strekningen er oversiktlig, og det er
ikke kjent at området er spesielt ulykkesbelastet.
Det er således ikke avdekket forhold som tilsier at området ikke er egnet for tilrettelegging av
kombinert tiltak butikk og bolig, med tilhørende lek- og uteoppholdsarealer.
5.2.13 Kriminalitetsforebyggende tiltak
Planområdets utforming synes å være godt i forhold til kriminalitetsforebygging. Gjennom
kombinert formål og butikkens åpningstider er det aktivitet i området dag og kveld. Det er
ikke lagt opp til mørke kroker, og planforslaget legger opp til at det relativt oversiktlig.
Lyssetting er ikke avklart på dette tidspunktet i planprosessen, men vil måtte utredes når
prosjektet blir med detaljert.
5.2.14 Tilfredsstillende støysituasjon
Ved plasseringen av bygget på tomten er det så langt som
mulig tatt hensyn til de viktigste støykildene. All
varehåndtering og avfallhåndtering i forbindelse med
butikk vil skje innendørs via en vareleveringssluse og
således ikke være en støykilde. Vareleveringen er lagt i
nordvest, slik at uteområdene er skjermet av bygget. I
detaljprosjekteringen av tiltaket vil nødvendige tiltak
innarbeides i henhold til støyrapport.
Støyforhold er nærmere utredet i egen støyrapport.
(Vedlegg 6)
Sinus har gjennomført en støyanalyse i forhold til foreslått
tiltak (vedlegg 6). Rapporten viser at med tett rekkverk på
en meter (se fig) vil tilfredsstillende støynivå på felles
takterrasse og lekeplass på taket av butikk, samt private
terrasser mot sørvest og sørøst være ivaretatt.
Figur 4-5 Skjermingstiltak uteplasser(Sinus AS)

Fasader mot nordvest og nordøst ligger i gul støysone. 3 av leilighetene får ikke tilgang til
«stille side». Retningslinjene åpner for at innglassede uterom (vinterhager, verandaer, o.l.)
kan brukes som støyskjerming for fasade med rom for støyfølsom bruk. Dette kan anvendes
ved disse tre leiligheter.
Det synes at planforslaget, med avbøtende tiltak, tilrettelegger for boligområdets uteareal har
tilfredsstillende støyforhold.
5.2.15 Gjennomførbarhet
Planområdet er langt på vei tilrettelagt for formålet allerede. Det er seriøse aktører som står
bak planforslaget, og det antas at planen vil kunne realiseres innen to til tre år.

Fra: Lohne, Gunnar[Gunnar.Lohne@ae.no]
Dato: 28.12.2015 14:15:22
Til: Postmottak
Tittel: SV: Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 - Plan ID 201509

Agder Energi Nett AS (AEN) har en nettstasjon i nærheten til det regulerte området (21059-Øygarden). Denne er forsynt med 22 kV jordkabel (røde stiplede streker i kartet)
Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt horisontalt.
Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.
Ny bebyggelse eller andre tiltak må ikke gjøre adkomstmuligheten til Nettselskapets eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag eller for øvrig medføre ulemper i forbindelse med drift og
vedlikehold av nettanleggene.
Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkinger og evt nybygging av nettanlegg må påregnes. Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, må påregne å dekke
kostnadene med tiltaket.
Lokalisering av trase til nye nettanlegg og avklaring av areal til evt ny nettstasjon må gjøres i samråd med AEN.
Det må vurderes å settes av mulig plassering av evt ny nettstasjon i bebyggelsens første etasje eventuelt tilstrekkelig areal til ny nettstasjon i det regulerte området.
Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/
Det er etablert noe lavspent 230V blandet nett i området. (jordkabel og luftnett vist som blå streker i kartet)
Noe av dette må muligens flyttes/bygges om.
Dette til orientering.

Med vennlig hilsen
Gunnar Lohne | Senioringeniør
Agder Energi Nett
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00 | fax: +47 38 60 79 00 www.aenett.no
God kraft. Godt klima.
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2015/1945-44895/2015

