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Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 01.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå kommunalsjef teknisk forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
4. Detaljregulering for Nymoen – Plan ID 201417 (Alternativ 1) vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
5. Del av detaljregulering for Vestre del av Kleplandsområdet – Plan ID 19861113 oppheves.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Administrasjonen hadde følgende endring i kommunalsjef teknisk forslag til vedtak:
Rekkefølgekravene i pkt. 4.2.3 Amerikavn./Toftelandsvn. endres til Amerikaveien/Kleplandsvvn.
Merknad til saksfremlegget: et av innspillene i saken manglet. Dette ble ettersendt 27.02.17. Innspillet
er tilgjengeliggjort: http://utvalg.sogne.kommune.no/utvalg/?katalog=zzPlan- og
milj[oeutvalgetzzM[oete-2017-03-01zzPS 2717 Sluttbehandling detaljregulering for Nymoen – innspill
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag:

Fortau omtalt i alternativ 2 reguleres i en bredde på 3,5 m.
Representanten trakk sitt forslag.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Reguleringsplanen sendes på en ny begrenset høring med følgende endring:
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor BKB1 og BBB1-4, skal fortau (alternativ 2)
langs Toftelandsveien være opparbeidet med maks regulert bredde 3,5 meter, fra der eksisterende
fortau slutter.
Rådmannen bes straks gå i dialog med veivesenet, slik at saken kan legges frem for endelig vedtak i
første ordinære kommunestyremøte.
Repr. Pettersen (V) fremmet alternativt forslag (alternativ 2) i kommunalsjef teknisk forslag til vedtak,
inkludert administrasjonens endring fremmet i møte – fellesforslag på vegne av H, KRF, V og AP.
Nestleder Monstad (MDG) ba om følgende protokolltilførsel: (ble ikke votert over)
Fortau langs Toftelandsveien omgjøres til fullverdig gang- og sykkelsti ved framtidig transformasjon av
området gjennom et rekkefølgekrav til ny bebyggelse på tilstøtende eiendommer.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Forslaget fra FRP
Kommunalsjef teknisk forslag til vedtak
Fellesforslaget fra H, KRF, V og AP (alternativt forslag i kommunalsjef teknisk forslag til vedtak)
Forslaget fra FRP falt med 7 mot 2 stemmer (FRP)
Kommunalsjef teknisk forslag ikke vedtatt (enstemmig vedtak)
Fellesforslaget vedtatt med 8 mot 1 stemmer (Daland, FRP)
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
1. Detaljregulering for Nymoen – Plan ID 201417 (Alternativ 2) vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Del av detaljregulering for Vestre del av Kleplandsområdet – Plan ID 19861113 oppheves.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Bakgrunn for saken
Planforslaget er utarbeidet av Spiss Arkitektur og Plan AS for Agderbygg AS og eier av GB
73/58. Formålet med planarbeidet er etablering av leiligheter med servicefunksjoner. Deler av
prosjektet retter seg mot aldersgruppen 50 +. Planen er utarbeidet i tråd med
kommunedelplanen for Tangvall, hvor området er avsatt til boligbebyggelse.

Planprosessen
Det ble avholdt oppstartsmøte i desember 2014. Melding om oppstart av planarbeid ble varslet
per brev og ved kunngjøring i fvn i januar 2015. Planen er utviklet parallelt med arbeidet med
kommunedelplanen for Tangvall. Det var en forutsetning ved oppstarten av planarbeidet at
planen ikke skulle legges fram til førstegangsbehandling før utnyttelsen av området var avklart
i kommunedelplanen for Tangvall. Planområdet ble utvidet i tråd med avgrensning av
byggeområde (B14) vist i kommunedelplanen for Tangvall, i juli 2016. I tillegg ble
planområdet utvidet med del av Toftelandsveien. Deler av varslet område med atkomsten til
Coop sitt område ble tatt ut. Innkomne merknader til oppstarten av planarbeidet er oppsummert
i planbeskrivelsen og er kommentert før utleggelse av planen til offentlig ettersyn og høring.
Planforslaget var ute på høring i perioden 31.10.16 – 19.12.16. 17. november ble det avholdt
åpen kontordag og administrasjonen hadde i høringsperioden møte med flere grunneiere som
berøres av foreslåtte gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien.
Det kom inn 17 høringsuttalelser til planforslaget. Statens vegvesen (SVV) reiste innsigelse til
planforslaget. Planforslaget er justert i tråd med SVV sine merknader og SVV har bekreftet ved
brev datert 14.02.17, at innsigelsene er imøtekommet ved endringene som er innarbeidet i
plankartet og bestemmelsene.
Uttalelsene er oppsummert og kommentert av arealenheten i vedlegg 6. Uttalelsene kan leses i
sin helhet i vedlegg 15.
Planforslaget:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen er utarbeidet i to
alternativer, alternativ 1 med gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien (vedlegg 1 og 2) og
alternativ 2 med fortau langs Toftelandsveien (vedlegg 3 og 4). Planbeskrivelsen er felles for
begge alternativene (vedlegg 5).
Planforslaget legger til rette for bygging av ca. 190 boenheter i blokkbebyggelse og konsentrert
småhusbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer. Bebyggelsen er planlagt med
parkeringskjeller, med innkjøring fra Kleplandsveien i nord. Planen regulerer
fortau langs Kleplandsveien og gang- og sykkelvei / fortau langs Toftelandsveien fram til før
brua over Søgneelva.

Figur 1 Plankartet (alternativ 1) med flyfoto i bakgrunnen.

Vurdering av planen og viktige tema i høringen av planen:
Administrasjonen vil under gå gjennom de temaene som vurderes å ha vært mest sentrale i
planarbeidet, og tema som har vært sentrale i høringsinnspillene som har kommet inn. Det
vises for øvrig til planbeskrivelsen for fullstendig oversikt over planforslaget.
Utnyttelsen av utbyggingsområdet
I kommunedelplanen for Tangvall er området avsatt til byggeområde for bolig (B14). Til
høringen av planen kommenteres det fra Søgne Bondelag og Naturvernforbundet i Søgne at det
ved behandlingen av kommunedelplanen var forutsatt at området skulle bygges ut med et
konsept for boliger med en sosial profil (50+), og at dette ikke er ivaretatt i planen. Etter
administrasjonens vurdering er planen i tråd med kommunedelplanen. Det meste er regulert til
boligformål med tilhørende anlegg, og det er i tillegg regulert et areal til tjenesteyting, som
inngår som en del av boligkonseptet. En kan ikke gjennom planen bestemme alderen på de som
skal bo i området.
I områdene BKB1, BBB1, BBB3 er det regulert blokkbebyggelse og satt et krav om at den
laveste gesimsen ikke skal være lavere enn 9 meter fra ferdig planert terreng. Bebyggelsen vil
bli liggende mot E39 og fungerer som støyskjerm for arealene og bebyggelsen sør for

områdene. I feltene BBB2 og BBB4 åpner planen for at det enten kan bygges blokkbebyggelse
eller konsentrert småhusbebyggelse. I BBB2 er det av hensyn til eksisterende bebyggelse sør
for området og for å sikre gode solforhold på uteoppholdsarealene, satt en maks høyde for
bebyggelsen på 14 meter fra planert terreng. Utnyttingsgraden for de ulike feltene varierer fra
ca. 35 % til 70 % BYA. Der er i tillegg angitt et maks bruksareal i antall m2 for de ulike
feltene. I følge planbeskrivelsen kan det i planen bygges opp til ca. 180 boenheter. Planen
legger til rette for en høy utnyttelse av områdene og oppfyller kravene i kommunedelplanen
hvor det er satt krav om minimum seks boenheter per dekar hvor utbyggingen krever
omdisponering av dyrka mark, og fire i øvrige områder. Hele B14 i kommunedelplanen er på i
underkant av 20 dekar. Dersom det bygges 180 boliger innenfor området tilsvarer det 9 per
dekar.
Fylkeskommunen ber i sin uttalelse om at det vurderes å legge inn minimumskrav om antall
enheter og økt høyde på bebyggelsen mot vest i planområdet. I og med at hovedtyngden av
bebyggelsen skal bygges ut med blokkbebyggelse, vurderes dette som tilstrekkelig for å sikre
høy utnyttelse av områdene. For å åpne opp for høyere utnyttelse av BKB1 i tråd med
fylkeskommunens råd, er makshøyden for bebyggelsen i området økt fra 18 til 26 meter.
Bilparkeringen til bebyggelsen er i hovedsak planlagt i parkeringskjeller. Det er satt et krav om
1,25 parkeringsplasser per boenhet, hvorav 0,25 skal være gjesteparkering. Det legges til rette
for bruk av sykkel, og det er satt krav om minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet,
hvorav 50 % skal være under tak.
Løsning for gående og syklende langs Toftelandsveien
Planforslaget som lå på høring viste en løsning med gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien,
på strekningen fra Toftelandsveien 16 fram til Toftelandsbrua. Foreslåtte løsning er en
oppføling av kommunedelplanen for sykkel i Søgne, hvor det er angitt at forlengelsen av
eksisterende fortau skal opparbeides med gang- og sykkelvei. Selve gang- og sykkelveien er
avsatt med en bredde på 3,5 meter med 1,5 meter sideareal på hver side. Private avkjørsler skal
opprettholdes og er vist med avkjøreselspiler i plankartet, med unntak av veiene Bekkeveien og
Elvebakken, som er tegnet ut med veiformål. Avkjørslene til enkeltboliger er vist med
avkjørselspiler for å illustrere at det er løsningen for gående og syklende som har førsteprioritet
og at avkjørslene må tilpasses denne. Realisering av løsningen krever erverv av arealer som i
dag er en del av private hager, avkjørsler, parkering m.m. Se kartutsnittet for hele strekningen
under.

Bruktbutikken «Hjelperen»

Toftelandsveien 16
Figur 2 Foreslått gang og- sykkelvei langs Toftelandsveien.

Det er fra før av opparbeidet fortau forbi Toftelandsveien 16 og fram til Toftelandsveien 24 og
26, fortauet stopper før bruktbutikken. Arealet mellom bruktbutikken og veien benyttes til
parkering. Flere av grunneierne som har eiendommer som grenser til fortauet som ble
opparbeidet i 2005, reagerer på at dette nå skal utvides og at mer av deres eiendom skal tas til
veiformål. Eierne av boligeiendommer langs Toftelandsveien ber i høringsuttalelsene om at det
reguleres fortau istedenfor gang- og sykkelvei. I gjeldende reguleringsplan for Vestre del av
Kleplandsområdet er det tidligere regulert fortau på strekningen. Regulering av fortau i denne
planen er følgelig en videreføring av gjeldende reguleringsplan for området.
Det vurderes som lite heldig å skifte standard fra fortau til gang- og sykkelvei i området hvor
dagens fortau slutter. Vår vurdering er at en enten bør regulere gang- og sykkelvei på hele
strekningen, eller fortau på hele strekningen. Dersom det reguleres gang- og sykkelvei på hele
strekningen, stilles det kun krav om opparbeidelse av den nye delen av gang- og sykkelveien i
denne omgang. For strekningen hvor det er opparbeidet fortau ligger det da en mulighet til
utbedring ved en framtidig endret utnyttelse av boligområdene som grenser til.
Både gang- og sykkelvei og forlengelse av fortauet vil gi en bedret situasjon for myke
trafikanter, i forhold til slik det er i dag. Dersom en velger å regulere gang- og sykkelvei på
hele strekningen, vil en få et skifte i standard før en kommer til undergangen under Hølleveien,
dette er et naturlig skifte, da man kommer inn i sentrum hvor det er mer trafikk og syklende bør
redusere farten.
Det kan også argumenteres med at et slikt skille i standard bør komme etter Toftelandsbrua,
når en kommer fra øst og inn mot Tangvall, inn i et mer tettbebygd område, med mer trafikk og
lavere hastighet. Det er avklart med Statens vegvesen at begge de alternative løsningene er
akseptable.
For bruktbutikken sin del vil realisering av både gang- og sykkelvei og fortau medføre at det
ikke blir mulig å parkere foran butikken. Bildet under viser hvordan arealene utenfor
bruktbutikken benyttes i dag.

Figur 3 Parkeringsarealene utenfor bruktbutikken (google maps).

Representanter for bruktbutikken har foreslått at gang- og sykkelveien flyttes til nordsiden av
Toftelandsveien for å unngå konflikt med deres parkering. Det vil etter vår vurdering ikke være
noen god løsning å legge til rette for en delt løsning som fører til økt kryssing av
Toftelandsveien. Til tross for at det er ønskelig å ta hensyn til bruktbutikken, vurderes behovet
for en trygg løsning for gående og syklende på strekningen som viktigere.
Detaljene knyttet til kompensasjon ved erverv av arealer må avklares før realisering av tiltaket,
men detaljene rundt en slik løsning beskrives ikke i reguleringsplanen.
For å legge til rette for en framtidig god og helhetlig løsning anbefaler administrasjonen at
planen vedtas med gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien. Planen er utarbeidet i to
alternativer. Alternativ 1 med gang- og sykkelvei, regulert med en samlet bredde på 6,5 meter
til samferdselsanlegg.

Figur 4 Alternativ 1 med gang- og sykkelvei.

Alternativ 2 med fortau, regulert med en samlet bredde på 4,5 meter til samferdselsanlegg.

Figur 5 Alternativ 2, med fortau. I tråd med gjeldende reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet.

Det legges til grunn at uavhengig av hvilken løsning som velges i denne planen, vil det i
fremtiden bli regulert gang- og sykkelvei i forlengelsen over Toftelandsbrua og videre i retning
Songdalen.
Rekkefølgekrav
I kommunedelplanen for Tangvall er det satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av felles
infrastruktur; gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien fram til Toftelandsbrua, turvei langs
Søgneelva og rundkjøring i krysset mellom Hølleveien og Tangvallveien, før det kan gis
igangsettingstillatelser til noen nye boliger på Tangvall. For å kunne realisere
rekkefølgekravene er det forutsatt at de gjennom detaljregulering av enkeltområder, skal deles
opp i realiserbare størrelser, eller det skal inngås utbyggingsavtaler som sikrer realisering.
Planforslaget lå ute på høring med to alternative formuleringer av rekkefølgekravene.
Innarbeidet i bestemmelsene var det foreslått en løsning med oppdeling av rekkefølgekravene
og fordeling på de ulike feltene, etter prinsipp om omtrentlig lik belastning ber planlagte m2
BRA i feltene. I tillegg ble det hørt en alternativ formulering hvor rekkefølgekravene er knyttet
til igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor alle feltene. Ved høringen ble det gitt støtte til
den alternative formuleringen, men presisert fra flere høringsinstanser at det er viktig at
kravene lar seg gjennomføre og ikke setter en stopper for planlagte utbygging.
Rekkefølgekravet til den felles infrastrukturen er innarbeidet i bestemmelsene (4.2.4) med
følgende formulering:
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor BKB1 og BBB1-4, skal;
- gang- og sykkelvei (alternativ 1) / fortau (alternativ 2) langs Toftelandsveien være
opparbeidet som vist i planen, fra der eksisterende fortau slutter.
- turvei og friområde langs Søgnelva fra Kleplandsveien til Linnegrøvan være ferdig
opparbeidet.
- rundkjøring i krysset mellom Hølleveien og Tangvallveien være ferdig opparbeidet.

Parallelt med arbeidet med planen er det utarbeidet et forslag til utbyggingsavtale, hvor Søgne
kommune tar på seg ansvaret for realisering av rekkefølgekravene knyttet til den felles
infrastrukturen, forutsatt at utbygger betaler inn bidrag til opparbeidelsen. I praksis betyr dette
at Søgne kommune vil samle inn penger og realisere rekkefølgekravene når finansieringen er
på plass, og at det vil bli gitt dispensasjon fra rekkefølgekravene med begrunnelse i at
realisering er sikret gjennom utbyggingsavtale.
I tillegg er det rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av fortau langs Kleplandsveien forbi
planlagte boligområde, samt til opparbeidelse av lekeplassene i planområdet.
Barn og unges interesser
Fylkeskommunen kommenterer i sin uttalelse at det ikke er samsvar mellom plankartet og
tegnforklaringen knyttet til uteoppholdsarealene, dette rettes opp. Videre bes det om at det
sikres en minstestørrelse på lekeplassene i bestemmelsene og at det vurderes om det er bedre
med en stor lekeplass framfor to mindre. Fylkesmannen påpeker at barn og unge ikke har
deltatt i planprosessen, og ber om at dette gjennomføres før planen tas opp til
andregangsbehandling.
Planen har vært sendt på høring både til Søgne barne- og ungdomsråd og til barn og unges
representant i kommunen uten at disse har kommet med uttalelse til planforslaget. I dette
konkrete planarbeidet er det ikke vurdert som hensiktsmessig med et særskilt
medvirkningsopplegg rettet mot barn- og unge. Kleplandsveien er skolevei for noen barn, og
Amerikaveien benyttes som en gangforbindelse gjennom boligområdet. Området består ellers
av dyrka mark og brukes ikke av barn og unge i dag. Det er i planen foreslått lekearealer
mellom den planlagte bebyggelsen både vest og øst for Amerikaveien. Arealene skal være
tilgjengelig for de som bor i området og andre. Det settes ikke av et eget areal til lekeplass,
men det settes krav om at lekeplassene opparbeides som en integrert del av de felles
uteoppholdsarealene. Lekearealene vil få trygg atkomst og være skjermet for biltrafikk. Det er
fra før av ikke lekeplasser i eller nær planområdet og realisering av planen vil gi en stor
forbedring av tilbudet for barn i dette området. For å sikre at lekearealene opparbeides med
kvalitet er det satt krav om at det skal lages en utomhusplan for området, og at området
opparbeides i tråd med denne.
Søgne kommune har i forbindelse arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall gjennomført
et medvirkningsopplegg hvor blant annet barne- og ungdomsrådet var med. I dette arbeidet ble
det kartlagt hvordan barn- og ungdom går og sykler på og rundt Tangvall, hvilke plasser de
liker og ikke liker. Det ble i dette arbeidet ikke avdekket forhold som skulle tilsi at den
planlagte utbyggingen kommer i konflikt med barn- og unges interesser. Det er etter vår
vurdering lagt til rette for medvirkning fra barn- og unge og gjort vurderinger knyttet til
hensynet til barn- og unge ved utarbeidelsen til planen, det faglige rådet vurderes som
imøtekommet.
Støy
Til tross for at området er støyutsatt, er området avsatt til boligbebyggelse i
kommunedelplanen for Tangvall. Dette fordi kommunen ønsker å legge til rette for flere
boliger i sentrum, nær kollektivtilbud og i gangavstand til handel og tjenester. Dette er i tråd
med retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012), hvor det er åpnet
opp for at det kan oppføres bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i sentrumsområder og
nær kollektivknutepunkter.
Støyutredningen viser at fasadene mot E39 vil bli liggende i rød støysone (vedlegg 14). 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 vil bli
gjennomgående med hoveddelen av uteoppholdsarealene vendt mot sør, på motsatt side av
bebyggelsen i forhold til E39. Støysonene uten bebyggelse er vist i plankartet. Det er lagt inn
krav i bestemmelse 3.2, om at bebyggelsen utformes slik at kravene til innendørs støy
overholdes og at alle boligene får tilgang til uteoppholdsarealer med tilfredsstillende støynivå.
Fylkesmannen gir i sin uttalelse faglig råd om at det settes et rekkefølgekrav knyttet til at det
skal foreligge detaljprosjektering av de støyreduserende tiltakene før det gis
igangsettingstillatelse. Dette er forhold som håndteres i byggesaken, og det vurderes ikke som
nødvendig å ha som et eget rekkefølgekrav. Hensynet vurderes som ivaretatt i planen og
merknaden imøtekommes ikke.
Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet i området (vedlegg7) og en egen
kartlegging av fjellet mot sørvest (Solåsen), samt at det er gjort geotekniske undersøkelser av
løsmassene (vedlegg 8 - 10). I rapportene fra undersøkelsene framgår det at grunnforholdene
er stabile, men det forutsettes geoteknisk prosjektering av bebyggelsen for å unngå
setningsskader. Videre legges det til grunn at nødvendige vurderinger og sikringsarbeid gjøres
ved eventuell utsprengning for plassering av bebyggelse inn mot Solåsen. Det er lagt inn krav
om geoteknisk prosjektering i bestemmelse 4.5.
Fylkesmannen gir i sin uttalelse faglig råd om at det utarbeides en egen ROS-analyse etter
retningslinje for behandling av luftkvalitet. Det er vurdert at det ikke er nødvendig med en
egen ROS-analyse knyttet til luftkvalitet, ref. avsnitt 3.19 i planbeskrivelsen, det faglige rådet
imøtekommes ikke.
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 laget en egen rapport
knyttet til naturmangfold (vedlegg 13). Det framgår av denne at det ikke er registrert sårbare
eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet, men det er gjort funn av svartelistede
arter. Det er i bestemmelse 4.3 satt krav om plan for håndtering av massene før det kan gis
igangsettingstillatelse til tiltak i området, jf. nml §§ 11 og 12.
Konklusjon
Etter offentlig ettersyn og høring er det gjort følgende endringer av planen for å imøtekomme
innsigelsene og flere av merknadene til planen.
- Innsigelsene imøtekommes ved at:
o Kleplandsveien reguleres med den avstanden til E39 som den faktisk er
opparbeidet med i dag
o det legges inn 1,5 meter til annen veggrunn langs fortauet langs Kleplandsveien
o byggegrensen er lagt fem meter fra fortau
- Det presiseres i bestemmelsene (1.1.17) at avkjørsler må utformes i tråd med
vegvesenets håndbok N100.
- Regulerte gangfelt på Kleplandsveien er tatt ut av planen.
- Det er lagt inn atkomstpil til parkering SPA1.
- Den delen som omfatter utkjørsler ved tidligere Expert tas ut av denne planen og løses i
reguleringsplanen for Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9.
- Planen er justert slik at sidearealet til fortauet langs Kleplansveien vises i sin helhet.
- Avkjørselspilen til 73/220 er tatt ut.
- Det er tegnet frisikt i alle kryss, inklusiv sikt til fortau.
- Den alternative rekkefølgebestemmelsen til felles infrastruktur er justert og lagt inn i
bestemmelse 4.2.4.