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/872

Dato
08.01.2016

Langenesveien 290 , 292 og 294 - uttalelse til detaljreguleringsplan ved off.
ettersyn - plan ID 201509
Vi viser til kommunens skriv av 17.12.2015.
Planområdet omfatter i hovedsak arealer som i dag er regulert til forretning. Her ligger i dag
en større bygning med bl.a. matvarebutikk. For øvrig omfatter planområdet deler av regulert
friluftsområde, samt ulike veiformål.
Foreliggende planforslag forutsetter riving av
eksisterende bygningsmasse og oppføring av ett bygg i 5 etasjer med forretning i 1. etasje og
13 leiligheter i etasjene over.
Bygget trappes ned fra nordvest mot sørøst.
Uteoppholdsarealene for leilighetene skal i sin helhet ligge på taket av bebyggelsen og på
balkonger. På taket (over 1. etasje på del av forretningsdelen) etableres også et felles
uteoppholdsareal på 320 kvm. Her skal bl.a. opparbeides en lekeplass på minst 150 kvm med
universell utforming. Sol- og skyggeanalysen sier at lekeplassen vil få tilfredsstillende
solforhold på ettermiddagen ved vår- og høstgjevndøgn. For øvrig anføres at det i en radius
av ca. 200 meter allerede eksisterer 3 sandlekeplasser og en mindre fotballbane med trygg
gangadkomst på vestsiden av Langensveien. Sum av privat og felles uteoppholdsareal blir i
gjennomsnitt 75 kvm per leilighet. Dette er 5 kvm mindre enn kommunens krav for
tettstedsbebyggelsen på Tangvall og Lunde. Vi gir derfor faglig råd om at antall leiligheter
begrenses med tanke på å oppnå tilfredsstillende uteoppholdsareal.
Miljøvernavdelingen stiller etter gjennomgang av planforslaget spørsmål ved kvaliteten på
lekearealet. Etablering av lekeareal på tak er i utgangspunktet ikke ønskelig. I tillegg sier solog skyggeanalysen kun at solforholdene er tilfredsstillende på ettermiddagen. Belysningen på
formiddagen er det ikke sagt noe om. Selv om mange mindre barn da ofte er i barnehage, må
det tas høyde for at lekearealet brukes hele dagen i helger/ferier og på enkelte hverdager. Vi
gir derfor faglig råd om at kommunen sikrer at lekearealet får en best mulig lokalisering.
Planområdet er utsatt for trafikkstøy. Fasaden mot Langenesveien blir liggende i gul
støysone. Reguleringsbestemmelsene sikrer imidlertid at leilighetene og uteoppholdsarealene
får tilfredsstillende støyforhold. Vi har slik sett ikke vesentlige merknader.
Planområdet omfatter mot sørøst en skrent regulert til bl.a. veigrunn og friområde. Det er vist
hensynssone ras- og skredfare som også omfatter noe av felles uteoppholdsareal på taket av
bygningen. Reguleringsbestemmelse § 6.3 sier at det vil bli gjort en ny vurdering av
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no
Org.nr NO974 762 994

fjelloverflaten når eksisterende bygning er revet. Det må fjernes løse blokker og vegetasjon.
Gjenværende blokker må sikres med bolter og nett. Området er ansett som sikkert med
hensyn til snøskred. Forøvrig sier rekkefølgebestemmelse § 2.8 at det for området med
hensynssone ras- og skredfare skal foreligge godkjent ras- og fallsikringsplan før
igangsettingstillatelse blir gitt for bebyggelsen. Vi gir i denne sammenheng faglig råd om at
bestemmelsen også sikrer at ras- og fallsikringsplanen er gjennomført før byggearbeider
innenfor hensynssonen kan igangsettes.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f)
fagdirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole Johan Eik, tlf: 38 17 62 07

Kopi til:
Vest-Agder Fylkeskommune
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Sakstittel: Høringsbrev - Detaljregulering av områder
Vår ref: 249/2016
Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 - Plan ID 201509
Teknisk infrastruktur -renovasjon
Avfall Sør er positive til at det er avsatt areal til et returpunkt.

Med hilsen
Gunn Spikkeland Hansen

Avfall Sør Husholdning AS - Rådgiver
........................................................................................
Besøksadresse: Vige havnevei 90½ 4633 Kristiansand½Postadresse: Pb. 4094 ½ 4689 Kristiansand
Mobil: + 47 97129627
E-post: gunn@avfallsor.no ½ web: www.avfallsor.no½ Org.nr. 995 646 137
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Fra: Jan Inge Jenssen[jan.i.jenssen@kled.no]
Dato: 29.01.2016 13:47:15
Til: Vibeke Wold Sunde
Kopi: vhaugene@online.no
Tittel: VS: VS: kiwi igjen

Til Søgne kommune,
Svar på høringsutkast
Det vises til brev a 17.12.2016 angående detaljregulering av Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509
Vi har sett på forslaget og har noen viktige innvendinger:
Trafikale forhold – myke trafikanter:
Man er kjent med at myndigheter og utbyggere over tid har arbeidet med å få til finansiering og bygging av G/S-vei fra butikken Annas rom og ut til friområdene utforbi bebyggelsen. Vårt inntrykk er
at dette nå har stoppet opp.
Denne aktuelle utbyggingen vil medføre større trafikkbelastning på Langenesvegen, også mot Kristiansand.
Samtidig vil det også klart bli økning i de myke trafikantene som skal bevege seg langs vegen fra og til tur- og friområdene.
Ut i fra dette vil en se det som naturlig og nødvendig at også dette leilighetsprosjektet er med å dekker sin forholdsmessige andel av den ferdig planlagte G/S-veien.
Høyde og størrelse på bygg
Det er sikkert fornuftig å legge noen flere leiligheter til i Langenesområdet for å få en enda mer variert bebyggelse, men vi mener det her legges til rette for en unaturlig høy og omfangsrik bebyggelse
som er skjemmende, unaturlig og utsiktshemmende midt i et flott område. Det er ingen andre bygninger av denne størrelse og høyde i nærområdet.
Reguleringsplanen for boligområdene rundt dette meget lille forretningsområdet gir en makshøyde på 8 meter til mønetopp. Vi forstår at det kan være noe ulike høyder i forretningsområder og
boligområder. Formålet for en stor økning i høyden på Langenesveien 290, 292 og 294 er imidlertid boligformål og vi kan ikke skjønne at det er rimelig å avvike drastisk hva høyde angår for dette
lille området – i alle fall ikke når formålet med høydeøkningen er eksakt det samme som i de nærliggende områdene (bolig).
Vi synes det er rart at Søgne kommune har så stor omsorg for Norgesgruppen at de gis mulighet til å finansiere sin nye butikk gjennom å få lov til å bygge boliger på helt andre vilkår (høyde) enn
andre boligbyggere i nærområdet!
Skal en bygge høyt i Langenesområdet vil helt andre lokaliseringer hvor byggene kunne gli inn i terrenget være langt å foretrekke.
I dag er det høyeste punktet på bygningsmassen for Langenesveien 290, 292 og 294 ifølge arealplanlegger Vibeke W Sunde kote 19, men det meste av bygningsmassen er vesentlig lavere enn
dette. Det legges i detaljreguleringen opp til at utbygger kan gå helt opp til kote 30. Å sette opp et langt bredere og 11 meter høyere bygg vil ikke falle naturlig inn i topografien eller eksisterende
bebyggelse i området.
Et forsiktig stigende og ganske vidt dalføre fra bukta åpner betydelige deler av Langenes mot sjøen. For de som bor og beveger seg i området vil det nye bygget utgjøre en massiv sperre og
formørke området bak. Vi mener et nytt bygg ikke bør overskride kote 15.
Fugletrekk
Vi vil også gjøre oppmerksom på at det går et lavt trekk av kanadagås (og andre arter) rett over Kiwi og våre hus hver vår og høst
Konklusjon:
1. Dette leilighetsprosjektet må være med å dekke sin forholdsmessige andel av den ferdig planlagte G/S-veien.
2. Høyden på bygget bør reduseres kraftig i forhold til den foreslåtte detaljreguleringen. Vi mener at selve bygget ikke bør overskride 8-10 meter over bakken på nordsida.
Gunn Marie Sandrib Jenssen og Jan Inge Jenssen, Søvigheia 6 (sign)
Vidar Haugene, Lene Grande Hansen, Olaug Haugene, Kossevigheia 46B (sign)
Denne epost har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av Enitro AS

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L13
2015/1945 -36125/2015
Vibeke Wold Sunde
23.11.2015

Saksframlegg
Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 290,
292 og 294, Plan ID 201509
Utv.saksnr
200/15

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
16.12.2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Langenesveien 290, 292 og 294, Plan ID 201509 ut på offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 16.12.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Langenesveien 290, 292 og 294, Plan ID 201509 ut på offentlig ettersyn og høring.
Behandling:
Monstad (MDG) kom med følgende forslag:
MDG foreslår å fjerne øverste etasje i planforslaget før det legges ut på høring for
å redusere det visuelle inntrykket og imøtekomme kravet om
minimum 80m2 gjennomsnittlig uteoppholdsareal per boenhet.
Egeli (AP) kom med følgende protokolltilførsel:
Før videre utbygging i Langenesområdet vil utvalget vurdere et rekkefølgekrav vedrørende utbedring
av RV456 på strekningen Sebbetåa – krysset Stokkelandsskogen.

Votering
1. Monstad (MDG) sitt forslag ble forkastet med 1 (MDG) mot 8(H, FRP, V, KRF, AP) stemmer
2. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
3. Egeli (AP) sin protokolltilførsel
Enige: 7 (MDG, H, V, KRF, AP)
Uenige: 2 (FRP)

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Langenesveien 290, 292 og 294, Plan ID 201509 ut på offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
Planforslaget er utarbeidet av JoB Arkitekter AS på vegne av Norgesgruppen eiendom AS og
BRG Eiendom AS. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av
dagligvarebutikken med leiligheter over.
Dagens situasjon:
I reguleringsplanen for Søvik Nodenes er området regulert til forretning. Planen åpner ikke for
ny bebyggelse. Bildet under viser eksisterende bygg sett fra sørøst.

Melding om oppstart:
Oppstartsmøtet mellom kommunen og regulant ble avholdt 29.06.15. Det ble varslet oppstart
av planarbeidet den 01.07.15. Høringsfristen var satt til12.08.15. Det kom inn fem innspill til
planarbeidet (vedlegg 10). Innspillene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i
planbeskrivelsen.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 - 3). ROSanalyse, støyutredning, rasvurdering og sol- og skyggeanalyse ligger vedlagt som vedlegg 5, 7,
8 og 9.

Figur 1 Planforslaget med flyfoto som bakgrunn.