-

Planforslaget er forberedt til politisk behandling i to alternativer, hvor begge vil gi en
bedret situasjon for myke trafikanter langs Toftelandsveien. Arealenheten anbefaler at
det reguleres for en gang- og sykkelveiløsning langs Toftelandsveien, med krav om
opparbeiding som regulert fra der eksisterende fortau slutter, og innstiller på alternativ
1. Denne løsningen betyr i praksis at strekningen hvor det er opparbeidet fortau fra
undergangen under Hølleveien til før bruktbutikken, forblir slik den er opparbeidet nå.
Krav om realisering av gang- og sykkelveien der hvor fortauet er etablert vil først
komme når det eventuelt reguleres for en annen utnyttelse av boligområdene sør for
Toftelandsveien i dette området. I alternativ 2 er det lagt inn fortau langs
Toftelandsveien. Alternativt forslag til vedtak av planen med fortau er foreslått under.

I tillegg til endringene nevnt over er planbeskrivelsen oppdatert og det gjort noen språklige
rettelser og presiseringer av bestemmelsene og planbeskrivelsen.
Statens vegvesen har fått tilsendt forslag til endret plan til uttalelse. Det vurderes at det ikke er
nødvendig med ytterligere høring og nytt offentlig ettersyn av de foreslåtte endringene av
planen.
Alternativt forslag til vedtak – Alternativ 2 med fortau langs Toftelandsveien:
4. Detaljregulering for Nymoen – Plan ID 201417 (Alternativ 2) vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
5. Del av detaljregulering for Vestre del av Kleplandsområdet – Plan ID 19861113 oppheves.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Rådmannens merknader
Rådmannen har erklært seg inhabil i saken. Er den overordnede tjenestemann ugild, kan
avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme
forvaltningsorgan jf. forvaltningsloven § 6, tredje ledd, om avledet inhabilitet. Dette betyr at
samtlige i administrasjonen vurderes som inhabile i saken og kan ikke fatte vedtak i saken,
men dette forhindrer ikke at administrasjonen kan forberede saken for politisk behandling, jf.
kap. 3.3. i veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner og Ot. Prp. Nr. 38 (19641965) om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, s. 46.
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2 Bestemmelser - Alternativ 1
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BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR 1)

1.1

1.1.1

Bebyggelse og anlegg - (pbl § 12-5 nr 1)

Fellesbestemmelser for byggeområder

Balkonger, svalganger og utkragede bygningsdeler over 1.etasjenivå tillates etablert inntil 2,5 m utover
byggegrense, men minste avstand til fortauskant mot fylkesveg skal ikke være mindre enn 2,5 m. For
boliger på 1.etasjenivå tillates det private hager/terrasser inntil 3,0 meter fra veggliv men innenfor viste
byggegrenser, mot BUT 1-2 innenfor viste formålsgrenser. I BBB2 tillates det etablert private
hager/terrasser på 1.etasjenivå innenfor viste arealbruksformål. Parkering på terreng og atkomstveger
tillates etablert utenfor viste byggegrenser.

1.1.2

Bolig BBB1 og BBB3

I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte
byggegrenser.

1.1.3

Bolig BBB2 og BBB4

I område BBB2 og BBB4 skal det oppføres blokkbebyggelse eller konsentrert småhusbebyggelse i
rekke innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.4

Bolig og tjenesteyting BKB1

I område BKB1 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig og offentlig og privat tjenesteyting
innenfor de angitte byggegrenser. Bebyggelsen skal trappes gradvis ned mot sørvest. Etasje med
inngang fra gateplan mot Kleplandsveien skal være tilrettelagt for bruk til offentlig og privat
tjenesteyting. Øvrige etasjer over bakken skal benyttes til boligformål.

1.1.5

Krav om tilgjengelig boenhet

Boliger skal utformes iht krav i gjeldende teknisk forskrift mhp tilgjengelighet boenhet. Minimum 70 %
av totalt antall boenheter i planområdet, skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet. Inntil 50 % av
leiligheter inntil 50 m2 kan unntas fra kravet om tilgjengelighet iht teknisk forskrift, dog skal 70 %-kravet
oppfylles området sett under ett.
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1.1.6

Krav til uteoppholdsareal

For hver boenhet skal det avsettes uteoppholdsareal slik: Småhusbebyggelse minimum 80 m2/enhet,
blokkbebyggelse med leiligheter under 60 m2 minimum 25 m2/enhet, blokkbebyggelse med leiligheter
over 60 m2 minimum 50 m2/enhet. Uteoppholdsareal kan være felles for alle beboere.
Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal unntatt der dette kan inngå i
lekeareal (for eksempel akebakke).
Balkonger og takterrasser større enn 5 m2 og dybde minst 1,5 m medregnes i uteoppholdsareal.
Leiligheter på bakkeplan kan ha privat uteplass på terreng begrenset oppad til 25 m2, og det tillates
ikke hekker/gjerder over 1,2 m høyde mot vei eller felles uteareal.

1.1.7

Uteoppholdsareal BUT1-2

Uteoppholdsareal skal utformes torg- eller parkmessig og være tilgjengelig for allmennheten. Det
tillates at ganglinjer mellom byggene overdekkes med pergolaer eller enkle takoverdekninger.
Utforming skal fremgå av utomhusplanen. BUT1 er felles for beboere i BBB1, BBB2 og BKB1, BUT2
er felles for beboere i BBB3 og BBB4.

1.1.8

Lekeplass

Innenfor BUT 1 og 2 skal det etableres lekeplass i samsvar med godkjent utomhusplan. Lekeplass
skal være tilgjengelig for allmennheten, og skal ikke gjerdes inne eller stenges av på en måte som
hindrer dette.

1.1.9

Utnyttelse

Maksimal tillatt bebygget areal BYA/BRA for området
BBB1: 1900 m2 / 7500 m2
BBB2: 1200 m2 / 1600 m2
BBB3: 2000 m2 / 9000 m2
BBB4: 1600 m2 / 8000 m2
BKB1: 800 m2 / 3400 m2
Ved beregning av BRA skal kun arealer over terreng medregnes. Ved samtidig planlegging og
utbygging kan maks BRA regnes samlet under ett for de aktuelle feltene som planlegges på følgende
måte:
BBB1-2 og BKB1 Maksimalt 12500 m2 BRA
BBB3-4 Maksimalt 17000 m2 BRA

1.1.10 Høyder
Byggene i felt BBB1, BBB3 og BKB1 skal utformes slik at de trappes ned mot lavereliggende
bebyggelse i ytterkantene av hvert byggeområde. Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke på noe sted
være lavere enn 9,0 m eller tilsvarende to etasjer over ferdig planert terreng.
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Felt BKB1 - maks. 26,0 m
Felt BBB1 - maks 26,0 m
Felt BBB2 – maks 14,0 m
Felt BBB3 - maks 26,0 m
Felt BBB4 – maks 34,0 m
1.1.11 Terrengtilpasninger
Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og
tilstøtende vei.

1.1.12 Forstøtningsmur
Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,0 meter. Høyere terrengforskjeller kan tas opp ved
terrassering i trinn med maksimal høyde 1,0 m. Natursteinsmurer skal ikke ha en brattere helning enn
3:1. Bestemmelsen gjelder ikke ved nedkjøring til parkeringsetasje.

1.1.13 Estetiske forhold
Bygninger skal ha flate tak. Det tillates takterrasser. Bygningene skal ha felles eller beslektet
materialbruk.

1.1.14 Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn kan tillates inntil 3,0 m over tillatt
maksimal gesimshøyde. Takoppbygg skal ikke ha BRA større enn 35 m2. Det tillates etablert
frittstående solcelleanlegg eller solfangeranlegg på taket i inntil 3,0 m høyde over tillatt maksimal
gesimshøyde.

1.1.15 Parkering
Det skal etableres felles parkeringsanlegg under bakken. Mot fylkesveg skal parkeringsanlegg
etableres innenfor viste byggegrenser. Gjesteparkering tillates etablert på terreng.
Det skal etableres 1,25 parkeringsplasser pr. boenhet hvorav 0,25 parkeringsplass pr. boenhet skal
være forbeholdt gjesteparkering, 1 plass er til beboerparkering. Parkeringsplasser skal være felles.
Det skal etableres 1 parkeringsplass pr. 100 m2 tjenesteyting.
Min. 5 % av parkeringsplasser for bil skal være HC-plasser. Min. 10 % av parkeringsplassene skal ha
lademulighet for el-bil.

1.1.16 Sykkelparkering
Det skal etableres min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet for beboere og besøkende. Minst 50 %
av sykkelparkeringen skal være overdekket. Overdekket sykkelparkering tillates etablert på bakkeplan
utenfor byggegrense, og plassering skal i så fall fremgå av utomhusplanen. Det skal etableres 1
sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 tjenesteyting.
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1.1.17 Avkjørsel
For feltene BBB1 og BBB3 tillates det 1 avkjørsel pr delfelt med maksimal bredde = 7,0 meter. Felt
BBB2 skal ha avkjørsler fra SV3. Felt BBB4 skal ha avkjørsel via BBB3. BKB1 skal ha atkomst via
BBB1.
Avkjørsel skal ha frisikt og utforming i henhold til kravene i Håndbok N100 fra Statens Vegvesen.
1.2 Bebyggelse og anlegg – renovasjon (pbl § 12-5 nr 1)
Avfall skal håndteres enten ved nedgravde løsninger eller i eget søppelrom i forbindelse med
garasjeanlegg.

2

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR 2)

2.1 Bruk av veggrunn PBL § 12-7, pkt 14
SV1-2 og SVT1-2 skal være offentlig vegareal. SV3 er privat vegareal og felles for beboere i felt
BBB2. Gangveg SGS er privat, men skal være tilgjengelig for allmennheten. Fortau skal være offentlig
vegareal.
2.2 Teknisk plan
Det skal utarbeides teknisk plan for vann og avløp som skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Det skal redegjøres i forbindelse med byggesak hvordan
overvann planlegges håndtert. Det stilles krav om dokumentasjon av lokal overvannshåntering.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med
gjeldende normaler.

3

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

3.1 Sikringssone – frisikt
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0.5m over tilstøtende
veiers nivå.

3.2 Sone med angitte særlige hensyn – støysone
Leiligheter som kan være støyutsatt skal planlegges med tilgang til uteoppholdsareal på "stille side".
Bygningsdeler og balkonger skal ha nødvendige støyreduserende tiltak slik at kravene til innendørs
støy er i samsvar med teknisk forskrift og retningslinjene i T-1442 Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging.

4

REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7 NR 10)

4.1 Teknisk plan
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjent teknisk plan for
teknisk infrastruktur.
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Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i felt BKB1, BBB1 og BBB2 skal:
- området BUT1 være ferdig opparbeidet inklusive lekeplass.
Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i felt BBB3 og BBB4 skal:
- området BUT2 være ferdig opparbeidet inklusive lekeplass.

4.2

4.2.1

Opparbeiding av samferdselsanlegg

Byggeplan

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak i tilknytning til fylkesveg skal det foreligge byggeplan godkjent
av Statens Vegvesen.

4.2.2

Miljøgate

Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i BKB1 og BBB1-4 skal miljøgate mellom BKB1 og
omsorgssenteret være ferdigstilt.

4.2.3

Fortau langs Kleplandsveien

Før det gis brukstillatelse til bruksenheter i BKB1 og BBB1-4 skal fortau langs Kleplandsveien fra
omsorgssenteret til krysset Amerikaveien/Toftelandsveien være opparbeidet.
Før det gis brukstillatelse til bruksenheter i BBB3-4 skal fortau langs Kleplandsveien fra
omsorgssenteret til avkjørsel i nordøstre del av BBB3 være opparbeidet.

4.2.4

Felles infrastruktur

Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor BKB1 og BBB1-4, skal;
- gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien være opparbeidet som vist i planen, fra der eksisterende
fortau slutter.
- turvei og friområde langs Søgnelva fra Kleplandsveien til Linnegrøvan være ferdig opparbeidet.
- rundkjøring i krysset mellom Hølleveien og Tangvallveien være ferdig opparbeidet.
4.3 Tiltak mot spredning av svartelistede arter
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innen planområdet skal det foreligge tiltaksplan for å hindre
spredning av svartelistede arter.

4.4 Tiltak mot forurensning i grunnen
Tiltaksplan – jf. «Forskrift om begrensning av forurensing, kapittel 2 – opprydding i forurenset grunn
ved bygge- og gravearbeider», skal være godkjent av kommunen før det gis igangsettingstillatelse for
gjennomføring av område BKB1 og BBB1-4.

4.5 Geotekniske undersøkelser
Før det gis igangsettingstillatelse innenfor byggeområdene BKB1 og BBB1-4 skal geoteknisk
prosjektering være utført.
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BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg - (pbl § 12-5 nr 1)

1.1.1

Fellesbestemmelser for byggeområder

Balkonger, svalganger og utkragede bygningsdeler over 1.etasjenivå tillates etablert inntil 2,5 m utover
byggegrense, men minste avstand til fortauskant mot fylkesveg skal ikke være mindre enn 2,5 m. For
boliger på 1.etasjenivå tillates det private hager/terrasser inntil 3,0 meter fra veggliv men innenfor viste
byggegrenser, mot BUT 1-2 innenfor viste formålsgrenser. I BBB2 tillates det etablert private
hager/terrasser på 1.etasjenivå innenfor viste arealbruksformål. Parkering på terreng og atkomstveger
tillates etablert utenfor viste byggegrenser.

1.1.2

Bolig BBB1 og BBB3

I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte
byggegrenser.

1.1.3

Bolig BBB2 og BBB4

I område BBB2 og BBB4 skal det oppføres blokkbebyggelse eller konsentrert småhusbebyggelse i
rekke innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.4

Bolig og tjenesteyting BKB1

I område BKB1 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig og offentlig og privat tjenesteyting
innenfor de angitte byggegrenser. Bebyggelsen skal trappes gradvis ned mot sørvest. Etasje med
inngang fra gateplan mot Kleplandsveien skal være tilrettelagt for bruk til offentlig og privat
tjenesteyting. Øvrige etasjer over bakken skal benyttes til boligformål.

1.1.5

Krav om tilgjengelig boenhet

Boliger skal utformes iht krav i gjeldende teknisk forskrift mhp tilgjengelighet boenhet. Minimum 70 %
av totalt antall boenheter i planområdet, skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet. Inntil 50 % av
leiligheter inntil 50 m2 kan unntas fra kravet om tilgjengelighet iht teknisk forskrift, dog skal 70 %-kravet
oppfylles området sett under ett.
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1.1.6

Krav til uteoppholdsareal

For hver boenhet skal det avsettes uteoppholdsareal slik: Småhusbebyggelse minimum 80 m2/enhet,
blokkbebyggelse med leiligheter under 60 m2 minimum 25 m2/enhet, blokkbebyggelse med leiligheter
over 60 m2 minimum 50 m2/enhet. Uteoppholdsareal kan være felles for alle beboere.
Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal unntatt der dette kan inngå i
lekeareal (for eksempel akebakke).
Balkonger og takterrasser større enn 5 m2 og dybde minst 1,5 m medregnes i uteoppholdsareal.
Leiligheter på bakkeplan kan ha privat uteplass på terreng begrenset oppad til 25 m2, og det tillates
ikke hekker/gjerder over 1,2 m høyde mot vei eller felles uteareal.

1.1.7

Uteoppholdsareal BUT1-2

Uteoppholdsareal skal utformes torg- eller parkmessig og være tilgjengelig for allmennheten. Det
tillates at ganglinjer mellom byggene overdekkes med pergolaer eller enkle takoverdekninger.
Utforming skal fremgå av utomhusplanen. BUT1 er felles for beboere i BBB1, BBB2 og BKB1, BUT2
er felles for beboere i BBB3 og BBB4.

1.1.8

Lekeplass

Innenfor BUT 1 og 2 skal det etableres lekeplass i samsvar med godkjent utomhusplan. Lekeplass
skal være tilgjengelig for allmennheten, og skal ikke gjerdes inne eller stenges av på en måte som
hindrer dette.