Planen legger til rette for utvidelse av forretningslokalene i første etasje og bygging av 13
leiligheter i etasje to til fem. Bygget trappes ned fra nordvest mot sørøst. Leilighetene skal ha
boder og parkering i parkeringskjeller. Eksisterende parkeringsplasser på bakkenivå
videreføres. Det legges opp til å stenge avkjørselen til Nodenesveien og ha felles avkjørsel fra
Søvigheia. For å få tilgang til parkeringskjelleren og f_P2, etableres det en ny internvei mellom
bebyggelsen og Søvigheia. Uteoppholdsarealene til leilighetene er i sin helhet foreslått plassert
på taket av bebyggelsen. Det forutsettes i planen at den eksisterende bebyggelse rives. For
ytterligere beskrivelse av planen vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 3).
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Uteoppholdsarealer og barn og unges interesser
Alle uteoppholdsarealene til boligene er planlagt på taket av bebyggelsen og som balkonger.
For de minste leilighetene er det satt et minimumskrav på 11 m2 privat uteoppholdsareal. I
tillegg skal det opparbeides et felles uteoppholdsareal på 320 m2. Innenfor det felles
uteområdet skal det opparbeides en lekeplass. I skisseprosjektet som er utarbeidet, blir summen
av privat uteoppholdsareal og felles uteoppholdsarealer i snitt ca. 75 m2 per leilighet. Dette er i
strid med kommuneplanen hvor det er satt krav om minimum 80 m2 uteoppholdsareal per
boenhet, og det er kun åpnet opp for at disse kan plasseres på taket i Tangvall og Lunde
sentrum.
Det kan stilles spørsmål ved om kvaliteten på uteoppholdsarealene er god nok, og om det er
greit å tillate lekeplass på taket av bebyggelsen. Selv om arealet på taket av bebyggelsen ikke
blir tilgjengelig for områdene rundt, så er det fra før av arealer som er opparbeidet og i bruk av
barn til lek i områdene rundt. I en radius på ca. 200 meter er det fra før av opparbeidet tre
sandlekeplasser og en mindre fotballbane med trygg gangatkomst på vestsiden av
Langenesveien. Den planlagte bebyggelsen vil ikke forringe disse. Sol- og skyggeanalysen
viser at lekeplassen vil få tilfredsstillende solforhold på ettermiddagen, ved vår- og
høstjevndøgn.
Langenesområdet er et område med overvekt av småhusbebyggelse. Leilighetsbygg som det
foreslås i denne planen, er en ny type bebyggelse i dette området. Administrasjonen mener at
den foreslåtte bebyggelsen vil være et godt supplement til eksisterende bebyggelse på
Langenes.

Vei, parkering og avkjørsler
Eksisterende parkeringsplasser sørøst og nordvest for bebyggelsen foreslås videreført i planen.
Etter en dialog med Vegvesenet er det i planforslaget foreslått en løsning hvor avkjørselen fra
Nodenesveien stenges. Høydeforskjellen mellom de to parkeringsplassene er ca. 3 meter, og
innkjøring til parkeringskjelleren må være fra det laveste arealet. For å sikre atkomst til
parkeringskjelleren og parkeringsplassene på f_P2, har regulanten foreslått en intern
atkomstvei mellom den nye bebyggelsen og fjellet mot Søvigheia. Gangforbindelsen mellom
de to parkeringsplassene er vist som et eget formål på framsiden av bygget, ut mot
Langenesveien. Stengingen av avkjørselen til Nodenesveien og oppstrammingen av
avkjørselen til Søvigheia, er gode grep, som vil gi en mye bedre trafikksituasjon i området.
Støy
Støyutredningen viser at fasadene mot Langenesveien vil bli liggende i gul støysone. Det settes
som krav i bestemmelsene at bebyggelsen og uteoppholdsarealene skjermes for støy, slik at en
oppnår tilfredsstillende støyforhold i tråd med kravene i T1442/2012. Leilighetene med eneste
uteoppholdsareal mot Langenesveien utformes med innglassede balkonger.
Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.
Universell utforming
Det er satt krav om at minimum 5 % av de felles parkeringsplassene skal være forbeholdt
bevegelseshemmede. Bygget skal ha mer enn tre etasjer, og det vil være krav om heis og
tilgjengelige boenheter, i tråd med kravene i teknisk forskrift.
Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet i området og en egen kartlegging av
fjellet mot sørvest (vedlegg 8 og 9). Mot sørvest er det en skrent, hvor det er behov for fjerning
av løse stein og sikring av fjellet, området er vist med hensynssone i plankartet.
Naturmangfold
Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er krav om at
vurderingene etter naturmangfoldloven skal framgå av saken. Det er ikke registrert sårbare
eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som
godt nok, jf. nml § 8. Ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven vurderes ikke som
nødvendig.
Konklusjon:
Langenesområdet er et område med overvekt av småhusbebyggelse. Leilighetsbygg som det
foreslås i denne planen, er en ny type bebyggelse i dette området. Administrasjonen mener at
den foreslåtte bebyggelsen vil være et godt supplement til eksisterende bebyggelse på
Langenes.
Med bakgrunn i gjennomgangen av planen over, anbefaler arealenheten at planforslaget;
Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509, legges ut til offentlig
ettersyn og høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader til planforslaget.

Vedlegg
1 Plankart
2 Bestemmelser, 23.11.15.
3 Planbeskrivelse, 23.11.15.
4 Vedlegg 3- Illustrasjonsplan og tegninger oppdatert
5 Vedlegg 4_Sol- skygge
6 Vedlegg 5_Renovasjonsteknisk plan datert 27.06.2015
7 Vedlegg 6_Støyrapport 20968900-0-R01
8 Vedlegg 7_ROS sjekkliste
9 Vedlegg 8_Geoteknisk rapport Kiwi Langenes 20150911
10 Vedlegg 9_varsling og innkomne merknader
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KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE
Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan
Oppdragsgiver:

JoB Arkitekter v/Jan L. Jakobsen

Utført av:

Tilman Eichler

Kontrollert av:

Holger Hott

SAMMENDRAG
Det planlegges utvidelse av en eksisterende dagligvarebutikk og påbygging av 4 etasjer med
13 leiligheter i Langenesveien, Søgne kommune. Det er i forbindelse med reguleringsplan
foretatt en vurdering av støy fra veitrafikk.
Fasader mot nordvest og nordøstligger i gul støysone. I følge utkast til planløsningen er ikke
alle leilighetene planlagt gjennomgående. 3 av 13 leiligheter får ikke direkte tilgang til "stille
side". Intensjonen er at man skal å oppnå "stille side" på alle leilighetene, men retningslinjen
åpner for at innglassede uterom (vinterhager, verandaer etc.) kan brukes som støyskjerming for
fasade med rom for støyfølsom bruk. Dette kan anvendes ved disse 3 leiligheter.
Beregningene viser at det er mulig å få akseptable støyforhold ved bygningene dersom
følgende tiltak gjennomføres:




Det monteres støyskjerm på øvrige takterrasser slik at støynivå på uteplass skjermes
ned til høyst Lden = 55 dB, beregnet midt på uteplass i 1,5m høyde.
Balkonger mot Fv456 glasses inn og forlenges/forskyves over soveromsvindu.
Minimum 1 soverom per boenhet planlegges mot stille side.


Detaljerte fasadetiltak må dimensjoneres i forbindelse med byggesak.
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Innledning
Det arbeides med en reguleringsplan for utvidelse av eksisterende dagligvarebutikk i 1. etasje og
påbygging av 13 leiligheter fordelt på etasje 2-5. Prosjektet planlegges på Gnr./Bnr. 15/12, 15/38,
16/97, 16/291 og 201/8 ved Langenesveien (Fv456), Søgne kommune. En situasjonsplan over
området vises i Figur 1. Figur 2 på neste side viser foreliggende utkast til planløsning for 2. etasje
med felles uteoppholdsareal på toppen av butikken. Figur 3 på neste side viser en perspektiv av
bygget med uteplassene.
Planlagt bebyggelse ligger omtrent 15m vest for FV456 Langenesveien. Denne rapporten
omhandler støynivå på uteplass, fasadenivå, "stille side" og antyder hvilke fasadetiltak som må
påregnes for å sikre forskriftsmessig innendørs støynivå. Detaljerte fasadetiltak må prosjekteres i
forbindelse med byggesak.

Figur 1 - situasjonsplan
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Figur 2 - planløsning 2. etasje (1. leilighetsetasje)

Figur 3 – perspektiv, sett fra nord
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Grenseverdier/Forskriftskrav
Utendørs støyforhold – Miljøverndepartementets retningslinjer
Utendørs støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442:2012.
T-1442 definerer to støysoner, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at
støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse
kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger:
Tabell 1 - Grenseverdier for gul og rød sone etter T-1442. Alle tall i dB.

GUL SONE
Støynivå på uteplass og
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

Støykilde utenfor rom med
Vei

RØD SONE

Støyverdiene
Alle støygrenser gjelder såkalt innfallende lydtrykknivå, dvs. uten refleksjon fra eget bygg.
 Lden er A-veiet ekvivalentnivå for dag-kveld-natt 1) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på
kveld / natt.
 L5AF angir et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser målt med tidskonstant
"Fast". Verdien man får, angir det nivået som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet
av en periode.
 Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn
10 hendelser per natt.
1)

Tidsperioder: Dag: 0700 – 1900, Kveld: 1900 – 2300, Natt: 2300 – 0700.