1.1.9

Utnyttelse

Maksimal tillatt bebygget areal BYA/BRA for området
BBB1: 1900 m2 / 7500 m2
BBB2: 1200 m2 / 1600 m2
BBB3: 2000 m2 / 9000 m2
BBB4: 1600 m2 / 8000 m2
BKB1: 800 m2 / 3400 m2
Ved beregning av BRA skal kun arealer over terreng medregnes. Ved samtidig planlegging og
utbygging kan maks BRA regnes samlet under ett for de aktuelle feltene som planlegges på følgende
måte:
BBB1-2 og BKB1 Maksimalt 12500 m2 BRA
BBB3-4 Maksimalt 17000 m2 BRA

1.1.10 Høyder
Byggene i felt BBB1, BBB3 og BKB1 skal utformes slik at de trappes ned mot lavereliggende
bebyggelse i ytterkantene av hvert byggeområde. Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke på noe sted
være lavere enn 9,0 m eller tilsvarende to etasjer over ferdig planert terreng.
Felt BKB1 - maks. 26,0 m
Felt BBB1 - maks 26,0 m
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Felt BBB2 – maks 14,0 m
Felt BBB3 - maks 26,0 m
Felt BBB4 – maks 34,0 m
1.1.11 Terrengtilpasninger
Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og
tilstøtende vei.

1.1.12 Forstøtningsmur
Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,0 meter. Høyere terrengforskjeller kan tas opp ved
terrassering i trinn med maksimal høyde 1,0 m. Natursteinsmurer skal ikke ha en brattere helning enn
3:1. Bestemmelsen gjelder ikke ved nedkjøring til parkeringsetasje.

1.1.13 Estetiske forhold
Bygninger skal ha flate tak. Det tillates takterrasser. Bygningene skal ha felles eller beslektet
materialbruk.

1.1.14 Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn kan tillates inntil 3,0 m over tillatt
maksimal gesimshøyde. Takoppbygg skal ikke ha BRA større enn 35 m2. Det tillates etablert
frittstående solcelleanlegg eller solfangeranlegg på taket i inntil 3,0 m høyde over tillatt maksimal
gesimshøyde.

1.1.15 Parkering
Det skal etableres felles parkeringsanlegg under bakken. Mot fylkesveg skal parkeringsanlegg
etableres innenfor viste byggegrenser. Gjesteparkering tillates etablert på terreng.
Det skal etableres 1,25 parkeringsplasser pr. boenhet hvorav 0,25 parkeringsplass pr. boenhet skal
være forbeholdt gjesteparkering, 1 plass er til beboerparkering. Parkeringsplasser skal være felles.
Det skal etableres 1 parkeringsplass pr. 100 m2 tjenesteyting.
Min. 5 % av parkeringsplasser for bil skal være HC-plasser. Min. 10 % av parkeringsplassene skal ha
lademulighet for el-bil.

1.1.16 Sykkelparkering
Det skal etableres min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet for beboere og besøkende. Minst 50 %
av sykkelparkeringen skal være overdekket. Overdekket sykkelparkering tillates etablert på bakkeplan
utenfor byggegrense, og plassering skal i så fall fremgå av utomhusplanen. Det skal etableres 1
sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 tjenesteyting.

Side 3 av 5

1.1.17 Avkjørsel
For feltene BBB1 og BBB3 tillates det 1 avkjørsel pr delfelt med maksimal bredde = 7,0 meter. Felt
BBB2 skal ha avkjørsler fra SV3. Felt BBB4 skal ha avkjørsel via BBB3. BKB1 skal ha atkomst via
BBB1.
Avkjørsel skal ha frisikt og utforming i henhold til kravene i Håndbok N100 fra Statens Vegvesen.
1.2 Bebyggelse og anlegg – renovasjon (pbl § 12-5 nr 1)
Avfall skal håndteres enten ved nedgravde løsninger eller i eget søppelrom i forbindelse med
garasjeanlegg.

2

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR 2)

2.1 Bruk av veggrunn PBL § 12-7, pkt 14
SV1-2 og SVT1-2 skal være offentlig vegareal. SV3 er privat vegareal og felles for beboere i felt
BBB2. Gangveg SGS er privat, men skal være tilgjengelig for allmennheten. Fortau skal være offentlig
vegareal.
2.2 Teknisk plan
Det skal utarbeides teknisk plan for vann og avløp som skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Det skal redegjøres i forbindelse med byggesak hvordan
overvann planlegges håndtert. Det stilles krav om dokumentasjon av lokal overvannshåntering.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med
gjeldende normaler.

3

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

3.1 Sikringssone – frisikt
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over tilstøtende
veiers nivå.

3.2 Sone med angitte særlige hensyn – støysone
Leiligheter som kan være støyutsatt skal planlegges med tilgang til uteoppholdsareal på "stille side".
Bygningsdeler og balkonger skal ha nødvendige støyreduserende tiltak slik at kravene til innendørs
støy er i samsvar med teknisk forskrift og retningslinjene i T-1442 Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging.

4

REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7 NR 10)

4.1 Teknisk plan
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjent teknisk plan for
teknisk infrastruktur.
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Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i felt BKB1, BBB1 og BBB2 skal:
- området BUT1 være ferdig opparbeidet inklusive lekeplass.
Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i felt BBB3 og BBB4 skal:
- området BUT2 være ferdig opparbeidet inklusive lekeplass.

4.2 Opparbeiding av samferdselsanlegg

4.2.1

Byggeplan

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak i tilknytning til fylkesveg skal det foreligge byggeplan godkjent
av Statens Vegvesen.

4.2.2

Miljøgate

Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i BKB1 og BBB1-4 skal miljøgate mellom BKB1 og
omsorgssenteret være ferdigstilt.

4.2.3

Fortau langs Kleplandsveien

Før det gis brukstillatelse til bruksenheter i BKB1 og BBB1-4 skal fortau langs Kleplandsveien fra
omsorgssenteret til krysset Amerikaveien/Toftelandsveien være opparbeidet.
Før det gis brukstillatelse til bruksenheter i BBB3-4 skal fortau langs Kleplandsveien fra
omsorgssenteret til avkjørsel i nordøstre del av BBB3 være opparbeidet.

4.2.4

Felles infrastruktur

Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i BKB1 og BBB1-4, skal;
- fortau langs Toftelandsveien være opparbeidet som vist i planen
- turvei og friområde langs Søgnelva fra Kleplandsveien til Linnegrøvan være ferdig opparbeidet.
- rundkjøring i krysset mellom Hølleveien og Tangvallveien være ferdig opparbeidet.
4.3 Tiltak mot spredning av svartelistede arter
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innen planområdet skal det foreligge tiltaksplan for å hindre
spredning av svartelistede arter.

4.4 Tiltak mot forurensning i grunnen
Tiltaksplan – jf. «Forskrift om begrensning av forurensing, kapittel 2 – opprydding i forurenset grunn
ved bygge- og gravearbeider», skal være godkjent av kommunen før det gis igangsettingstillatelse for
gjennomføring av område BKB1 og BBB1-4.

4.5 Geotekniske undersøkelser
Før det gis igangsettingstillatelse innenfor byggeområdene BKB1 og BBB1-4 skal geoteknisk
prosjektering være utført.
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1

BAKGRUNN

Reguleringsplanen fremmes av SPISS Arkitektur & Plan AS på vegne av Agderbygg AS .

1.1

Planområdet

Området er omfattet av kommunedelplan for Tangvall som ble vedtatt 26.05.2016, basert på
mulighetsstudie utført våren 2015, og er i planen omtalt som felt B14. Dette feltet er avsatt i planen til
boligbebyggelse. Planområdet ligger som en del av sentrumsområdet på Tangvall, og dette gir rom for
noe høyere tetthet, og en mer urban utforming av bebyggelsen. Mulighetsstudien og
kommunedelplanen har definert området som et viktig utbyggingsområde på Tangvall. Området er i
dag uregulert og det er krav til detaljreguleringsplan før søknad om tillatelse til tiltak. Det ble parallelt
med arbeidet med kommunedelplanen i 2015 utarbeidet et planforslag basert på oppstartsvarsel fa
januar 2015. Etter at kommunedelplanen ble vedtatt, ble det varslet en endring av planområdet.
Toftelandsveien ble tatt med i planområdet for å sikre etablering av gang-/sykkelvei frem til
Søgneelva, planområdet ble noe utvidet i nord for å regulere inn bebyggelse i nedre del av Solåsen og
felt BKB6 i kommunedelplanen ble tatt ut av planområdet.

1.2

Planens hovedinnhold

Detaljplanen for Nymoen skal legge til rette for oppføring av et større antall boliger i blokkbebyggelse
og konsentrert småhusbebyggelse i felt B14. Planen legger til rette for høy utnyttelse i 2-8 etasjer, og
følger opp intensjonen i kommunedelplanen om høy utnyttelse i sentrumsnære strøk.
Bygningsmassen skal også romme ulike former for tjenesteyting og næringsvirksomhet, og den korte
avstanden til sentrum med sine tjenestetilbud og omsorgssenteret gjør at området ligger svært godt til
rette for boliger med et utvidet servicetilbud.
Viktige elementer i planen har vært å belyse planområdet i forhold til resten av sentrumsområdet på
Tangvall, vurdere utforming og arkitektur på ny bebyggelse, samt avklare viktige spørsmål knyttet til
trafikk og parkering. Planen har også definert de nødvendige krav til håndtering av støy og rassikring
som er angitt i kommunedelplanens bestemmelser.
Forslagsstiller er av den oppfatning at planen vil være et godt styringsredskap for videre utvikling av
eiendommene, og at planen gjennom sitt innhold følger opp kommunedelplanen på en god måte.
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BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET

2.1
Planområdets beliggenhet
Planområdet ligger på Nymoen på Tangvall øst i Søgne kommune. Arealet er avgrenset av
Kleplandsveien i vest og nord, og Amerikaveien i sør og Solåsen i øst. Arealet er i dag ubebygget, og
er benyttet dels til landbruksformål og dels til andre formål (ridesenter). Arealet har en svært sentral
beliggenhet i forhold til kommunesenteret på Tangvall, og har en gunstig plassering i forhold til
kollektivtrafikk og andre offentlige og private servicetilbud. Planområdet omfatter i hovedsak det som i
kommunedelplan for Tangvall er omtalt som felt B14.
Foreslått planavgrensning er vist på kartutsnittet under. I tillegg til GB 73/67 er GB 73/58 innlemmet i
planområdet. Planområdet omfatter også Toftelandsveien frem til Søgneelva.
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2.2
Bebyggelsesstruktur og sol-/skyggeforhold
Planområdet ligger i kommunens sentrumsområde (avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen), og er
i kommunedelplanen avsatt til boligbebyggelse (B14). I dette området forventes det høy utnyttelse.
Samtidig er det viktig å sikre gode uteoppholdsarealer, skjermet for støy og med sol.
Uteoppholdsarealene må utformes med en kombinasjon av privat og felles areal, en skal kunne velge
å oppsøke et fellesskap ute eller være ute for seg selv uten å bli forstyrret. Med unntak av søndre del
ved krysset Toftelandsveien/Kleplandsveien er planområdet ubebygget og i praksis helt flatt.
Solforholdene er gjennomgående svært gode, Solåsen vil i vinterhalvåret ta noe formiddagssol, men i
sommerhalvåret vil sola stort sett passere over Solåsen. Ny bebyggelse vil kunne orienteres slik at alle
uteplasser har meget gode solforhold store deler av dagen. Eksisterende bebyggelse i områdene
rundt består av varierende bygningsmasse fra leilighetsbygget i vest på Falchs jorde, omsorgssenteret
i 2 etasjer og småhusbebyggelsen i Amerikaveien.
2.3
Grønn infrastruktur
Hoveddelen av planområdet er helt flatt og deles i to av bjørkeallèen i Amerikaveien. Eiendommene er
ubebygget og benyttes til landbruk og ridesenter. Vegetasjonen i planområdets flate del er preget av
at det har vært drevet landbruk i området, og delen av planområdet som omfatter nedre del av
Solåsen er skogkledt og fremstår som et viktig grøntdrag mellom sentrumsområdet på Tangvall og
turområdene rundt Tjomsevannet. Mellom planområdet og E-39 ligger det en sone som vil kunne
fungere som støy- og grøntbuffer mellom vegen og bebyggelsen.
I kommunedelplanen er det foretatt avklaringer knyttet til overordnet grønnstruktur. For denne planen
er tilkobling til og opparbeiding av turvei langs Søgneelva inkludert g/s-veg langs Toftelandsveien et
aktuelt rekkefølgekrav som kan bli innarbeidet i planen.

2.4
Kulturminner og fornminner
Det ble i forbindelse med oppstartsvarselet stilt krav fra Vest-Agder Fylkeskommune om arkeologisk
utgraving. Denne ble utført sommeren 2015, og resultatet av denne er omtalt under kapittel 3.14.

2.5
Samferdsel og trafikk
Kleplandsveien går gjennom planområdet og er naturlig atkomstvei til planområdet. Veien vil også ha
gjennomgangstrafikk. Slik veien er utformet i dag, er den en barriere for gående mellom området hvor
Søgne omsorgssenter ligger og det framtidige området for boliger. Dersom det skal legges til rette for
sambruk av arealer og funksjoner mellom omsorgssenteret og seniorboligene må det reguleres en
løsning som gir en trafikksikker løsning for gående gjennom området og som bidrar til lav fart på
trafikken. Veien må dimensjoneres i tråd med forventet trafikkmengde. I kommunedelplanen for
Tangvall er samferdsel og infrastruktur i Tangvallområdet utredet, og det er stilt rekkefølgekrav til
opparbeiding av en rekke veg- og trafikksikkerhetstiltak. I samråd med kommunen vil aktuelle
rekkefølgekrav til samferdselstiltak bli innarbeidet i planen.
Planområdet har en svært god beliggenhet i forhold til kollektivtransport. Tangvall er holdeplass for
flere av bussrutene til og fra Kristiansand, samt at busser til og fra vestfylket delvis betjener Tangvall.
Det er en overordnet målsetting at trafikkmengden samlet sett skal reduseres ved overgang til til
kollektivtrafikk og sykkel. Trafikkbelastningen vil likevel være en vesentlig faktor ved vurdering av tiltak
for bebyggelse mhp støy og luftkvalitet. Det er utarbeidet egen rapport om støy, og denne er vedlagt
plansaken. Støyanalysen viser at det er behov for å utforme boligene med "stille side" for å ivareta
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kravene i veiledning T-1442 om støy i arealplanlegging. Konsekvenser for planen er omtalt under
kap.3 - beskrivelse av planforslaget.

2.6
Sosial infrastruktur
Planområdets sentrale beliggenhet i bydelen gjør at det offentlige og private servicetilbudet kan
betegnes som svært godt. Tngvall har en rekke service- og aktivitetstilbud som ligger i gang- og
sykkelavstand fra planområdet. Offentlige sosial- og helsetilbud finnes i Tangvall sentrum og
omsorgssenteret like ved planområdet. På Tangvall ligger også Søgne stadion med friidrettsanlegg og
kunstgressbaner, et nærtliggende idrettsanlegg som er tilgjengelig for almennheten. Kommunens ulike
kulturtilbud er lokalisert i eller nært ved Tangvall.

2.7

Forhold for barn og unge

Kommunen stiller generelt krav om at det opparbeides trygge og gode lekearealer innen planområdet.
Dette for å gi en samlet god kvalitet på uteområdet og for å dekke behovet for lekearealer for barn
som oppholder seg i området. Lekeområdet skal kobles til tilgjengelige gangforbindelser gjennom
området og være tilgjengelig også for de som ikke bor innenfor området.
Planområdet er sentralt beliggende i forhold til barnehage og skoletilbud. Nærmeste barnehage er
Salemsveien familiebarnehage og Nygårdsheia familiebarnehage, begge ca 1000 m fra planområdet.
Nærmeste barneskole er Nygård skole skole 950 m unna, og nærmeste ungdomsskole er Tangvall
skole 700 m unna. Søgne videregående skole finnes i Stauslandsområdet 2,4 km unna. Skoleveien
for barna i området er godt ivaretatt.
Av øvrige tilbud er Tangvall sentrum nært i forhold til planområdet, og har et omfattende
aktivitetstilbud for barn og unge. Søgne stadion ligger like vest for sentrum, 0,8 km fra planområdet.
Det er imidlertid behov for å etablere et tilbud i nærområdet i forbindelse med nye boliger i
planområdet.
Selve planområdet har i dag ingen særskilte tilbud til barn og unge. Det er imidlertid et areal som
egner seg til fri lek, men som jordbruksområde er det lite tilgjengelig i dag.

2.8
Teknisk infrastruktur
I dag har området mest grønne flater. Ved utbygging av området må bestemmelsene i hovedplan for
avløp om lokal håndtering av overvann, fordrøyning og sikre flomveger følges. Bruk av grønne tak,
permeable flater mv. må vurderes og det må gjøres en vurdering av kapasiteten på overvannsnettet
og eventuelt behov for økt dimensjon på rør. Det må avklares med AE Nett hvilke kabler de har i
området. Kartutsnittet under pkt 2.1 viser hvilke offentlige VA-anlegg som ligger i bakken. Det må
gjøres beregninger av hvor mye vann det er behov for ift sprinkling, og om det er behov for å utbedre
dagens vannforsyning.
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2.9
Planstatus
Området omfattes av kommuneplan for Søgne, vedtatt 20.desember 2012. Kommundelplan for
Tangvall ble vedtatt 26.05.2016, og område B14 som planområdet heter, er avsatt til boligformål,
blokkbebyggelse eller konsentrert småhusbebyggelse.
Kommuneplanen viser arealet som område for bebyggelse og anlegg, sentrumsområde.
Kommunedelplanen viser i tillegg til arealbruksformålet, hensynssone/sikringssone støy (H220) og
hensynssone/sikringssone ras- og skredfare (H310). I plansaken vil disse to områdene bli viet spesiell
oppmerksomhet.
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2.10 Planens forhold til kommunedelplanen
Planarbeidet har pågått delvis parallelt med kommunedelplanen, og det har vært god dialog mellom
kommunen og forslagsstiller gjennom prosessen. Dette har sikret at de intensjoner og føringer som er
lagt til grunn for kommunedelplanen er videreført i plansaken, og gjør at planforslaget på alle punkter
er i samsvar med overordnet planverk. Kommunedelplanen har i pkt 1.5 i planbestemmelsene en
rekke rekkefølgekrav som skal oppfylles i forbindelse med utbygginger innenfor
kommuedelplanområdet. I samråd med kommunen skal B14 kobles mot rekkefølgekrav 1.5a) som
omhandler gang- og sykkelveg langs Toftelandsvegen frem til Søgneelva. Dette er derfor medtatt i
planområdet og blir en del av plansaken videre. Videre skal rekkefølgekrav 1.5e) som omhandler
turvei langs Søgneelva tas inn som rekkefølgekrav til planen.
Kommunedelplanen viser også en mindre utvidelse av felt B14 i nordre del, og dette er medtatt i
plansaken gjennom det utvidede oppstartsvarselet. Det er vist hensynssoner/sikringssoner i
planområdet og disse utredes særskilt i planforslaget.
På bakgrunn av kommunedelplanens intensjoner bør planområdet gis en realtivt høy utnyttelse
sammenlignet med øvrige områder i bydelen, og gjennom det bidra til å styrke områdesenteret på
Tangvall.
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PLANFORSLAGET
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3.1
Planavgrensingen
Planavgrensingen er i samsvar med kommunens forslag som følge av vedtaket om
kommunedelplanen, gjengitt i skriv av 15.06.16 til tiltakshaver. Inntil videre fremmes planforslaget med
Toftelandsvegen inkludert men det kan, dersom det er hensiktsmessig, vurderes å dele planen slik at
Toftelandsvegen blir egen plansak.
Dette begrunnes således:
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•
•

Reguleringsplaner skal primært løse problemstillinger som er innen planområdet eller har
direkte relevans eller påvirkning for løsninger i planområdet
Uavklarte problemstillinger uten direkte relevans for utformingen av planens hovedinnhold kan
få store fremdriftsmessige konsekvenser for plansaken

Det vil bli tatt stilling til dette underveis i planprosessen, antakelig etter høringsrunden etter
1.gangsbehandling.