I følge T-1442 skal støynivået på uteplasser beregnes i en høyde på minimum 1,5 meter og
støysonekart i 4 meters høyde.
Anbefalte krav for oppføring av bolig i støysoner
I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Retningslinjen T-1442 åpner
for at kommunen i sentrumsområder kan tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål i rød støysone. Retningslinjen er veiledende. Kommunen bør nedfelle krav i
planbestemmelsene slik at de blir juridisk bindende. T-1442 gir følgende eksempler på krav for
støyfølsom bebyggelse som oppføres i støysonene:






Alle boenheter som ligger med én eller flere fasader i støysonene skal være gjennomgående
og ha en stille side
Minimum 50% av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot
stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon.
Støykrav for utearealer skal være tilfredsstilt, dvs. Lden ≤ nedre grense for gul støysone.
Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig
solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.
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Innendørs støynivå - Byggeforskriftene
Byggeforskriftenes krav til lyd- og støyforhold kan anses innfridd om man tilfredsstiller
grenseverdiene i lydklasse C i NS 8175. Aktuelle grenseverdier i oppholds- og soverom i boliger til
støy fra utendørs støykilder er:
•
Døgnekvivalentnivå:
Lp,A,24h = 30 dB
•
Maksimalnivå i soverom på natt, kl. 23-07:
Lp,AF,max = 45 dB
Maksimalnivåkravet gjelder på steder med stor trafikk om natten. Dette er definert som 10
hendelser eller flere som overskrider grenseverdien i nattperioden.

Forutsetninger
Veitrafikk
Trafikktall for Fv456 Langenesveien er hentet fra Statens Vegvesen (Nasjonal Vegdatabank).
Eksisterende trafikktall er fra år 2014. Det er regnet med en årlig trafikkøkning på 2,5 % frem til år
2025. Tilgjengelige trafikktall viser ikke døgnfordelingen av trafikken. For Fv456 er det benyttet en
normal døgnfordeling for riksvei, hvor andelen på dag/kveld/natt er henholdsvis 75/15/10 (%).
Tabell 2 viser trafikktallene som er lagt til grunn for trafikkstøyberegningene.
Tabell 2 - Trafikktall

Dimensjonerende trafikk år 2025
Vei

Trafikkmengde, ÅDT

Hastighet

Andel tungtrafikk

Fv456 Langenesveien

4 050 kjt/døgn

50 km/t

4%

Parkeringsplass
I følge situasjonsplan er det planlagt 2 utvendige parkeringsplasser. Hovedparkeringsplass til
butikken er nordvest for bygningen. Trafikkdata for parkeringsplassen estimeres ut fra tysk studie
"Parkplatzlärmstudie" (Landesamt für Umwelt, 2007). Det brukes "consumer market small" med
antatte 700 m² netto salgsområde, 0,07 parkeringsplasser per m² salgsområde og 0,1 hendelser per
time/parkeringsplass på dags- og kveldstid. For parkeringsplassen sørøst for bygningen brukes det
"housing estate, parking" med 13 parkeringsplasser og 0,4/0,4/0,05 hendelser per time og
parkeringsplass på henholdsvis dag/kveld/natt.
Metode
Trafikkstøyberegningene er utført etter Nordisk metode for beregning av veitrafikkstøy.
Programmet CadnaA, versjon 4.5, er benyttet. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert
på digitalt kart. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og
refleksjonsforhold både på bakken og fra eksisterende bebyggelse.
Det er benyttet "hard mark" i beregningene for området.
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Plangrunnlag og kotehøyder
Bygningene er tegnet inn i modellen i henhold til mottatte tegninger.
Følgende høyder er lagt til grunn:
Bygning
1. etasje forretning
2. etasje leiligheter
3. etasje leiligheter
4. etasje leiligheter
5. etasje leiligheter

Kotehøyde gulv
+10,0 m
+15,0 m
+18,2 m
+21,4 m
+24,6 m

Det er regnet med 3,2m brutto etasjehøyde i leilighetene.

Resultater og vurderinger
Private og felles uteplasser
Støynivå på uteplassene beregnes i sittehøyde i 1,5 m over gulv.
Private uteplasser er planlagt som balkonger eller takterrasser.
Det er planlagt felles uteområde i 2. etasje. Vedlegg 1 viser støynivå Lden beregnet på kotehøyde
+16,5 m, dvs. 1,5 m over gulv i 2. etasje, med støyskjermer som beskrevet nedenfor.
Vedlegg 1 viser at felles uteareal ligger utenfor støysonene. Dette forutsetter skjermingstiltak.
Det er nødvendig med følgende skjermingstiltak for å oppnå støynivå ≤ Lden 55 dB på uteplassene:
2. etasje:
3./4. etasje:
5. etasje:

1,0 m skjermhøyde nordvest, nordøst og sørøst for private uteplasser (se Figur 4)
1,0 m skjermhøyde nordvest, nordøst og sørøst for private uteplasser (se Figur 5)
1,0 m skjermhøyde nordøst og sørøst for private uteplasser

Det regnes i tillegg med 2,2m høye skjermvegger mellom terrassene mot sørøst.
Med slike skjermhøyder er Lden fra veitrafikk beregnet til å være under Lden = 55 dB på alle
uteplasser. Beregningspunkt på private uteplass er midt på uteplass i 1,5m høyde over gulv.
På nordøstsiden er det plassert balkonger med private uteplass for 2 av leilighetene i 2. etasje og 1
leilighet i 3. etasje. På grunn av beregnede støynivå er det nødvendig at balkongene glasses inn.
Konstruksjon av innglassingen for å oppnå tilfredsstillende støynivå må dokumenteres ved
byggesak.
Veileder M128 til retningslinje T-1442 skriver følgende om innglassing av balkonger:
Ved innglassing av balkonger som støytiltak bør man være oppmerksom på følgende:
 Innglassingen bør kunne åpnes i minst 2/3 av balkongens bredde
 Kun enkelt glass anbefales. Bruk av innglassing med dobbelt glass kan medføre at
balkongen regnes som innendørs areal i henhold til byggeteknisk forskrift.
 Innglassing av balkonger kan ha negativ innvirkning på bygningers brannsikkerhet. Dette
er et forhold man bør være svært oppmerksom på i prosjekteringen, og løsninger må
utformes i samråd med brannteknisk rådgiver.
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Figur 4 - skjermingstiltak 2. etasje

Figur 5 - skjermingstiltak 4. etasje
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Støyskjermer kan integreres i rekkverk og kan helt eller delvis utføres i glass. Støyskjermer må
slutte tett til gulv og til fasaden slik at det ikke oppstår lydlekkasjer mellom spalter.
For å oppnå den beregnede skjermingseffekten må reflektert lyd fra overliggende balkong unngås.
Det må derfor monteres lydabsorberende himling (f. eks. 50-75 mm mineralullsplater kledd med
akustisk åpen duk og spaltepanel med minimum 20% åpent areal) på undersiden av balkongene og
under takene til balkongene.
Stille side
"Stille side" er definert som en side av bygningen hvor nedre grense for gul støysone er tilfredsstilt,
dvs. Lden ≤ 55 dB. Minst halvparten av rommene til støyfølsom bruk, herunder minst 1 soverom, bør
legges mot stille side.
Figur 6 viser beregnede fasadenivå Lden fra veitrafikk. Det vises et fasadepunkt per 10 m fasade.
For planlagte soverom direkte nordvest for trappetårnet (Figur 2) er fasadenivå beregnet til
Lden ≤ 55 dB.
I følge foreliggende planløsning er 3 av leilighetene ikke planlagt gjennomgående og har ikke
tilgang til stille side. Som beskrevet over må leilighetene planlegges med innglassede balkonger.
Leilighetene har tilgang til felles uteplass med tilfredsstillende støyforhold.
I utgangspunktet er hovedregelen at man skal å oppnå "stille side" på alle leilighetene. Dersom dette
ikke er mulig åpner retningslinjen for at innglassede uterom (vinterhager, verandaer etc.) kan
brukes som støyskjerming for fasade med rom for støyfølsom bruk. Dersom planløsningene ikke kan
endres slik at alle leiligheter blir gjennomgående anbefales det å forlenge eller forskyve innglassede
balkonger slik at et soveromsvindu blir liggende innenfor innglassingen. Et godt plangrep ville være
å hå soveromsvindu slik at man kan lufte innenfor innglassingen og mot "det fri".

Figur 6 - Fasadenivå Lden fra veitrafikk
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Fasadenivå
For fasadedimensjonering er generelt ekvivalent fasadenivå Lp,Aeq,24h dimensjonerende. Høyeste
beregnede fasadenivå i boligetasjene er Lp,Aeq,24h = 63 dB. Dette utløser støydempende tiltak i
fasadene mot nordvest og nordøst for å oppnå tilfredsstillende innendørs lydforhold.
Det er også beregnet maksimalnivå fra veitrafikk på fasadene. Maksimalnivå er imidlertid kun
dimensjonerende i et hjørnesoverom mot nord i 3. etasje.
Fasadetiltak
Det er gjennomført overslagsberegninger av innendørs støynivå for 2 stuer og 1 soverom i de mest
støyutsatte fasadene i 2. leilighetsetasje. Det forutsettes bruk av balansert ventilasjon, dvs. ingen
ventiler i ytterveggene.
Dersom det brukes 50% vindusandel i fasadene mot FV456, må det påregnes bruk av glass med
forbedret lydisolering på minimum Rw + Ctr = 30 dB. Større vindusandel kan medføre høyere krav
til lydisolasjon. Beregningen forutsetter standard konstruksjon av yttervegger med trebindingsverk,
minimum 200 mm mineralull og 1 lag gips ut- og innvendig.
Innendørs støynivå og nødvendige fasadetiltak må detaljberegnes og dimensjoneres ved byggesak
når endelige planløsninger og vindusareal er bestemt.
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Sjekkliste Plan 201509, Langenesveien 290, 292 og 294.
Risiko og så rbarhetsanalyse for reguleringsplaner
NATURRISIKO
Skred/Ras/Ustabil
grunn (snø, is, stein,
leire, jord og fjell)
Flom

Forhold som kartlegges

Vurdering

Er området utsatt for snø- eller steinskred

Ja
x

Nei

Ansvarlige
Merknad
Vedlegg 8 i
planbeskrivelsen

NVE, FM

Er området geoteknisk ustabilt? Fare for
utglidning?

x

NVE, FM

Er området utsatt for springflo/flom i sjø?

x

NVE, FM

Er området utsatt for flom i elv/bekk, (lukket
bekk?)

x

NVE, FM

Radon
Ekstremvær

Kan drenering føre til oversvømmelser i
nedenforliggende områder?

x

Lyng/Skogbrann

Er det radon i grunnen?