3.2
Hovedidè
Planens hensikt er å legge til rette for boligbebyggelse på eiendommene gnr/bnr 73/67 og 73/58.
73/67 eies av Agderbygg AS og 73/58 eies av Kristin Tofte Andresen.
Hovedidèen består i å etablere en bebyggelse i inntil 6 etasjer på nordvestsiden av planområdet for å
danne en støyskjermede rygg mot E39. Mot sydøst vil det bli etablert en lavere bebyggelse for å ta
opp overgangen til eksisterende eneboligbebyggelse i Amerikaveien. Mellom disse strukturene
dannes det to gode uterom som med svært gode solforhold. Her etableres felles møteplasser og
uteoppholdsarealer som innbyr til sosialt samvær og interaksjon beboerne imellom. Boligene
planlegges for en variert beboergruppe. I planområdets nordlige del, under Solåsen, legges det til rette
for bebyggelse i blokk eller terrassert blokkbebyggelse i inntil 8 etasjer. Dette vil kunne skape et
spennende og nyskapende bygningsmiljø i planområdet som helhet, og bygge opp under intensjonen
om høy utnyttelse i planområdet.
På grunn av områdets gunstige beliggenhet i forhold til offentlig service og kommunikasjon, samt
omsorgssenteret, er det ønskelig å legge til rette for tjenestytende virksomhet blokken nærmest
omsorgssenteret. Dette vil være virksomheter som styrker muligheten for at beboerne i området kan
bli boende lengst mulig i sine egne boliger, som helsetjenester, omsorgstjenester, frisør, fotpleie etc.,
og andre fellesfunksjoner som kommer beboerne til gode.
Fellesarealer i bygningsmassen vil gi rom for funksjoner og aktiviteter som styrker muligheten for at
mennesker i alle livsfaser skal kunne bo hjemme lengst mulig. For eldre beboere spesielt vil det være
en stor økning i livskvalitet å kunne bli boende hjemme helt til livets slutt.
Bebyggelsen er utformet med utgangspunkt i at tomten er flat, og at bebyggelsen dermed skal bidra til
en spennende og variert opplevelse av tomta. Utformingen av blokkene i form av smale
bygningskropper med atkomst via svalganger gir samtlige leiligheter svært gode lys- og utsiktsforhold
og alle leiligheter blir gjennomgående. Svalgangsløsningen er effektiv med tanke på trapp- og
heisløsninger og sikrer god tilgjengelighet. Løsningen gir også alle leiligheter en "stille" side ift
trafikkstøy. Unntaket fra dette er den høyere bebyggelsen i nord, som på grunn av beliggenheten helt
opp under Solåsen, tåler en større høyde og samtidig kan tenkes noe terrassert inn mot skråningen.
Grunnforhold og eventuelt behov for rassikring vil i noen grad påvirke endelig valg av løsning.
Den lavere delen av bebyggelsen kan oppføres enten som lavblokker i inntil 3 etasjer eller som
småhus i kjede/rekkehus i 2-3 etasjer. For lavblokkbebyggelse legges det til rette for at det kan
etableres takterrasse med direkte atkomst vi trapp/heis. For eventuelle småhus vil det også være
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aktuelt med ulike former for takterrasseløsninger.

3.3
Arealbruk
Planområdets størrelse : 32 000 m2
Areal foreslås benyttet til følgende formål;
Bebyggelse og anlegg, bolig/tjenesteyting
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kjøreveg, g/s-vei samt annen veigrunn.
Antall boenheter: ca 190 boenheter
Uteareal pr boenhet: Småhusbebyggelse minimum 80 m2/enhet, blokkbebyggelse med leiligheter
under 60 m2 minimum 25 m2/enhet, blokkbebyggelse med leiligheter over 60 m2 minimum 50
m2/enhet.
Maksimal tillatt bebygget areal BYA for området
BBB1: 1900 m2
BBB2: 1200 m2
BBB3: 2000 m2
BBB4: 1600 m2
BKB1: 800 m2

3.4
Bebyggelse, struktur og tiltak
Bebyggelsens utforming tar utgangspunkt i at størstedelen av tomta er flat, og har en karakteristisk
langstrakt rektangulær form. I nordøst strekker planområdet seg litt inn i Solåsen som er en relativt
bratt, vest-nordvestvendt skråning. Mot nordvest vil det være naturlig å la bebyggelsen få en god
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høyde, opptil 6 etasjer, slik at denne bebyggelsen danner en god rygg mot E39 og trafikkstøyen.
Høyden på denne bebyggelsen vil ikke kaste nevneverdig skygge på annen bebyggelse og uteareal,

og dermed vil den foreslåtte noe lavere bebyggelsen i sydøst også få svært gode solforhold. Ved å
legge bebyggelsen i hovedsak rundt planområdets randsone og rundt bjørkeallèen i Amerikaveien,
dannes det svært gode utearealer mellom byggene. Modelleringen av bebyggelsen hensyntar dermed
både sol-/skyggeforhold, støy og estetiske forhold ved at bebyggelsen trappes ned mot lavere
eksisterende bebyggelse. I nordørstre del av planområdet tillates det noe høyere bebyggelse og
denne kan vurderes terrassert. Det er forslagsstillers oppfatning at inntil 8 etasjer vil kunne være
akseptabelt i denne delen av planområdet.
Boligblokkene utformes med gjennomgående leiligheter knyttet sammen med en felles svalgang med
trapp/heis. Hovedfasaden på leilighetene vil få svært gode sol- og utsiktsforhold. Ved å bygge i
varierende høyde inntil 6 etasjer etableres en bygningsstruktur som gir god utnyttelse samtidig som
det kan etableres store sammenhengende grøntområder mellom bebyggelsen og dette kan dermed
inngå som en del av beboernes uteoppholdsareal. Det vil være naturlig å knytte sammen
stiforbindelser i dette grøntarealet med tilliggende kommunale veger rundt planområdet.
Nærmest omsorgssenteret etableres det mulighet for tjenesteyting på bakkeplan. Dette kan være
fotterapeut, fysioterapeut, helsetilbud, frisør eller lignende virksomhet.
Grunnet støy fra fylkesvegen vil det være naturlig å stille krav til støyreduserende tiltak for boligene, og
dette kan eksempelvis være innglassing av balkonger eller tilsvarende.
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Bebyggelsen oppføres i 2-6 etasjer på flaten og inntil 8 etasjer inntil Solåsen. Planbestemmelsene er
utformet slik at det skal prosjekteres med flate tak. Høydebestemmelsene skal sikre at bebyggelsen
rundt planområdet ikke får redusert sine solforhold vesentlig. Leilighetene varierer i størrelse fra ca. 50
m2 til ca. 150 m2.
Det er utført en sol-skyggeanalyser som illustrerer hvordan solforholdene er på forskjellige tidspunkt
på dagen og året. Videre viser snitt og oppriss forholdet til nabobebyggelsen, og perspektivskisser
viser hvordan volumene fremstår i nåværende bygningsstruktur i området.

3.5
Grønnstruktur
Plasseringen av bebyggelsen skal hensynta gode uterom for beboerne, og samtidig knytte området
sammen med omkringliggende grøntstruktur. Kommunedelplanen definerer viktige grøntstrukturer og
grøntdrag i Tangvall, og et aktuelt tiltak som denne planen vil måtte bidra til å gjennomføre, er turveien
langs Søgneelva.
Det er lagt stor vekt på at de felles uteområdene har høy kvalitet både i utforming og materialbruk. Det
skal etableres gode gangforbindelser til omkringliggende vegnett, og spesielt forholdet til
omsorgssenteret skal vies stor oppmerksomhet. Bruk av vegetasjon og ulike typer av gate- og
plassgulv vil kunne definere skille mellom offentlige, private og halvprivate soner. Det stilles krav om
utomhusplan ved søknad om tillatelse til tiltak.
3.6
Samferdselsanlegg/ trafikk
Det etableres ikke nye kommunale veger som følge av planarbeidet. Atkomst til parkeringskjellere
foreslås lagt fra Kleplandsvegen. Felt BBB2 får også avkjørsel i syd ved omsorgssenteret. Planen
viser forslag til nye fortau og avkjørsler i nedre del av Kleplandsvegen, slik at området langs
omsorgssenteret får økt trafikksikkerhet og en mer bymessig utforming.
Planavgrensingen er lagt slik at planen omfatter atkomst og kryssløsninger ved Kleplandsveien ned til
Toftelandsveien og videre mot den planlagt turstien langs Søgneelva. Det er vist fortau og gang/sykkelveg langs Toftelandsveien i tråd med tidligere reguleringer.

3.6.1

Parkering

Kommunedelplanen stiller krav om 1,25 parkeringsplass pr.bolig i fellesanlegg hvorav minimum 1
plass i fellesanlegg. Planområdets beliggenhet, og den valgte utbyggingsformen tilsier at det kan
legges til grunn at bilbruken kan reduseres. Fortetting i sentrale områder, nært servicetilbud og
kollektivknutepunkter er en bærekraftig og klimavennlig utbyggingsform. Hensikten med å konsentrere
utbyggingen i sentrumsområder er å redusere transportarbeidet i form av unødvendig bilkjøring i størst
mulig grad. Det stilles krav til at det skal være lademuligheter for el-biler i planområdet.
Det stilles krav om 2 sykkelparkeringsplasser pr bolig. Det legges opp til at parkering for ny
blokkbebyggelse skal foregå hovedsaklig under bakken.
5 % av plassene skal utformes som plasser for funksjonshemmede. Disse skal ligge i tilknytning til
inngangspartier og/eller ved heis i parkeringskjeller.
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Planområdet har som nevnt en gunstig lokalisering i forhold til kollektivtrafikk. Det er etablert et
knutepunkt for busslinjer både lokalt og øst- og vetover på Tangvall, like ved planområdet. Det er et
mål i kommunedelplanen at det skal etableres gode interne kommunikasjonslinjer som letter gående
og syklende trafikk til og fra kollektivknutepunkter, og planen for Nymoen bygger opp under dette.

Side 17 av 41

Side 18 av 41

3.7
Teknisk infrastruktur
Ny bebyggelse på eiendommen knyttes til eksisterende og eventuelt nye og/eller oppgraderte VAanlegg i området. Det er usikkerhet fra kommunens side om det er tilstrekkelig kapasitet på disse
ledningene. Det må utarbeides teknisk plan for området. Boligsprinkling krever tosidig vanntilførsel.
Overvannshåndtering skal i hovedsak foregå på egen grunn, form av fordrøyende masser eller
tilsvarende i kombinasjon med sammenhengende permeable flater. Dimensjonering av dette skal
fremkomme ved søknad om tillatelse til tiltak.
Det stilles krav om at utbygger opparbeider og bekoster nye kommunaltekniske anlegg som følger av
teknisk plan for området. Videre er opparbeiding/tilskudd til gang-/sykkelveg eller fortau samt turvei
langs Søgneelva en del av rekkefølgekravene som følger av ny kommunedelplan for Tangvall.
Avfallshåndtering kan foregå ved nedgravde løsninger eller i egne søppelrom i kjeller iht norm fra
Avfall Sør AS.

3.8
Veinavn
Planområdet som i dag ikke er utbygget utgjøres av to gårds- og bruksnummer, gnr/bnr 73/67 og 58.
Veinavn og adressering foretas av kommunens utvalg for navn- og adressesaker.

3.9
Universell utforming og krav om tilgjengelig bolig
Kravene til universell utforming og tilgjengelighet følger i hovedsak gjeldende teknisk forskrift. Det er i
denne åpnet for at inntil 50% av leiligheter inntil 50m2 kan utformes uten tilgjengelighetskrav.
Plansaken stiller imidlertid krav om at minimum 70% av alle boliger uansett størrelse skal være
utformet slik at tilgjengelighetskravet oppfylles. Det kan tillates at tilgjengelighetskravet i boenheter i
småhus i inntil 3 etasjer kan løses ved hjelp av tekniske hjelpemidler som intern heis/løfteplattform
eller trappeheis.
Det stilles krav om universell utforming på uteareal ved boligbygning med krav om heis. Det stilles
krav til utomhusplan ved søknad om igangsettingstillatelse, og denne skal mer detaljert gjøre rede for i
hvilken grad tilgjengelighetskravene er oppfylt.

3.10 Barn og unges interesser
Planområdet har i dag lite å tilby barn og unge, men er i noen grad tilgjengelig. Det arealet som i dag
benyttes til hestesport er midlertidig utleid til dette formålet, og denne aktiviteten kan enkelt finne
andre lokaliseringer. Ferdig utbygget vil derfor planområdet være et verdifullt tilskudd til nærmiljøet, og
arealet vil være tilgjengelig og brukbart i en helt annen grad enn i dag. Fra å være relativt uegnet for fri
lek og opphold, vil det ubebygde området bli attraktivt som uteoppholdsareal for beboerne, og det
legges inn krav i bestemmelsene om opparbeidelse av lekeareal. Solforholdene er gode, og de
lokalklimatiske forholdene (vind) kan tenkes forbedret ved beplantning og gjerder/lave vegger. For de
større barna og ungdommene er det kort vei til skole og kommunale aktivitets- og idrettsanlegg. Skoler
og barnehager er som nevnt lokalisert nært planområdet, og trafikksikkerheten er relativt godt
ivaretatt.
Områdets sentrale beliggenhet på Tangvall gir korte avstander til både skoler og ulike fritidsaktiviteter,
bl.a. ligger rådhuset med bibliotek og annen kulturvirksomhet svært nært planområdet.
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Det skal etableres / være etablert sandlekeplass / tilbud på minimum 250 m2, maksimalt 100 meter i
luftlinje fra bolig ved utbygging i nye eller etablerte områder for bebyggelse og anlegg.
Etablering av gang-/sykkelveg og fortau langs Toftelandsveien vil være et viktig bidrag til
trafikksikkerheten for barn og unge i området og vil gjøre tilgangen til friområder vesentlig tryggere.

3.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utført analyse av risiko og sårbarhet (ROS). Vurdering av områdestabilitet og rassikring er
foretatt. For området omfattet av hensynssone H310 er konklusjonen følgende:
Grunnforholdene består av meget fast og stabil granittisk gneis eller tilsvarende. Bergarten er hard og
stabil, men noe blokkaktig i overflaten. Hele Solåsen er dekket av tett vegetasjon. Det flate området
mellom fjellskrenten og Kleplandsveien består av sand og grus i moderat dybde. Grunnforholdene
anses meget gode relatert til det aktuelle tiltaket. Den geotekniske stabiliteten i området er vurdert
som meget god, og den geologiske stabiliteten som tilfredsstillende. Det anbefales imidlertid at det
foretas konkret kontroll av utsprengte og utgravde fjellskrenter, og at det samtidig foretas en kontroll
av skråningen opp mot Solåsen.
Det bli stilt krav rekkefølgebestemmelsene om at geotekniske undersøkelser/rapport vil bli utført før
det gis igangsettingstillatelse til arbeider i planområdet. Dette grunnet nærhet til elveleiet, og risiko for
utglidning av leiremasser. I alle tiltak i området skal fagområdet geoteknikk ansvarsbelegges særskilt.
De undersøkelser som så langt er utført viser at det stort sett er løsmasser i området, bestående av fin
sand med økende innslag av silt og leire med dybden. Det er god fasthet i øvre del av massene, men
da sand/silt er følsomt for erosjon bør byggegropen sikres med tilstrekkelig drenering.
Støy er kartlagt og det er stilt krav til dokumentasjon av oppfylte støykrav i byggesaker innen
planområdet. Det er ikke påvist at det er spesielle støv- og forurensningsplager i området for øvrig.
For øvrig foreligger det ingen større risiki som innebærer krav til særskilte tiltak.
Det stilles krav til egen plan for overvannshåndtering.

3.12 Miljøkonsekvenser
Planen hjemler etablering av ca 180 boenheter nært kommunesenteret og nært kollektivknutepunkt.
Dette bygger oppunder vedtatte klimamål om fortetting og økt utnyttelse i sentrale strøk. Planen vil
derfor kunne ha en positiv effekt på transportarbeidet i kommunen, og på den måten bidra til reduserte
klimagassutslipp. Det er sparsomt med trafikktellinger i området. Planen med ca 180 boenheter
forventes å skape rundt 540 bilturer pr. døgn. Kollektivtilbudet er meget bra og avstander til
kommunesenter samt skoler/aktivitetstilbud og dagligvareforretning er korte. Det kan derfor forventes
en transportproduksjon som er lavere enn for kommunen forøvrig. Det legges opp til god
sykelparkeringsdekning, og det er en sterk forventning om at mye av det daglige lokale
transportarbeidet kan foregå til fots eller med sykkel. Det ligger også en forventning om at det vil
kunne bli en stor andel kollektivreisende for reiser inn mot sentrum grunnet den gode beliggenheten i
forhold til kollektivknutepunktet.
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Byggearbeidene skal gjennomføres i samsvar med gjeldende krav til miljøsanering og
avfallshåndtering. For å redusere massetransport søkes det å optimalisere massebalansen på arealet
i størst mulig grad.
Planen hjemler ikke virksomheter som innebærer spesiell miljørisiko, og det legges til rette for at avfall
kan håndteres i samsvar med bestemmelser om sortering og gjenbruk.
Forslagsstiller er ikke kjent med at det finnes forurensede masser i grunnen.