Sikret i TEK

Kan området være ekstra eksponert for økende
vind/ekstremnedbør som følge av endring i klima?

x

Geodata
VA (vann)

Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare
for bebyggelse?

x

Brannvesenet

Regulerte vann

Er det åpent vann i nærheten, med spesiell fare for
usikker is eller drukning.

x

IVAR

Terrengformasjoner

Finnes det terrengformasjoner som utgjør en
spesiell fare (stup etc.)

x

NVE, FM,
Geodata
(kart)

VIRKSOMHETSRISIKO

Forhold som kartlegges

Vurdering

Tidligere bruk

Er området (sjø/land) påvirket/forurenset fra
tidligere virksomheter?
•
Industrivirksomhet, herunder
avfallsdeponering?
•
Militære anlegg, fjellanlegg,
piggtrådsperringer?
•
Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.?
•
Landbruk, gartneri

Virksomheter med
fare for brann og
eksplosjon

Er nybygging i området uforsvarlig?

x

Brannvesenet,
DSB (BR, DSB)

Vil nybygging legge begrensninger på eksisterende
anleggs mulighet for videreutvikling?

x

(BR, DSB)

Vil nybygging utgjøre en økt brannrisiko for
omliggende bebyggelse dersom spredning?

x

(BR, DSB)

Virksomheter med
fare for
kjemikalieutslipp eller
annen akutt
forurensning

Er nybygging i nærheten uforsvarlig?

x

(BR, DSB)

Vil nybygging legge begrensninger på eksisterende
virksomhet?

x

(BR, DSB)

Høyspent

Går det høyspentmaster gjennom området som
påvirker området med magnetiske felt?

x

AEN, NVE

Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?

x

AEN, NVE

Ja

Nei
x

Ansvarlige
Merknad
Grunnundersøkelser.
Lokale bedrifter
/tidl.ansatte.
Siv.forsvar,
Heimevernet?
Ikke utfyllende
liste

Sjekkliste Plan 201509, Langenesveien 290, 292 og 294.
Risiko og så rbarhetsanalyse for reguleringsplaner
TRAFIKK

Forhold som kartlegges

Vurdering
Ja

Ulykkespunkt
Farlig gods

Myke trafikanter

Støy og
luftforrurensning
Ulykker i
nærliggende
transportårer

SAMFUNNSSIKKERHET

Er det kjente ulykkespunkt på transportsnettet i
området?
Er det transport av farlig gods gjennom området?
Foregår det fylling/tømming av farlig gods i
området?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportsnettet for gående, syklende og
kjørende innenfor området?
•
Til barnehage/skole
•
Til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg
•
Til forretninger
•
Til busstopp
•
Er området utsatt for støy?
•
Er området utsatt for luftforurensning?
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe på nærliggende transportsårer
(industriforetak med mer) utgjøre en risiko for
området?
•
Hendelser på veg
•
Hendelser på jernbane
•
Hendelser på sjø/vann/elv
•
Hendelser i luften
Forhold som kartlegges

Nei
x

Ansvarlige

Merknad
Vegvesenet
Transportplan
Brannvesen
Vegvesenet
DSB

X
x
x

x
x

Se
planbeskrivelse
Punkt 5.3.12

Transportplan

Se støyrapport
Vedlegg 6 til
planbeskrivelsen

Transportplan

x

Jernbaneverket
DSB
IVAR
Vegvesenet
Nabokommuner
Kystverket
Avinor

Vurdering
Ja

Nei
x

Ansvarlige
Merknad

Kritisk infrastruktur

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester
spesielle ulemper for området?
•
Elektrisitet
•
Tele
•
Vannforsyning
•
Renovasjon/spillvann
•
Veier, broer og tuneller (særlig der det
ikke er alternativ adkomst)

Høyspent

Vil tiltaket endre (styrke/svekke)
forsyningssikkerheten i området?

x

NVE
Lyse

Beredskapstiltak

Har området utilstrekkelig brannvannforsyning?
(mengde og trykk)

x

Brannvesenet
VA-verket

Har området bare en mulig adkomstrute for
brannbil?

x

Brannvesenet

Er det spesiell fare for terror eller kriminalitet i
området? (ved plassering av utsatt virksomhet)

x

Politiet

x

Politiet

Terror og sabotasje

•
•

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje/terrormål?
Er det ev terrormål i nærheten

Lyse
IVAR
Renovasjonen
VA-verket
Vegvesenet

x

Skipsfart 1

Er det planlagt en sjønær utbygging? Vil dette få
konsekvenser for farleder eller strømforhold?

x

Kystverket
8

Skipsfart 2

Er det fare for at skipstrafikk fører til:
•
Utslipp av farlig last
•
Oljesøl
•
Kollisjon mellom skip
•
Kollisjon med bygning

x

Kystverket
8
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•

Kollisjon med infrastruktur