3.13 Naturmangfold
I henhold til naturmangfoldloven § 7 vurderes planområdet
etter prinsippene i § 8-12. Naturmangfold omfatter:
• Landskap
• Geologi
• Økosystem
• Naturtyper
• Arter og genetiske variasjoner innenfor artene
Planområdet er flatt og delt i to ulike situasjoner der den ene delen er ferdig utbygd med veier og
boliger, mens den andre er innmark.
Landskapet er en flat elveslette med typiske sørlandsheier utenfor planområdet mot nord og øst.
Geologisk sett er området preget av at grunnfjellet stikker
opp i omkringliggende områder, mens selve planområdet
er en sandslette avsatt i da havet stod høyere.
Det er ikke registreringer innenfor eller i nærheten av
selve planområdet som inngår i noen naturtypeområder
eller økosystem som etter naturmangfoldloven krever
beskyttelse. Innmarken er to ulike jorder. Det ene nordøst
for veien som krysser det ubebygde området er fulldyrket
eng. Det andre har vært benyttet til kornproduksjon, men
ligger nå brakk.
Innenfor planområdet er lite trær. Eneste innslaget er
noen busker og trær i hagene i sør samt en bjørkeale som
følger veien over jordene. Denne er relativ ny og trærne er
unge.
I feltsjiktet er det ingen arter som knyttes til noen
naturtyper. Det er et par forekomster av arter som er
uønsket og står på den norske svartelisten: Hagelupin og parkslirekne. Begge har kategorien SE, som
betyr svært høy risiko. Område markert med A har både hagelupin, og parkslirekne i spredte
forekomster. Område B har hagelupin i forholdsvis tette bestander. Gravearbeider i disse avgrensede
områdene må ta forhåndsregler i forhold til å hindre at disse artene sprer seg lett. Jorda herfra bør
ikke disponeres fritt, men håndteres slik at parkslirekne og hagelupin ikke sprer seg til nye områder,
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eller videre inne i planområdet. Tiltakshaver vil sammen med aktuell entreprenør sørge for at jord fra
områder med svartelistede arter lagres forsvarlig tildekket slik at frø ikke spres til resten av området.
Jordsmonnet sprøytes også før bortgraving slik at faren for frøspredning reduseres.
Betydningen av registrerte verdier for planforslaget vurderes etter naturmangfoldloven.
Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 vurderes som tilstrekkelig og står i et rimelig forhold til sakens karakter.
Føre-var-prinsippet etter § 9 kommer derfor ikke til anvendelse. Foreslåtte inngrep vil ikke være i
konflikt med intensjonen til naturmangfoldlovens § 10 og samlet belastning er akseptabel. Etter § 11
skal kostnadene ved miljøforringelsen bæres av tiltakshaver, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets
og skadens karakter. Dette er ikke en urimelig kostnad ut fra tiltakets og skadens karakter at man etter
§ 12 skal håndtere jordmasser fra område A og B særskilt for å hindre at de uønskede artene sprer
seg.
3.14 Kulturminner
I henhold til Kulturminnelovens §9 er fylkeskommunen forpliktet til å undersøke om større private og
offentlige tiltak kan komme i konflikt med hensynet til automatisk fredede kulturminner. Det ble derfor i
perioden 8.-21.juli 2015 gjennomført utgravingsarbeider for å sikre dokumentasjon av eventuelle
kulturminner. I kulturminnedatabasen Askeladden er det fra tidligere registrert et løsfunn av en
sandsteinsøks, denne oppbevares i dag på funngården.
De aktuelle jordene med potensiale for kulturminner er på ca 15 000m2. Totalt ble det avdekket ca
2500 m2 fordelt på 17 søkesjakter med varierende lengde. Det ble ikke gjort funn av kulturminner som
kan tolkes som annet enn moderne tids strukturer.
3.15 Folkehelse
Planforslaget vil i ingen eller ubetydelig grad ha negative virkninger for følgende:
•
sammenhengende forbindelseslinjer for gående og syklende, inkludering, hverdagsliv og
identitet/tilhørighet
•
spesifikke grupper i befolkningen (jenter, gutter, kvinner, menn, mennesker med
funksjonsnedsettelse, barn, unge eller eldre eller andre sårbare grupper)
•
økende helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen
Planen innebærer etablering av et mindre areal for tjenesteyting samt boliger med tilhørende
uteoppholdsarealer. Planen er utformet med tanke på god orienterbarhet, tilgjengelighet og
brukbarhet. Utformingen av bygningsmassen vil bidra til en urbanisering og strukturell oppstramming
av området, og bidra til økt tilgjengelighet. Planen vil virke positivt på bydelens identitet, og vil gi
mulighet for ulike grupper av befolkningen til å bosette seg i sentralt beliggende og klimavennlige
boliger. Varierte boligtyper sikrer at ulike alders- og inntektsgrupper vil kunne bosette seg i området og
på den måten virke berikende på nærmiljøet. Barn og unge får tilgang til arealer som i dag er avstengt
og farlige å bruke, og opparbeidelse av interne stier i planområdet åpner for nye og bedre
forbindelseslinjer i nærområdet.
Planen bidrar til realisering av et viktig trafikksikkerhetstiltak i form av gang-/sykkelveg langs
Toftelandsveien. Planen bidrar også til realisering av turvei langs Søgneelva som er et viktig
folkehelse- og trivselstiltak for befolkningen i Søgne.
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Planforslaget vil kunne bety en vesentlig kvalitet for eldre ved at det etableres teknologiske løsninger i
leiligheter som kan bidra til trygghet. I tillegg er intensjonen at det legges opp til et aktivitetssenter der
det gis muligheter for alle grupper å bidra til at beboerne skal trives.
Boliger genererer i liten grad forurensning eller andre helseskadelige effekter, og plasseringen av
bebyggelsen hensyntar beboere og naboer mhp sol og utsikt, og tilgang til grøntområder. Det er i liten
grad virksomheter i nærområdet som generer støy og forurensing. Støy fra biltrafikk er redegjort for i
egen rapport, og krav til tiltak innarbeides i bestemmelsene. Nødvendige tiltak og forholdsregler er
redegjort for i pkt 3.15 og i egen rapport og er tatt inn i planbestemmelsene.
3.16 Lyd og støy
Det er utarbeidet egen støyrapport med støysonekart som følger vedlagt plandokumentene.
Støyberegningene tar utgangspunkt tilgjengelige trafikktall for veiene i området, samt fremskriving i
samsvar med regelverket.
Beregnede støynivåer viser at byggene ligger med tre fasader i gul støysone. Den nordlige fasaden
ligger skjermet fra eget bygg og tilfredsstiller "stille side". Byggene vil kunne være støyutsatte og det
stilles krav til dokumentasjon av at de valgte tekniske og bygnignsmessige løsningene tilfredsstiller
teknisk forskrift. Det stilles krav om uteplass på ”stille side”. Med "stille side" menes et døgnvektet
nivå (Lden) på 55 dB eller lavere. I retningslinjene anbefales det at støysensitive rom (soverom og
stue) legges på "stille side". Dette kan alternativt løses ved at det velges bygningsdeler med høyere
støybegrensende kvalitet og at det etableres forsert ventikasjon for å kompensere for luftmengde.
Dersom private uteplasser må glasses inn, bør man i tillegg ha alternative felles uteplasser i tilknytning
til bygningen som både har tilfredsstillende støy- og solforhold. Forslag er gitt i rapporten.
Når plan- og fasadetegninger foreligger må nødvendige fasadetiltak dimensjoneres slik at innendørs
støynivå tilfredsstiller dagens forskriftskrav.
3.17 Anleggsfasen
Boligene planlegges utbygget i etapper. Dette stiller krav til gjennomføringen, slik at naboer og
beboere ikke blir utsatt for store støy og støvplager. Grenseverdiene i T-1442 pkt 4 om begrensning
av støy fra bygge- og anleggsarbeider blir lagt til grunn. Det er også svært viktig at personsikkerhet
under byggefasen ivaretas.
Store deler av arbeidet vil falle inn under T-1442 sine bestemmelser i pkt 4.3 om mindre arbeider, det
vil si at store deler av arbeidet utføres på hverdager i perioden 07-19. Det vil heller ikke foregå store
sprengingsarbeider utenom disse tidspunktene. Svært støyende operasjoner vil i tillegg forsøkes lagt
til tidspunkter som ikke er sjenerende for omgivelsene. Det vil ikke bli benyttet mobile knuseverk under
byggingen. Eventuelt spunting vil foregå etter metoder som ikke skaper vesentlig støy eller vibrasjoner
utover det minimum som er nødvendig.
Sikkerhet for beboerne i først ferdigstilte boliger vil bli ivaretatt gjennom inngjerding og sikring av
byggeplass, og det vil bli lagt vekt på at så mye som mulig av tilhørende uteareal blir opparbeidet
fortløpende.
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3.18 Kriminalitetsforebygging
Planområdet er lokalisert nært områdesenter og viktige veier/kollektivknutepunkt. Dette tilsier at det vil
være en del gjennomgangstrafikk i området. Erfaringsmessig oppstår ubehagelige og farlige
situasjoner på steder med lite innsyn og liten sosial kontroll. I planområdet vil det ferdig utbygget være
mange beboere som vil generere relativt mye nærtrafikk og tilhørende sosial kontroll.
Tilstedeværelsen av mennesker på vei til og fra skoler, kirke, dagligvare og øvrige boliger i området vil
gjøre at området vil oppleves befolket og trafikkert selv på tider folk flest ikke er hjemme.
Utearealene er utformet slik at det er godt innsyn. Det er leiligheter som har utsikt til alle uteområdene
i planen, og dette er positivt for den sosiale kontrollen. Opparbeidelse av utearealene skal gjøre det
attraktivt for mange å oppholde seg der.
Sykkelparkering er planlagt under tak. Det vil derfor være svært sannsynlig at eventuelle tyverier vil bli
oppdaget. Parkering foregår i låst parkeringsetasje, og hærverk og biltyverier kan dermed unngås. Det
bør velges robuste og bestandige utemøbler, slik at hærverk og skader unngås. Høy kvalitet på
utearealer er i seg selv dempende på lysten til å gjøre skadeverk. Inngangspartiet til blokkene ligger
lett synlig, og vil bli godt opplyst.

3.19 Forurensning, energiforbruk og lukt
Boliger vil ikke forurense vesentlig utover normal avfallsproduksjon fra husholdninger. Utformingen av
blokkene vil hensynta himmelretningene slik at naturlig solinnstråling kan medregnes i
varmetilskuddet. Takene vil naturlig kunne benyttes til å plassere solfangere og/eller solcellepaneler.
Dette inntas i planbestemmelsene.
Området er for øvrig ikke utsatt for spesiell luftforurensning eller annen forurensning. Lokalklimaet
sørger for at det selv på kalde vinterdager ikke er fare for stillestående kald forurenset luft. Utredninger
foretatt av vegvesenet ved prosjektering av ny E39 har ikke avdekket spesielle forhold som bør
ivaretas.
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4

GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Planområdet ligger på Tangvall i et etablert område, med kommunal infrastruktur etablert. Det er
imidlertid stilt krav om fordrøyningsanlegg for overvann for eiendommen, og dette vil bli innarbeidet og
prosjektert i teknisk plan. Opparbeiding og/eller oppgradering av kommunalteknske anlegg i området
vil være utbyggers ansvar. Teknisk plan må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Det skal
opparbeides av lekeplass eller tilsvarende tilbud for barn. Fra kommunens side er det ikke opplyst at
det er manglende skolekapasitet i området. Når det gjelder barnehager er det i følge kommunen god
dekning.
I planforslaget er aktuelle rekkefølgekrav som følge av kommunedelplanen for Tangvall innarbeidet,
og vil bli konkretisert i form av utbyggingsavtale for området.
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5

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Her oppsummeres merknader fra oppstartsvarselet samt innkomne merknader etter høring. Justering
av planbestemmelser, plankart og beskrivelse er foretatt iht dette.

5.1

Oppstartsvarsel

Varsel om oppstart ble sendt 7.januar 2015 og annonsert i Fædrelandsvennen 10.januar 2015. Ved
fristens utløp den 20.februar 2015 var det innkommet 13 merknader fra offentlige myndigheter og
berørte naboer. I det nedenstående blir disse referert og kort kommentert i punktene 5.1-13.
Videre ble det annonsert endring av planområdet 13.06.2016 der planområdet ble utvidet i nordøst,
noe innsnevret i sørvest, og Toftelandsvegen ble medtatt. Til dette varselet innkom det 4 merknader.
Disse er kommentert i punktene 5.14-17.

5.1.1

SMS Arkitekter AS på vegne av Coop Sørvest SA, merknad datert 27.01.15.

Siden planområdet omfatter deler av Coop sitt område, forutsettes det at planarbeidet ikke medfører
redusert parkeringskapasitet eller forringede kjøreforhold for atkomst og varelevering til bygget.
Kommentar:
Planområdet omfatter denne eiendommen etter anmodning fra kommunen i den hensikt å se på om
det kan være mulig å forbedre trafikkforholdene noe rundt bygget. Det er forslagsstillers intensjon at
forholdene for Coop-bygget skal beholdes uendret dersom det ikke kan etableres bedre og mer
effektive løsninger for parkering og trafikk rundt bygget.

5.1.2

Per Try på vegne av Per Try AS, merknad datert 17.februar 2015

Per Try AS ønsker å få utvidet planområdet i østre del av planområdet til å omfatte deler av bnr 1, 17,
18, 33 og 109.
Kommentar:
Avgrensningen av planområdet er satt i samråd med kommunen. De arealene som ønskes innlemmet
innebærer problemstillinger knyttet til atkomst, trafikk og fremtidig bruk som vil være svært omfattende
å avklare i tilstrekkelig grad. Det er forslagsstillers ønske å ikke bringe dette inn i planarbeidet, og det
er defor ikke ønskelig å utvide planområdet.

5.1.3

Ulrik Kalvø, på vegne av Falchs jorde BRL, merknad datert 7.januar 2015

Kalvø anfører i hovedsak tre momenter:
•

atkomstvegen til borettslaget må ikke forringes
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•

utsikten må ikke forringes, aksepterer kun 2 etasjer

•

ingen deler av borettslagets eiendom må tas i bruk til annet formål

Kommentar:
Planen vil ikke påvirke atkomsten til Falchs jorde BRL, det vil heller ikke være aktuelt å planlegge
andre funksjner eller annen bruk av borettslagets eiendom. Planområdet ligger i hovedsak øst for
Falchs jorde, og utsikt og solforhold vil i liten grad påvirkes av nye bygg på Monan. Antall etasjer vil bli
sett i sammenheng med øvrig utnyttelse på Tangvall, men signalene går i retning av vesentlig høyere
utnyttelse enn 2 etasjer.

5.1.4

Steffen Galdal, Kleplandsveien 5 og 7, merknad datert 2.februar 2015

Eiendommen er i dag regulert til næring og leiligheter. Eier ønsker å være i dialog med forslagsstiller
mhp fremtidig arealbruk og utnyttelse, og ber om å bli holdt informert.
Kommentar:
Eiendommen er medtatt i planområdet for å avklare veg, fortau og avkjørsler forbi eiendommen. I
utgangspunktet planlegges eiendommens nåværende arealbruk og untyttelse opprettholdt i fremtidig
planforslag.

5.1.5
•

Lars R Haaverstad, Amerikaveien 10, merknad datert 17.februar 2015
De planlagte nye byggene må legges med god avstand til eksisterende bebyggelse og ha en
høyde som er tilpasset de sol- og lysforholdene som er i Amerikaveien i dag.

•

Grøntområdene må legges mellom eksisterende boligbebyggelse og planlagt ny bebyggelse.
Grøntområdet vil da fungere som en buffer mellom gammel og ny bebyggelse og samtidig bli
et rolig og skjermet området fra E-39 for beboerne i det nye området.

•

Viktig at trafikkarelene eller støyende virksomhet ikke legges til dette området. Eksempel:
innkjøring til parkeringskjeller, varelevering, snuplass og lignende.

•

Viktig at fasadene som er vendt mot eksisterende boområde får en god estetisk utforming.

Kommentar:
Dette er gode innspill, som vil bli tatt med i prosessen videre og forsøkt innarbeidet så langt det lar seg
gjøre i planforslaget.

5.1.6

Jan Aamodt, Toftelandsveien 36, merknad datert 14.januar 2015

Det vises til veirett for deler av Amerikaveien i forbindelse med jordbruksdrift. Det forutsettes at veirett
og mulighet for ferdsel på denne veien ivaretas i fremtiden.
Kommentar:
Forslagsstiller har til hensikt at gjeldende veiretter opprettholdes i planforslaget.
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5.1.7

Kristin Tofte Andresen, Ø Strgt 19, Kristiansand, merknad datert 20.februar 2015

Andresen er positiv til planarbeidet. Hun ønsker planområdet utvidet noe, slik at det omfatter deler av
hennes eiendom som naturlig kan omfattes av de samme problemstillinger som resten av
planområdet. Videre ønskes følgende vurdert i planen:
•

Byggegrense mot veg (denne reguleringen kan overstyre veglovens byggegrense). Med
framtidig E39 lagt utenom dette området og nylig ferdigstilt firefeltsveg med støyskjerming og
lokalveg avklart, bør det være mulig å vurdere en mer «urban» byggegrense.

•

Tilgjengelig byggegrunn og avstand til eksisterende småhusbebyggelse

•

Sikkerhetssone/byggegrense rundt høyspentlinje. Er det mulig å flytte/grave ned denne?

•

Ambisjoner om tetthet/urbanisering med føringer for BRA og byggehøyder.

•

Bør reguleringsformålet være kun bolig, eller sentrumsformål/striperegulering med mulighet
for andre funksjoner som tjenesteyting, kontor eller forretning?

Ønsket utvidelse av planområdet dersom ikke hele 73/58 kan inngå.

Kommentar:
Forslagsstiller er i utgangspunktet positiv til utvidelse av planområdet og dette vil bli drøftet med
kommunens planavdeling. De øvrige momentene er gode innspill, og vil bli grundig vurdert og
eventuelt innarbeidet i planforslaget.

5.1.8

Steinar Lie, Kleplandsveien 6

Lie reagerer på at planavgrensningen går inn på hans eiendom.
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Kommentar:
Planavgrensningen skal fange opp behovet for å regulere inn fortau langs Kleplandsveien.

5.1.9

Lars Skomedal og Bente Eikhom, Amerikaveien 13, merknad datert 17.februar 2015

Det er ønske om at de planlagte byggene ikke får en "bakside" mot Amerikaveien, og det godtas ikke
høyder som tar sol fra deres eiendom. De ønsker primært at siden mot Amerikaveien 10-17 blir
grøntområde.
Kommentar:
Amerikaveiens bebyggelse ligger i all hovedsak sør-vest for planområdet, og vil i liten grad bli berørt
av den nye bebyggelsen mhp sol og utsikt. Plassering av grøntdrag i planområdet vil bli vurdert iht
egne behov og kommunedelplanens føringer.

5.1.10 Statens vegvesen, merknad datert 6.februar 2015
Vegvesenet legger vekt på byggegrense mot E39/Fv166, atkomst til området, trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper og skjerming mot trafikkstøy. Videre sies det at reguleringsplan for området ikke kan
vedtas før trasè for ny E39 er bestemt.
Kommentar:
Forhold som byggegrenser, atkomst, trafikksikkerhet og støyskjerming vil bli vurdert grundig i
planarbeidet. Vedtak av reguleringsplan vil etter forslagsstillers oppfatning henge sammen med vedtak
av kommunedelplan, og det forutsettes at denne forholder seg til valgte trasèer for E39.

5.1.11 Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen, merknad datert 09.01.2015
Fylkesmannen viser til at området inngår i sentrumsplanen som sentrumsområde, men at gjeldende
planstatus er landbruksområde. Det vises til at det er igangsatt kommunedelplanarbeid som omfatter
planområdet, og FMVA gir råd om at planarbeidet ikke igangsettes før arealbruker er avklart i
kommunedelplan. Dersom planarbeidet likevel igangsettes må det skje i samsvar med arealbruk og
bestemmelser som blir avklart i det pågående kommunedelplanarbeidet.
Følgende momenter må redegjøres for i planbeskrivelse og plandokumenter:
•

vurderinger av naturmangfold skal fremgå av plandokumentene jfr §§7,8 og 12 i
naturmangfoldloven

•

barn og unges interesser og universell utforming jfr MD rundskriv T-2/08 om barn og
planlegging og T-5/99B om tilgjengelighet for alle

•

helsekonsekvensutredning

•

fremmede arter

•

forurensning i grunnen og forhold til støy, jfr MD retningslinje T-1442 om støy i planlegging
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•

risiko-og sårbarhetsanalyse

Kommentar:
Varsel om oppstart parallelt med kommunedelplanarbeidet er avklart med kommunens planavdeling.
Det er en forutsetning for planarbeidet at dette forholder seg til den fremdrift og de bestemmelser om
arealbruk og utnyttelse som fastsettes i kommunedelplanen. Det vil ikke bli fremmet planforslag som
er i strid med kommunedelplanen.
De øvrige momentene som bes utredet vil bli grundig behandlet i plandokumentene og
planbeskrivelsen.

5.1.12 Vest-Agder Fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen, merknad datert 27.01.2015
VAFK støtter kommunens planavdeling i sin vurdering av forholdet til fremdrift og innhold i pågående
kommunedelplanarbeid. Fylkeskommunen har følgende merknader til oppstartsvarselet:
•

stedsstruktur og stedsutvikling - det oppfordres til en høy og bymessig utnyttelse, og det
anmodes om at dette illustreres på en best mulig måte i plandokumentene

•

barn og unges interesser skal sikres i form av gode leke- og utearealer, samt trygg skolevei

•

samferdsel - fylkeskommunen ser ingen konflikter ift ny E39, alternativet som evt ville kunne få
konsekvenser for planområdet synes uaktuelt

•

forholdet til kulturminner og kulturmiljø - området er rikt på kulturminner. Det er derfor bestemt
at det skal utføres utgravingsarbeider for å sikre dokumetnasjon av disse kulturminnene.

Kommentar:
Forholdet til samordnet fremdrift og innhold i planen er avklart i samråd med kommunen.
Forslagsstiller er av samme oppfatning mhp bebyggelsesstruktur og utnyttelse som VAFK, og vil legge
vekt på en relativt høy utnyttelse og bymessig karakter. Parkering planlegges under bakken for å gi
best mulig kvalitet til ute- og grøntarealene. Barn og unges interesser vil bli ivaretatt i planen og
planbeskrivelsen. Forslagsstiller har akseptert akseptert arkeologisk utgraving av arealet.
I tillegg er det innkommet en forsinket merknad fra Pål Try, datert 15.mars 2015. Denne medtas og
oppsummeres også.

5.1.13 Pål Try, merknad datert 15.mars 2015
Pål Try viser til merknad fra Per Try vedrørende utvidelse av planområdet i østlig retning. Det ønskes
en ytterligere utvidelse i retning av Solåsen, gnr/bnr 73/33.
Kommentar:
Som det fremgår av vår kommentar til Per Try er det ikke ønskelig å utvide planområdet østover i
retning Solåsen. Dette begrunnes i at de arealene som ønskes innlemmet innebærer problemstillinger
knyttet til atkomst, trafikk og fremtidig bruk som vil være svært omfattende å avklare i tilstrekkelig grad.
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5.1.14 Avfall Sør, merknad datert 5.juli 2016
Avfall Sør anbefaler nedgravde avfallsløsninger, men viser til at det er frivillig iht kommunens norm.
Kommentar:
Nedgravde avfallsløsninger vil sannsynsligvis bli valgt i det endelige prosjektet, men planen lar dette
være åpent slik at kommunal avfallsnorm legges til grunn rent formelt.

5.1.15 NVE, merknad datert 13.juli 2016
NVE minner om at området kan ha kvikkleireforekomster, og at dette må utredes i planarbeidet.
Områdestabilitet må være vurdert når planen sendes på offentlig ettersyn. I tillegg skal skred- og
rasfare være vurdert, og alle plandokumenter skal sendes NVE for vurdering.
Kommentar:
Plandokumentene vil gjøre rede for hvilke undersøkelser og vurderinger som er lagt til grunn, og
nødvendige tiltak og krav vil bli innarbeidet i plankart og bestemmelser.

5.1.16 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, merknad datert 21.06.16
Fylkesmannens merknad følger opp hovedpunktene i det opprinnelige oppstartsvarselet, men der det
opprinnelig vises til at planen bør vente til vedtatt KDP, vises det nå til at KDP er nylig vedtatt.
Planarbeidet forutsettes å foregå i tråd med innholdet i denne. Eventuelle avvik skal utredes og
konsekvenser ved avvik synliggjøres. Planens miljøkonsekvenser skal utredes grundig.
Følgende momenter må redegjøres for i planbeskrivelse og plandokumenter:
•

vurderinger av naturmangfold skal fremgå av plandokumentene jfr §§7,8 og 12 i
naturmangfoldloven

•

barn og unges interesser og universell utforming jfr MD rundskriv T-2/08 om barn og
planlegging og T-5/99B om tilgjengelighet for alle

•

fremmede arter

•

forurensning i grunnen og forhold til støy, jfr MD retningslinje T-1442 om støy i planlegging

•

risiko-og sårbarhetsanalyse

Kommentar:
Planarbeidet følger opp de føringer som er gitt i KDP for Tangvall. Planområdet er i tillegg utvidet for å
fange opp rekkefølgekrav i KDP.
De øvrige momentene som bes utredet vil bli grundig behandlet i plandokumentene og
planbeskrivelsen.
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5.1.17 Vest-Agder Fylkeskommune, merknad datert 22.06.16
Fylkeskommunen viser til opprinnelig oppstartsvarsel. I tillegg vises det til at KDP er vedtatt, og at det
forutsettes at planarbeidet foregår iht denne. Vedr g/s-veg bemerker VAFK at det vil være naturlig å
fortsette g/s-vegen på sørsiden av Toftelandsveien som en forlengelse av eksisterende fortau. Denne
inngår i sykkelrute 1. Dersom g/s-veg legges på nordsiden av Toftelandsveien vil det bli stilt krav om
arkeologisk utgraving. Dette unngås på sørsiden.
Kommentar:
De momenter som fremkommer i opprinnelig merknad ivaretas videre, og plansaken forholder seg til
nylig vedtatt KDP. G/s-veg vil i hovedsak bli utformet tilsvarende gjeldende plan, altså på sørsiden av
Toftelandsveien.
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VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

Kommunale
avgifter
– Iveland kommune
Kommunale avgifter
og betalingssatser er
endret fra 01.01.15.
For nærmere
opplysninger vises
det til kommunens
nettsider
www.iveland.kommune.no
under betalingssatser,
eller kontakt
kommunen på
tlf. 37 96 12 00.
Rådmannen

STRØMSTANS

Tånevik Skarpeid
Tirsdag 13.01.2015
fra kl. 08.30 til 12.00
på trafokretsene:
42040
42061
41061
41036
41035
41041
41043
41037
41039
41031
41033
41058

Lian
Ormestreng
Hevaker
Tråne
Stypstad
Svalemyr
Trånehøyda
Frøysland
Bruheia
Røsstad
Skarpeid
Skarpeidbroa

Nødvendig vedlikehold
Værforbehold

Audnedal
Mandag 12.01.2015
på trafokretsene:
56019 Strisland
56027 Nåstad
56033 Solberg

Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som
skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er
Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene
på vegne av fylkeskommunen.
Fv.114 Brennåsen–Søgne

Fv. 114 blir stengt for biltrafikk ved Storenes bru i Songdalen kommune
fra mandag 12. januar kl. 0700 til 31. mars.
Åpen for gang- og sykkel trafikk.

Forliksklage

Utdrag av forliksklage under
behandling ved Vennesla og
Iveland Forliksråd:
Sak nr. F2014-106673
Klager: Dnb Bank ASA, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo,
Org.nr. 00984851006
Klagemotpart: Morten
Antero Christensen. Sist kjente
adresse: Boks 36, 4705 Øvrebø
Klageren har tatt ut forliksklage mot klagemotparten med
krav om betaling av
kr. 157.064,35 med tillegg av
lovlige renter og omkostninger.
Klagemotparten pålegges å
inngi skriftlig tilsvar til forliksrådet innen 19.02.2015 om
klagerens krav godtas
eller ikke.
Forliksklagen med pålegg om
tilsvar kan hentes på forliksrådets kontor i Torsbyvegen 16,
4701 Vennesla. På anmodning
kan dokumentene bli sendt til
klagemotparten på oppgitt ny
adresse.
Da klagemotparten ikke har
kjent oppholdssted skjer
forkynningen etter domstolloven § 181.
Forliksklagen med pålegg
om tilsvar regnes som lovlig
forkynt 05.02.2015, etter å ha
vært oppslått på rettsstedet
i 4 uker.
Dersom klagemotpart ikke har
inngitt tilsvar innen fristen den
19.02.2015, vil fraværsdom
bli avsagt på grunnlag av
klagerens fremstilling av saken.

Mandal/
Holum
46025
46001
46004
46010
46005
46038

Lian
Spetland
Hageland
Omundsvann
Gjervoldstad
Kolstad

Nødvendig vedlikehold
Værforbehold

Mandal/
Valand Harkmark
Torsdag 15.01.2015
på trafokretsene:
47024
47026
42024
42042
42023
42025
42022
42035
42028

Langåsen
Valand Sag
Skeie
Skeieheia
Vonheim
Harkmark kirke
Harkmark Gård
Osnes
Frydenes

Nødvendig vedlikehold
Værforbehold

Se vårt tilbud
i fordelsprogrammet
på mandag

Vegstenging

Nødvendig vedlikehold
Værforbehold

Onsdag 14.01.2015
på trafokretsene:

TRYGG OG RIMELIG
OPPKJØRING!

Abonnement
Ring 03811
abonnement@fvn.no

OPPSTART AV DETALJREGULERING
FOR DEL AV NYMOEN, GNR/BNR 73/67
MFL., SØGNE KOMMUNE
Iht Plan-og bygningslovens §12-3 og §12-8 annet ledd
varsles det herved at SPISS Arkitektur & Plan AS starter
arbeid med privat forslag til detaljregulering for
gnr/bnr 73/67 mfl, del av Nymoen, Søgne kommune.
Arbeidet utføres på vegne av Agderbygg Prosjekt AS.
Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensing er vist på vedlagte kartutsnitt og
omfatter eiendommen gnr. 73, bnr. 67 og 58. I tillegg er
medtatt Kleplandsveien ned til Toftelandsveien og kryss
med Marie Føreids vei, samt felt F17 i sentrumsplanen for
Tangvall. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Vi er ikke som de andre Vi er noe for oss selv!

VARSEL OM IGANGSETTING AV
DETALJREGULERING FOR GNR/BNR
1/118 OG 246 M.FL. FLEKKERØY,
KRISTIANSAND KOMMUNE
Iht Plan-og bygningslovens §12-3 og §12-8 annet ledd varsles det herved at SPISS Arkitektur & Plan AS starter arbeid
med privat forslag til detaljregulering for gnr/bnr 1/118,
246, 588 og 795 på Flekkerøy i Kristiansand kommune.
Arbeidet utføres på vegne av Kaspar Strømme AS.
Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensing er vist på vedlagte kartutsnitt og
omfatter eiendommen gnr. 1, bnr. 118 og 246 i Kristiansand
kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.
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E39

Tangvall

Tangvall

Mål med planarbeidet
Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbygging i form av konsentrert bebyggelse. Planarbeidet
vil særlig belyse problemstillinger knyttet til trafikkforhold/
parkering, utnyttelse og høyder.
Overordnet planstatus og oppstartsmøte
Området er i kommuneplanen regulert til senterområde,
og dette vil legge føringer for bygningsform, høyder og
utnyttelse. Det pågår arbeid med kommunedelplan for
Tangvall. Da planområdet ligger innenfor kommunedelplanens planområde vil detaljplanen for Nymoen bli
førstegangsbehandlet etter nødvendige avklaringer i
arbeidet med kommunedelplan mhp grøntstruktur,
infrastruktur og plassering av funksjoner. Det er avholdt
oppstartsmøte med Søgne kommune 15.12.2014, og
kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet.
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.
Utbyggingsavtale
Det varsles om at det samtidig med planarbeidet
igangsettes arbeid med utbyggingsavtale for området.
Innspill, samråd og medvirkning
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v.
som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan
sendes skriftlig til:
SPISS Arkitektur & Plan AS
Postboks 151, 4662 Kristiansand S
e-post: seb@spissark.no
innen 20. februar 2015.
Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill
til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den
sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og
kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig
ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på
innspillene utover dette.
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til sivilarkitekt
Svein Erik Bjorvand, seb@spissark.no eller på
telefon 99 72 90 80.
Dette varselet om oppstart er også tilgjengelig på
www.sogne.kommune.no

Mål med planarbeidet
Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbygging i form av blokkbebyggelse på arealet som i dag er
bebygget med en enkelt bolig og ellers ubebygget.
Planarbeidet vil belyse problemstillinger knyttet til trafikkforhold/parkering, utnyttelse og høyder. Området er i
kommuneplanen vist som byggeområde og er beliggende
inntil senterområdet på Flekkerøy. Dette vil legge føringer
for bygningsform, høyder og utnyttelse.
Overordnet planstatus og oppstartsmøte
Området er i kommuneplanen vist som område for
bebyggelse og anlegg og delvis som sentrumsområde
og er i dag uregulert. Det er avholdt oppstartsmøte med
Kristiansand kommune 26.11.2014, og kommunen anbefaler
oppstart av planarbeidet.
Konsekvensutredning
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning
etter plan- og bygningsloven § 4-2 annet ledd jf. forskrift
om konsekvensutredninger og/eller etter Folkehelseloven
§ 11 Helsekonsekvensutredning.
Utbyggingsavtale
Det varsles om at det samtidig med planarbeidet
igangsettes arbeid med utbyggingsavtale for området.
Innspill, samråd og medvirkning
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v.
som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan
sendes skriftlig til:
SPISS Arkitektur & Plan AS
Postboks 151, 4662 Kristiansand S
e-post: seb@spissark.no
innen 20. februar 2015.
Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen.
Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når
den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og
kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig
ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på
innspillene utover dette.
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til sivilarkitekt
Svein Erik Bjorvand, seb@spissark.no eller på
telefon 99 72 90 80.
Dette varselet om oppstart er også tilgjengelig på
kristiansand.kommune.no/oppstart-av-plan.

Agder Energi Nett AS

Feilmeldingstelefon: 07272
www.aenett.no
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5.2

Innkomne merknader etter høring

Detaljreguleringsplanen for Nymoen (PlanID 201417) ble behandlet i Plan- og miljøutvalget
26.10.2016 og vedtatt lagt ut på høring med frist for merknader 19.12.2016. Ved høringsfristens utløp
var det innkommet 17 merknader, hvorav 10 av merknadene er fra berørte naboer/grunneiere. De
øvrige er offentlige høringsinstanser, organisasjoner eller privatpersoner som har interesser eller
synspunkter på detaljreguleringsplanen. I det etterfølgende vil dette bli kommentert.
Enkelte av merknadene medfører endringer i plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Disse
dokumentene vil bli supplert/opprettet på bakgrunn av kommentarene.

5.2.1

Vest-Agder Fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen, merknad datert 12.12.2016

VAFK er positive til den høye utnyttelsen. Det gis faglig råd om at utnyttelsen skal være høyest
nærmest omsorgssenteret. Det anbefales også å angi en minimumsutnyttelse i form av et antall
leiligheter i planområdet. VAFK ber kommunen vurdere tidspunktet for når rekkefølgekravene skal slå
inn, om det er igangsettingstillatelse eller brukstillatelse som skal være avgjørende.
Til sist bemerkes det at kommunen bør fastsette minstestørrelse på lekearelene, og vurdere hvorvidt
en større lekeplass er bedre enn to mindre.
Kommentar:
Det er gjort grundige vurderinger av fordelingen av utnyttelsen. Sol-skyggevurderinger, samt forholdet
til både topografi og omkringliggende bebyggelse har ledet til den fastsettelse av høyder og utnyttelse
som er vist i planen. Det er derfor ikke ønskelig å endre på dette. Det er for øvrig satt minimumshøyde
på byggene i de ulike delfeltene, slik at vi oppfatter det som at ønsket om kravet til en minimum
utnyttelse er godt ivaretatt.
Det er med hensikt ikke vist konkret plassering av lekearelene i BUT-områdene. Det stilles imidlertid
krav til at lekeplass skal planlegges sammen med hele utomhusarealet og vises på utomhusplan. I og
med at utformingen av lekearealene sees i sammenheng med hele utomhusarealet, er det derfor ikke
ønskelig å ”låse” en bestemt plassering eller utforming nå. Planbestemmelsene stiller krav om at
lekearealene skal være almennt tilgjengelige og vil når de er ferdig opparbeidet være et tilskudd til
hele nærområdet, ikke bare de nye boligene.
Rekkefølgekravene vil Søgne kommune ta stilling til hvordan skal løses, og endelig avklaring av ordlyd
vil være på plass innen sluttbehandling av planen.

5.2.2

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, miljøvernavdelingen, merknad datert 16.11.2016

Fylkesmannen vurderer planforslaget til å i all hovedsak være i tråd med vedtatt kommunedelplan.
Fylkesmannen bemerker følgende:
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•

FMAV støtter kommunens alternative rekkefølgekrav som knytter infrastrukturtiltak opp mot
igangsettingstillatelse for tiltak i området

•

FMAV gir faglig råd om en bedre medvirkning av barn og unge i planarbeidet

•

FMAV gir faglig råd om at det tas inn rekkefølgekrav om detaljprosjektering av
støyreduserende tiltak før igangsettingstillatelse kan gis

•

FMAV gir faglig råd om at det lages egen ROS-analyse for luftkvalitet iht T-1520

Kommentar:
Rekkefølgekravene vil være gjenstand for egen drøfting før 2.gangsbehandling. Det må søkes å finne
løsninger som sikrer at infrastrukturtiltakene følges opp uten at dette stopper eller hindrer utbygging av
arealene på ubestemt tid.
Barn og unges medvirkning er etter forslagsstillers oppfatning ivaretatt gjennom at barn- og unges
representant samt at barne- og ungdomsrådet har fått saken til høring. Kommunedelplanarbeidet er
nylig avsluttet, og barn og unge har gjennom medvirkning i denne prosessen fått god innflytelse på de
beslutninger som er tatt i Tangvallområdet.
Krav om detaljprosjektering av støyreduserende tiltak ivaretas av gjeldende teknisk forskrift til plan- og
bygningsloven, og det vil derfor ikke være nødvendig med ytterligere krav om dette i
planbestemmelsene.
Vurderinger av luftkvalitet i Tangvallområdet er foretatt gjennom arbeidet med ny E39, og det er ikke
fremkommet noe i dette arbeidet som tilsier at luftforurensning fra biltrafikk er over grenseverdiene i
veilederen. Det legges også til grunn for vurderingen at lokalklimaet på Tangvall er av en karakter som
bidrar til reduksjon av stillestående forurenset luft.

5.2.3

Statens vegvesen, merknad datert 16.12.2016

Statens vegvesen reiser innsigelse til følgende tre forhold:
•

Boligbebyggelse og Fv166 er regulert nærmere E39 enn dagens plassering

•

Det må reguleres inn 1,5 m snøopplag

•

Balkonger tillates ikke kraget ut over fortau, og det må reguleres minimum 5 m byggegrense

Kommentar til innsigelsesvarselet:
Plankartet er opprinnelig tegnet på kartgrunnlaget som viser E39 før utvidelsen til fire felt.
Beklageligvis ble ikke plankartet endret på dette punktet etter at nytt kartgrunnlag forelå. Dette rettes
opp slik at Kleplandsveien (Fv166) blir liggende slik den faktisk er bygget, og at byggeområder og
byggegrenser forholder seg til denne. Videre reguleres det inn 1,5 meter annet vegareal utenfor
fortauslinjen slik at snøopplag ivaretas.
Det legges inn 5 meter byggegrense langs Fv166, målt fra fortau. Det tillates utkragede bygningsdeler
inntil 2,5 m ut over byggegrensen, slik at det minimum vil være 2,5 m fra balkongforkant til fortauskant.
Dette er etter vår oppfatning akseptabelt i en tettbebyggelse.
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På bakgrunn av denne anser vi innsigelsespunktene for å være imøtekommet på en god måte, og
anmoder Vegvesenet om at innsigelsene frafalles.
Videre har Statens vegvesen følgende merknader som kommenteres fortløpende:
•

Atkomst til BKB1 vises ikke – denne skal foregå via p-kjeller

•

Ikke eget plankart for p-kjeller – utforming av denne avklares i form av
reguleringsbestemmelser

•

Regulerte gangfelt må tas ut av planen – dette aksepteres

•

Atkomst til SPA1 vises ikke – tas inn med atkomstpil på plankartet

•

Kommentarer til kryssløsning mellom Fv166 og Fv114 – hele den påpekte problematikken
løses ifbm planarbeid for gnr/bnr 73/18 mfl.

•

Kommentarer til avgrensning rundt Kleplandsveien mot øst – her rettes plankart opp slik at
nødvendig sideareal kan reguleres inn i samsvar med krav fra Vegvesenet

•

Avkjørsel fra 73/85 og 73/136 må samles – dette ønsker ikke forslagsstiller å ta endelig stilling
til, men anbefaler at kommunen og vegvesenet sammen avklarer dette

•

Avkjørsel fra 73/220 til Fv114 må tas ut – ok for forslagsstiller

•

Frisikt ønskes vist i avkjørsler – dette tas inn på plankartet

•

Ønsker avkjørsler tegnet ut istf markert med pil – dette vil ikke bli etterkommet

•

Det ønskes avsatt areal til busskur – dette vil komme utenfor planområdet og imøtekommes
ikke

•

Det ønskes areal for midlertidig anleggsområde – imøtekommes ikke

•

Kommentarer til rekkefølgekravene – disse håndteres av kommunen og skal være avklart før
sluttbehandling

•

5.2.4

Krav om byggeplan før igangsettingstillatelse – dette innarbeides i planbeskrivelsen

NVE, merknad datert 13.12.2016

NVE har sendt standard varselbrev vedrørende flom- og skredfare.
Kommentar:
Ras- og skredfare er vurdert i ROS-analyse, og det foreligger vurderinger og rapporter fra kompetente
foretak. Plandokumentene redegjør for dette og gir en vurdering av nødvendige tiltak.

5.2.5

Floke Bredland, merknad datert 15.12.2016

Bredland har generelle betraktninger rundt trafikksituasjonen på østre del av Tangvall. Disse er å
oppfatte som generelle synspunkter, og trafikkforholdene anses for tilstrekkelig belyst i de
foreliggende plandokumenter. Innspillet kommenteres derfor ikke ytterligere.
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5.2.6

Søgne Bondelag, merknad datert 15.12.2016

Bondelaget hevder i sitt innspill at planforslaget ikke er i samsvar med tidligere varlede intensjoner for
planområdet, bl.a med hensyn til særskilt tilretteleggelse for aldersgruppen 50+ og samspillet med
Omsorgssenteret.
Kommentar:
Arealbruksformålet som er vist i planforslaget er i samsvar med vedtatt kommunedelplan. Innspillet
kommetneres derfor ikke ytterligere.

5.2.7

Naturvernforbundet, merknad datert 19.12.2016

Naturvernforbundet mener at arealbruksformålet er i strid med tidligere intensjoner for planområdet.
Videre krever forbundet en mer forpliktende miljø- og klimaprofil for planen.
Kommentar:
Arealbruksformålet er i samsvar med overordnet plan. Plandokumentene redegjør for miljø- og
klimaprofil i planen, og det er forslagsstillers oppfatning at denne er i tråd med oveordnede føringer for
klima- og miljøriktig planlegging.

5.2.8

Merknader fra berørte parter i Toftelandsveien mhp gang- og sykkelveg

Følgende naboer har sendt inn merknader vedrørende gang- og sykkelveg i Toftelandsveien, og da
alle kommentarer dreier seg om de samme forholdene kommenteres disse samlet:
•

Kjell Andreassen, gnr/bnr 73/16,24

•

Åge Dag Røsstad, Toftelandsveien 34

•

Åse Severinsen, Toftelandsveien 34

•

Knut Steinar Lie, Kleplandsveien 6

•

Trine Lovise Andersen, Toftelandsveien 16

•

Shirley Bredland, Toftelandsveien 18

•

Terje Aasen, Toftelandsveien 42

•

Advokat Jakob Bakka, pva ”Hjelperen” Toftelandsveien 28-30

Generelt er naboer av den oppfatning at det vil være tilstrekkelig å etablere fortau langs den aktuelle
strekningen for å unngå for store inngrep i eiendommene. Bruktbutikken ”Hjelperen” har allerede i dag
en vanskelig parkeringssituasjon, og denne vil bli umuliggjort helt ved etablering både av fortau og
gang-/sykkelveg.
Kommentar:
Forhold rundt gang-/sykkelveg og omfanget av denne må avklares av Søgne kommune i samarbeid
med Statens vegvesen. Den regulerte g-/s-vegen er i samsvar med tidligere planer, samt krav fra
vegvesenet. Da gjennomføringen av g-/s-vegen er et av rekkefølgekravene til utbygging, er det av stor
betydning at arbeidet med å etablere kan påbegynnes snarest.
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5.2.9

Lars Repstad, Amerikaveien 10, merknad datert 18.12.2016

Repstad ønsker størst mulig avstand fra ny bebyggelse til sin eiendom, bl.a ønskes det ikke etablert
lekeplass, ballbinge, hovedinngang, vei, varelevering eller lignende.
Kommentar:
Det er etter forslagsstillers oppfatning tatt tilstrekkelig hensyn til omkringliggende bebyggelse, og
innspillet kommenteres derfor ikke ytterligere.

5.2.10 Ragnar Evensen pva Kristin Tofte Andresen, gnr/bnr 73/58, merknad datert 15.12.2016
Evensen/Andresen er en av de to store aktørene innen planområdet. Merknaden dreier seg i
hvoedsak om rekkefølgekravene som er nedfelt i kommunedelplanen og hvordan disse skal
videreføres i de enkelte reguleringsplaner. Evensens hovedanliggende er å påpeke at
rekkefølgekravene må utformes slik at gjennomføring av tiltak innen planområdet ikke skyves ut på
ubestemt tid fordi kommunen ikke evner å følge opp de ulike infrastrukturtiltakene. Dette kan etter
Evensen/Andresens oppfatning løses ved at kommunen gjennom utbyggingsavtaler etablerer en
bidragsmodell med kommunal gjennomføring av fellestiltak. Dette kan bidra til gjennomføring av
denne og andre gode og fremtidsrettede planer og unngå å havne i en ”ørkenvandring” med
rekkefølgekrav som ingen private aktører makter å gjennomføre.
Kommentar:
Rekkefølgekravene må avklares og det må etableres en bidragsmodell med kommunal gjennomføring
av fellestiltak som unngår at samtlige planer på Tangvall stopper opp pga enkeltaktørers manglende
muligheter til å gjennomføre infrastrukturtiltak. Dette må avklares før sluttbehandling.
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6

FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET

Planforslaget slik det fremmes, er i samsvar med kommunedelplanen med tanke på arealbruksformål.
Kommunedelplanen gir rom for funksjoner som forretning og tjenesteyting i tillegg til boliger, men det
er et begrenset areal som foreslås benyttet til tjenesteyting. Dette arealet lokaliseres til sørvestre del
av planområdet, mot omsorgssenteret. Dette for å dra nytte av felles servicefunksjoner i begge
anleggene. Det er forslagsstillers intensjon at deler av boliganlegget skal utformes med et høyere
servicenivå, tilpasset beboergruppen 50+.
Forslagsstiller er av den oppfatning at planforslaget bygger godt opp om målsettingene om fortetting
og boligutbygging i tilknytning til kollektivknutepunkt og områdesentra. Det er viktig å styrke Tangvall
som kommunesenter ved å etablere boliger og annen virksomhet sentralt på Tangvall. De foreslåtte
boligene vil også kunne gi større variasjon i boligtilbudet i kommunen og åpne for at folk blir boende i
kommunen også etter at det har solgt eneboligen. Det er i dag etablert noe lavblokkbebyggelse i
nærliggende områder, og den foreslåtte etablering av bygninger i 2-8 etasjer bidrar til en urbanisering
og fortetting av området, og vil komplettere kommunesenteret på en god måte. Samspillet mellom
bebyggelse og gode uterom vil gi en god visuell opplevelse av arealet og bidra til en opplevelse av
åpenhet til tross for en relativt høy utnyttelse.
Det skal etableres 80 kvm uteareal pr.enhet. Arealet kan delvis etableres på egne private terrasser
eller på felles takterrasser, men min. 50% skal ligge på felles uteareal på terreng. Balkonger større
enn 5m2 og dybde minst 1,5m kan likevel medregnes i dette. Både balkonger og uteareal på terreng
har jevnt over gode solforhold. Utearealet på bakkeplan er sammenhengende, har god størrelse og
sammen med lekeplassene er uterealet på bakkeplan tilpasset alle aldersgrupper. Det etableres
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stier/gangveier for å øke tilgjengeligheten internt i området. Det legges vekt på høy visuell og fysisk
kvalitet. Da deler av boliganlegget tenkes etablert for beboere i aldersgruppen 50+ legges det stor vekt
på universelt utformede uteområder. Det tillates også at ganglinjer etc kan overdekkes med lette
halvtak, pergolaer etc slik at tiljgengeligheten ivaretas også i vinterhalvåret.
Tilgangen til offentlig friareal i nærområdet er for øvrig god. Det er korte avstander i Tangvallområdet
og det store grøntområdet Solåsen er lett tilgjengelig. Det er også kort avstand til turområder på
nordsiden av E39.

Det stilles krav om 1,25 parkeringsplasser pr boenhet, hvorav minimum 1 plass skal være i
fellesanlegg. Det antas at størsteparten av gjesteparkeringsplassene også vil komme i fellesanlegg
under bakken.
En høy utnyttelse nært kollektivknutepunkt og områdesentra er i tråd med nasjonale mål for
bærekraftig utvikling ved at det stimulerer til redusert bilbruk. Fortetting med høy utnyttelse i sentrale
områder er en bedre utbyggingsstrategi enn å løse boligbehovet ved utlegging av perifere områder i
kommunen til boligformål hvor privatbilisme nesten er en forutsetning for utbygging. Selv om perifere
områder ofte lett kan oppfylle krav om uteareal og parkering, medfører ”urban sprawl” økt forurensing,
økt trafikk samt nedbygging av grønne arealer.
Søgne kommune har fremdeles et forholdsvis ensartet boligtilbud. Planen vil bidra til å etablere flere
boliger som har en annen utforming og en annen målgruppe enn store eneboliger. Dette åpner for
flere og mer differensierte beboergrupper og gjør at flere kan bli boende i kommunen når de ønsker en
annen boform enn eneboligen.
Befolkningen i nærområdet består også av mange eldre som på sikt vil føre til at en får et
generasjonsskifte med et annet forbruksmønster. Det vil derfor være et stort behov for boliger med
tilhørende tjenestetilbud i form av helsetjenester, service som hud- og hårpleie etc. En kan også se for
seg enkle serveringstilbud i samarbeid med omsorgssenteret over gaten. For kommunens del vil det
være viktig at store deler av befolkningen kan bo hjemme lengst mulig og at boligen er tilrettelagt for
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alle livsfaser. I tillegg til at dette er god økonomi for kommunen er det også en opplevelse av kvalitet
for innbyggerne. Planforslaget gir rom for en svært god interaksjon mellom offentlige og private aktører
når det gjelder servicetilbud og omsorg i fremtiden.
Planforslaget innebærer en videreføring av en pågående oppgradering og urbanisering av
kommunesenteret på Tangvall. Dette er en planlagt transformasjon fra åpen og spredt bebyggelse til
en tettere og mer bymessig struktur, noe som også er med og styrker kollektivtransport og annen
miljøvennlig transport som for eksempel sykkel. Planforslaget legger til rette for en arkitektonisk
”oppstramming” av området, og innebærer at de visuelle og romlige kvalitetene i utearealene
forbedres. Sammen med øvrig ny bebyggelse og grøntstruktur som følger av kommunedelplanen vil
denne utbyggen være med og styrke Søgne kommune sitt kommunesenter, Tangvall.
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Detaljregulering for Nymoen – Plan ID 201417
-

Oppsummering av innspill til høring med administrasjonens kommentarer

Til høringen av planen kom det inn 17 uttalelser til planforslaget. Avsenderne er listet opp i tabellen
under:
Innspill fra offentlige og
organisasjoner
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
NVE
Vest-Agder fylkeskommune
Søgne bondelag
Naturvernforbundet i Søgne
Statens vegvesen

Dnr i
ePhorte
62
66
69
70
77
78

Innspill fra private / naboer
Kjell Andreassen
Åge Dag Røsstad
Åse Severinsen
Floke Bredland
Ragnar Evensen
Steinar Lie
Trine L. Bredland Andersen
Lars Repstad Håverstad m.fl.
Inger Grethe Løyning m.fl.
Terje og Gerd Aasen
Advokatfirma Kjær DA

Dnr i
ePhorte
63
64
65
67
68
72
73
74
75
76
79

Under er innspillene oppsummert og kommentert av arealenheten.

Offentlige og organisasjoner:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (FMAV), 21.11.16.
Fylkesmannen mener det er viktig at kommunedelplanens rekkefølgekrav med hensyn til infrastruktur
ivaretas. FMAV støtter derfor kommunens alternative rekkefølgebestemmelse som sikrer at det ikke
kan gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelsen før gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien, turvei
og friområde langs Søgneelva og rundkjøring i krysset Hølleveien/Tangvallveien er ferdig opparbeidet.
Fylkesmannen gir faglig råd om at barn- og unge gis anledning til å delta i planprosessen og at denne
delen av planarbeidet iverksettes før planen legges fram til andregangs behandling.
For å sikre optimal støyreduksjon gir FMAV faglig råd om at det gis en rekkefølgebestemmelse som
sier at det før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge detaljprosjektering av de
støyreduserende tiltakene som viser at støykravene blir ivaretatt.
Fylkesmannen gir faglig råd om at det utarbeides en egen ROS-analyse etter retningslinje T-1520 for
behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen før planforslaget behandles videre.
Arealenhetens kommentar
Søgne kommune er opptatt av å sikre at rekkefølgekravene blir gjennomført, samtidig er det viktig at
rekkefølgekravene er mulig å gjennomføre, slik at utbyggingsprosjektene er mulig å gjennomføre.
Parallelt med planen arbeides det med å inngå utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger.
Som en del av arbeidet med kommunedelplanen hadde Søgne et bredt medvirkningsopplegg, hvor
blant annet Søgne barne- og ungdomsråd ble benyttet for å kartlegge barn- og unges bruk av Tangvall
og områdene rundt. Selve planen for Nymoen berører ikke områder som blir benyttet av barn- og unge
i dag og planen retter seg ikke spesielt mot barn- og unge. Planen har blitt sendt på høring til Søgnebarne- og ungdomsråd og til barn- og unges representant, men disse har ikke kommet med noen
innspill til planen. Ytterligere medvirkningsopplegg rettet spesielt mot barn og unge er ikke vurdert som
nødvendig i denne planen. Planen legger til rette for attraktive uteoppholdsarealer med lekekvaliteter
som ikke er i planområdet eller i tilstøtende område i dag, og vil gi en bedring av forholdende for barn
slik vi vurderer det. Lekearealene skal være tilgjengelig for alle og planen sikrer trygg gangatkomst til
områdene fra boligene sør for planområdet.
Retningslinjen for støy gjelder og i byggesaken skal det vises at støykravene overholdes, vi anser det
derfor ikke som nødvendig med et eget rekkefølgekrav knyttet til detaljprosjektering.

I forbindelse med detaljreguleringen av ny E39 gjennom kommunen er det gjennomført en utredning
av luftkvaliteten langs den nye traseen. Utredningen viser at det kun er ved tunnelmunningene at det
er fare for at grenseverdiene med tanke på luftkvalitet overskrides. Terrenget på Tangvall er åpent og
luftutskiftningen er god. Det vurderes som lite sannsynlig at luftkvaliteten i planområdet vil være dårlig
og det kreves derfor ikke en egen utredning av luftkvalitet.
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), 13.12.16.
NVE viser til at de ikke behandler detaljreguleringsplaner med mindre det går fram av
oversendelsesbrevet eller annen direkte henvendelse at det det er en konkret problemstilling det
ønskes bidrag med. Det gis generelle råd om at planlegging må ta hensyn til faren for skader ved flom,
erosjon og skred.
Arealenhetens kommentar
Arealenheten gjør en vurdering av hvem som er relevante høringsparter når vi sender planer på
høring. I området hvor NVE sine fagfelt ikke blir berørt sender vi ikke planen over. Denne planen er
sendt til NVE på høring da planområdet ligger i et område hvor NVE har krevd at områdestabiliteten
avklares før det kan tillates bygging. I tillegg er det vist et aktsomhetsområde for snøskred på Solåsen
i NGU sine aktsomhetskart.
Det er gjennomført grunnundersøkelser av løsmassene i området og gjort en geoteknisk vurdering av
Solåsen. Rapportene konkluderer med at det er forsvarlig å bygge ut områdene som planen viser,
men at byggene må prosjekteres slik at en unngår setningsskader og at fjellet må vurderes på nytt og
sikres ved eventuell sprenging av deler av fjellet. Det vises for øvrig til vurderinger i ROS-analysen.
Farene knyttet til flom, skred og områdestabilitet vurderes tilstrekkelig belyst i planen.
Vest-Agder fylkeskommune (VAF), 16.12.16.
Fylkeskommunen er positiv til at det reguleres med høy utnyttelse, det bes om at det reguleres inn
krav om minimum utnyttelse i form av krav til antall boenheter.
Med bakgrunn i av at avstanden til kollektivtilbud og sentrum bør være kortest mulig, samt at sol- og
støyforholdene i BBB3 og BBB4 ikke er optimale gis det faglig råd om at det reguleres for høyest
utnyttelse i vestre del av planområdet, ved omsorgssenteret.
VAF har ingen spesielle merknader til rekkefølgekravene, men ber kommunene vurdere om kravene i
større grad bør knyttes til brukstillatelse.
Ber kommunen vurdere en stor lekeplass framfor to mindre og at minstestørrelsen sikres i
bestemmelsene, samt at plasseringen sikrer gode sol- og støyforhold.
Ingen merknader knyttet til kulturminner eller til innregulert gang- og sykkelvei.
Arealenhetens kommentar
Det er i planen lagt opp til høy utnyttelse, dette er sikret ved at det er satt at det innenfor feltene BKB1
og BBB1 og 3 skal opparbeides blokkbebyggelse og det er satt en minimumshøyde som sikrer at
ingen av delene av blokkene oppføres med mindre enn to etasjer. Det vurderes ikke som nødvendig i
tillegg å ha bestemmelser om et minimum antall boenheter.
Det er i planen nøye vurdert hvordan bebyggelsen bør plasseres både med tanke på støyforhold,
solforhold og omkringliggende bebyggelse. Ved å legge den høyeste delen av bebyggelsen mot vest,
ville en av hensyn til støyforholdene, ikke kunne ha en avtrappet bebyggelse. En ville da få en mer
massiv utbygging og den nye bebyggelsen ville bli mer ruvende overfor eksisterende bebyggelse ved
omsorgssenteret og eksisterende eneboligbebyggelse sør for planområdet.
Å knytte rekkefølgekravene til brukstillatelse gjør det erfaringsmessig vanskeligere for kommunen å
sikre gjennomføringen av rekkefølgekravene, dette vurderes derfor ikke som aktuelt.
Lekefunksjonene ønskes etablert som en integrert del av uteoppholdsarealene. For å sikre
opparbeidelse av lekeplass presiseres det i bestemmelse hvor det skal etableres lekeplass og satt
krav om utarbeidelse av utomhusplan.

Søgne bondelag, 15.12.16.
Bondelaget mener at utnyttelse av området til ordinær boligbebyggelse ikke er en tilstrekkelig
begrunnelse for omdisponering av dyrket mark i dette tilfellet. Det vises til tidligere uttalelser at det
kun er sykehjem og prosjekt tilsvarende Agderbygg sitt 50+, som er akseptabelt for at dyrka mark skal
omdisponeres. Av saksdokumentene synes det som uklart om den planlagte utbyggingen samsvarer
med forutsetningene i 50+. Dersom planen ikke er i samsvar med forutsetningene for Bondelaget sine
tidligere uttalelser må planen legges ut på nytt. Det er behov for at planen vurderes ytterligere og at
den sees i et langsiktig perspektiv. Planen bør legge til rette for dekning av viktige sentrumsfunksjoner
hvor arealene utnyttes i samsvar med presserende behov som måtte oppstå.
Arealenhetens kommentar
Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med kommunedelplanen for Tangvall. Det meste er regulert til
boligformål med tilhørende anlegg og det er i tillegg regulert inn noe areal til tjenesteyting som skal
inngå som en del av boligkonseptet. En kan ikke gjennom reguleringsplanen bestemme alderen på de
som skal bo i området, men en kan regulere hvilke formål som er tillatt i området. Videre kan en
bestemme plasseringen og utformingen av bebyggelsen og uteområdene. Ut i fra vår vurdering er
planen utarbeidet i tråd med kommunedelplanen.
Naturvernforbundet i Søgne, 19.12.16.
Naturvernforbundet er kritisk til det uspesifiserte formålet som det omfattende boligbyggingsprosjektet
Nymoen gir uttrykk for. Mye av utbyggingen kan oppfattes til å være ren boligutbygging uten klar sosial
profil. Naturvernforbundet mener at planforslaget er i strid med forutsetningene i kommuneplanen og
at utbyggingsområdet må reduseres for å gi tomtereserver til sosiale formål.
Naturvernforbundet forventer at et så stort utbyggingsprosjekt innarbeider klarere hensyn til «det
grønne skiftet». Naturvernforbundet finner ingen omtale i prosjektet om energibruk til oppvarming, det
foreslås nærvarmeanlegg basert på jordvarme eller andre løsninger som også kan benyttes i
omsorgssenteret.
Arealenhetens kommentar
Til innspillene til disponeringen av området vises det til kommentarene til uttalelsen til Søgne
bondelag.
Vedrørende krav til energikilder har ikke kommunen anledning til å stille andre krav i bestemmelsene
enn det som gjelder i teknisk forskrift. Krav til tekniske løsninger i det enkelte bygg er forbeholdt
byggteknisk forskrift jf. Ot.prp. nr. 32, s. 222.
Statens vegvesen (SVV), 20.12.16.
Statens vegvesen har innsigelse til følgende forhold i planen:
- Kleplandsveien er regulert nærmere E39 enn dagens plassering. SVV kan ikke akseptere at
vegen med tilgrensende boligbebyggelse flyttes nærmere E39.
- Av hensyn til drift/ vedlikehold og snøopplag må det reguleres for minimum 1,5 meter til annen
veggrunn langs fortau.
- Byggegrensen må reguleres med minimum avstand på fem meter til fortau.
Statens vegvesen har følgende merknader til planen:
- Det forutsettes at BKB1 har atkomst via parkeringskjeller.
- Det presiseres at kjeller og rampe må plasseres i samsvar med byggegrenser.
- Regulert gangfelt må tas ut av planen.
- Atkomst til SPA1 må framgå av planen.
- Avkjørsel fra Kleplandsveien til området ved tidligere Expert bør justeres mot nord.
- Alt sideareal langs fortau i kryssområdet mellom fv. 166 og fv. 114 er ikke med i planen.
- Avkjørsel til fv. 114 fra GB 73/85 og fra 73/136 bør samles i en felles avkjørsel.
- Avkjørsel fra fv. 114 til 73/220 vest for boligen må tas ut, da de har atkomst øst for boligen.
- Frisikt i alle kryss, inklusiv sikt til fortau må innarbeides i planen.
- Utformingen av flere avkjørsler kunne med fordel vært tegnet ut.
- Det må settes av areal til busskur ved busslomme på fv. 114.
- Det bør reguleres inn areal til midlertidig anleggsområde.

-

Vegvesenet foreslår å beholde eksisterende fortau langs Toftelandsveien og regulere gangog sykkelvei hvor det ikke er opparbeidet noe enda.
Punkt 4.2.1 i rekkefølgebestemmelsene må endres til BKB1 og BBB1-BBB4 og 4.2.2, andre
setning må endres til: skal fortau langs Kleplandsveien fra omsorgssenteret til avkjørsel i
nordøstre del av BBB3 være opparbeidet.

Arealenhetens kommentar
Innsigelsene imøtekommes ved at Kleplandsveien reguleres slik den faktisk er opparbeidet i dag og
det legges inn 1,5 meter til annen veggrunn langs fortauet langs Kleplandsveien. Byggegrensen
reguleres fem meter fra fortau.
-

-

BKB1 har kjøreatkomst via parkeringskjeller.
Merknaden imøtekommes ved at det presiseres i bestemmelsene at utkjørselen må utformes i
tråd med vegvesenets håndbok..
Merknaden imøtekommes ved at regulerte gangfelt tas ut av planen.
Merknaden imøtekommes ved at det legges inn atkomstpil til SPA1.
Den delen som omfatter utkjørsler ved tidligere Expert tas ut av denne planen og løses i
reguleringsplanen for Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9.
Merknaden imøtekommes ved at planen justeres slik at sidearealet vises i sin helhet.
Avkjørslene opprettholdes til GB 73/85 og 73/136 opprettholdes som atskilte.
Merknaden imøtekommes ved at avkjørselspilen til 73/220 tas ut.
Merknaden imøtekommes ved at frisikt i alle kryss, inklusiv sikt til fortau må innarbeides som
påpekt.
Det er valt å tegne in avkjørslene som er atkomst til flere eiendommer, men de som kun er
atkomst til enkelthus er vist med avkjørselspiler. Denne løsningen opprettholdes.
Reguleringen av busslomme er en videreføring av tidligere regulert løsning. Innenfor meldte
planområde er det ikke plass til busskur, denne merknaden imøtekommes derfor ikke.
Det er ikke areal til midlertidig riggområde innenfor planavgrensningen, merknaden
imøtekommes ikke.
Det vurderes som lite heldig å skifte standard i området hvor dagens fortau slutter. Vår
vurdering er at en enten burde regulere gang- og sykkelvei på hele strekningen, men at det
kun kreves opparbeidelse av den nye delen av gang- og sykkelveien i denne omgang. En vil
da ha satt av arealer til en framtidig utbedring av hele strekningen. Eventuelt kan en regulere
fortau på hele strekningen. Vi ser da for oss at det i fremtiden vil bli regulert gang- og
sykkelvei i forlengelsen over Toftelandsbrua og videre retning Songdalen. Begge løsningene
vil gi en bedret situasjon i forhold til slik det er i dag. Dersom en velger å regulere gang- og
sykkelvei på hele strekningen vil en få skifte i standard før en kommer til undergangen under
Hølleveien, dette er et naturlig skifte, da man kommer inn i sentrum hvor det er mer trafikk og
syklende bør redusere farten. Det kan også argumenteres med at et slikt skille i standard bør
komme etter Toftelandsbrua, når en kommer fra øst og inn mot Tangvall inn i et mer
tettbebygd område, med mer trafikk og lavere hastighet. Planen legges fram med to
alternativer til politisk behandling.
Rekkefølgebestemmelsen revideres slik at de dekkes av alle områdene, samt at det
utarbeides utbyggingsavtale som vedtas rett etter planen, for å klargjøre ansvarsforhold og
gjennomføring av rekkefølgekravene.

Private og naboer:
Kjell Andreassen, Toftelandsveien 43, 25.11.16.
Merknader gjelder for eiendommene GB 73/16 og 73/24. Gjør oppmerksom på at det må være
mulighet til å kjøre over gang- og sykkelveien langs Toftelandsveien med landbruksmaskiner for å
komme til jordet langs elva.
Det ligger en vanningsledning fra huset til elva i en rett linje langs veien fra huset og rett ned til elva.
Ønsker at det bygges et fortau istedenfor gang- og sykkelvei.
Arealenhetens kommentar
Planforslaget legger ikke til rette for stenging av atkomsten til jordet og det skal være mulig å kjøre
over. Den tekniske utformingen må løses i byggeplanen.

Vanningsledningen må ivaretas ved utbyggingen og konkret plassering må avklares.
Både gang- og sykkelvei og fortau vil medføre inngrep i de private eiendommene langs
Toftelandsveien på strekningen og krever omdisponering av areal som i dag benyttes til hage og
gårdsplass/parkering. En fortausløsning vil medføre at arealene som reguleres til samferdsel kan
reduseres med 1,5 meter i bredde. For ytterligere vurdering av alternativene vises det til
kommentarene til Vegvesenets uttalelse.
Åge Dag Røsstad, Toftealndsveien 34, 01.12.16.
Toftelandsveien 34 vil miste 138 m2 til gang- og sykkelveien. Avstanden mellom husveggen og gangog sykkelveien vil bli 2,5 meter og eiendommen mister en parkeringsplass og det vil ikke være plass til
å snu en bil på resterende gårdsplass. Å rygge ut over gang- og sykkelveien vil medføre stor risiko for
ulykke. Det er flere eiendommer langs Toftelandsveien som vil bli forringet ved en bredde på gang- og
sykkelveien på 6 meter.
Vil ikke avstå grunn til gang- og sykkelvei frivillig, men vil være positiv til fortau i en bredde på 3 meter
fra eksisterende fortau til Toftelandsbrua.
Arealenhetens kommentar
Det vises til kommentaren til Vegvesenet og til Kjell Andreassen over.
Åse Severinsen, representant for eier av Toftelandsveien 34, 21.11.16.
Planforslaget viser åpning for to utkjørsler, fra Bekkeveien og Elvebakken. Planforslaget fører til at 12
boliger mister sin utkjørsel, dette er ikke omtalt i planen.
Bruktbutikken vil miste alle sine parkeringsplasser og ikke ha grunnlag for å drive videre.
Konsekvensene for Toftealndsveien 34, 38 og 44 vil vøre at de får sykkelstien omtrent på trappa, noen
mister parkeringsplass og utkjørsel fra garasje vil bli et trafikkproblem, da det ikke vil bli tilstrekkelig
sikt. Ingen av grunneierne vil avstå grunn frivillig til en gang- og sykkelvei. En helhetlig løsning med
fortau er å foretrekke.
Trafikale utfordringer på Toftelandsveien: stor fart, uoversiktlige kryss både til Kleplandsveien, ved
innkjørselen til Coop og til Tangveien. Veisystemet bør utbedres før det gis tillatelse til den foreslåtte
utbyggingen.
Arealenhetens kommentar
Bekkeveien og Elvebakken er regulert som veier med utkjørsel til Toftelandsveien. De øvrige
avkjørslene til Toftelandsveien er regulert med avkjørselspiler. Det er derfor ikke rett at disse
avkjørslene ikke er ivaretatt. I og med at det er vist avkjørselspiler må disse avkjørslene opprettholdes
når gang- og sykkelveien eller fortauet skal opparbeides.
Det er rett at foreslåtte tiltak vil føre til uheldige inngrep i private eiendommer, hvor spesielt
bruktbutikken vil bli hardt rammet uansett hvilken løsning som velges. Til tross for kunnskapen om de
negative effektene på de private eiendommene er det vurdert som nødvendig å regulere inn en gangog sykkelvei eller fortau på strekningen for å bedre forholdende for gående og syklende på
strekningen. For ytterligere kommentarer til valg av løsning vises det til kommentarene til Vegvesenet
og Kjell Andreassen over.
Floke Bredland, 15.12.16.
Det stilles spørsmål ved valg av løsning for gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien og det etterlyses
en helhetlig plan for syklende. Det anbefales at det langs Toftelandveien lages en forlengelse av
eksisterende fortau.
Det listet opp ulike forslag trasé for «sykkelmotorvei» gjennom Søgne.
Det påpekes at kryssene ved Kiwi og til Kleplandsveien fra Toftelandsveien oppleves som farlige og at
disse bør utbedres, det vises til dårlig sikt, mye tungtrafikk, mange biler, konflikt mellom kjøretøy og
myke trafikanter, m.m.

Arealenhetens kommentar
For kommentarer til valg av løsning langs Toftelandsveien vises det til kommentarene til Vegvesenet
og Kjell Andreassen over.
Trasé for «sykkelmotorvei» gjennom Søgne har ikke blitt vurdert i dette planarbeidet. Det er vedtatt en
kommunedelplan for sykkel i Søgne. Det er i dette arbeidet gjort en samlet vurdering av gang- og
sykkelveinettet i kommunen og lagt føringer for videre utvikling av dette. Det vurderes om
kommunedelplanen for sykkel skal innlemmes i kommuneplanen når denne skal revideres og nye
løsninger kan eventuelt vurderes i dette arbeidet.
I arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall ble det vurdert ulike muligheter for utbedring av
veisystemet i området på Toftelandsveien fra krysset med Kleplandsveien og fram til rundkjøringen på
Hølleveien. Søgne kommune engasjerte Vianova til å utarbeide noen skisser til løsninger og vurdere
mulighetene for å få til en bedre løsning. I dette arbeidet ble det konkludert med hvis en skulle få til en
markant bedring ville det kreve store endringer og vurdert opp mot nytten, ble det ikke vurdert som
hensiktsmessig å legge inn en endret løsning i kommunedelplanen for Tangvall. I og med at de
overordnede veistrukturene ble vurdert i arbeidet med kommunedelplanen for Tangvall er ikke
spørsmålet tatt opp på nytt i dette planarbeidet.
Ragnar Evensen, representant for eier av GB 73/58, 15.12.16.
Uttrykker bekymring for gjennomføring av rekkefølgekravene i planen. Støtter det alternative
rekkefølgekravet som ble lagt ut på høring gitt at det gjennomføres en bidragsmodell der kommunen
tar ansvar for gjennomføring av fellestiltakene innenfor området for kommunedelplanen for Tangvall.
Ber om at det gjøres en tydelig avklaring knyttet til gjennomføringen av rekkefølgekravene ved
vedtaket av planen.
Arealenhetens kommentar
Det et mål å legge til rette for utvikling av Tangvall og samtidig sikre at nødvendig utbedring av
infrastrukturen kommer på plass. Parallelt med arbeidet med ferdigstillelse av planen for Nymoen
arbeides det med en utbyggingsavtale i tråd med en anleggsbidragsmodell, som kan vedtas etter
vedtaket av planen.
Steinar Lie, Kleplandsveien 6, 17.12.16.
Rekkefølgekravet til rundkjøring Hølleveien og Tangvallveien, er vel feil? Det er mer behov for nytt
kryss inn til Coop Extra. Lastebiler som skal til Coop kjører Kleplandsveien fordi de ikke kommer rundt
i avkjøringa til Coop. Det er mye tungtransport og bilene kjører fort på Kleplandsveien, dette er
uakseptabelt i et boligområde.
Fortauet langs Kleplandsveien kommer tett på huset. Påpeker at det ved graving kan være fare for
vann i kjelleren.
Arealenhetens kommentar
Det stemmer at det er foreslått rekkefølgekrav til rundkjøring i krysset mellom Hølleveien –
Tangvallveien, i tråd med kommunedelplanen for Tangvall. Det pågår et planarbeid for Kleplandsveien
1, 3, 5, 7 og 9, i dette arbeidet gjøres det vurderinger knyttet til mulig endret utforming av avkjørselen
til Coop. Se ellers kommentarene til Floke Bredland sin uttalelse over.
Det er riktig at fortauet kommer veldig tett på huset ca. 1,5 til 2 meter fra husveggen Det forutsettes at
anleggsarbeidene kan gjennomføres uten skader på huset.
Trine L. Bredland Andersen, Toftelandsveien 16, 18.12.16.
Det ble bygd fortau langs Toftelandsveien og inn på eiendommen i 2005. Stiller spørsmål ved hvorfor
dette nå skal utvides til gang- og sykkelvei og om ulempene og behovet for ombygging m.m. blir
erstattet av kommunen. Hvorfor skal ikke planen gjelde forbi undergangen under Hølleveien?
Kryssene ved Kleplandsveien og Kiwi er farlige og bør utbedres.
Arealenhetens kommentar
Det er foreslått regulering av gang- og sykkelvei også hvor det er opparbeidet fortau for å legge til en
framtidig helhetlig løsning. Det er i kommunedelplanen for Tangvall lagt til rette for at en i framtiden

kan fortette langs Toftelandsveien og en vil gjennom reguleringen sikre areal til en sammenhengende
gang- og sykkelvei fra øst inn mot Tangvall. Når en kommer til Tangvall er det naturlig å gå over til et
endret kjøremønster, hvor syklende må ned i fart. For ytterlige kommentarer til valg av løsning, se
kommentaren til vegvesenets uttalelse over. Om en velger å regulere fortau eller gang- og sykkelvei
avklares ved vedtaket av planen. Detaljene knyttet til kompensasjon ved erverv av arealer avklares før
realisering av tiltaket, men slike detaljer beskrives ikke i reguleringsplanen.
Det er i arbeidet med kommunedelplanen vurdert mulighetene for utbedring av kryssene, uten at en
har funnet noen god måte å løse kryssene på.
Lars Repstad Håverstad og Lars Skomedal, Amerikaveien 10 og 13, 18.12.16.
Planlagt bebyggelse må legges lenger vekk fra eksisterende bebyggelse, slik at sol- og lysforholdene i
Amerikaveien ikke forringes.
Det må være et grøntområde mellom planlagt og eksisterende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse i
Amerikaveien må skjermes og det må ikke legges til rette for aktivitet som gir støy nær eksisterende
bebyggelse, f.eks.: lekeplass, vei, hovedinngang m.m.
Arealenhetens kommentar
Det er i kommunedelplanen forutsatt at området skal kunne benyttes til bolig med høy utnyttelse av
arealene. Bebyggelsen er plassert som vist i planen blant annet for å ivareta eksisterende bebyggelse
på en best mulig måte. Hovedtrafikken til boligene vil bli via Kleplandsveien og inn i parkeringskjeller
med atkomst fra nord. Veien mot eksisterende bebyggelse i sør, er en atkomstvei til framtidige boliger
i BBB2. Dette blir en blindvei med lite trafikk. Lekeplassen vil bli tilgjengelig også for de som bor
utenfor planområdet og tilfører en kvalitet til området som ikke er der i dag.
Inger Grethe Løyning m.fl. Toftelandsveien 18, 18.12.16.
Mener forslaget om gang- og sykkelsti fører til en urimelig forringelse av tomten og ber kommunen
vurdere alternative løsninger. Primært bør eksisterende veistandard med fortau som opparbeidet i
2005 beholdes. Mener det er urimelig at kommunen etter så kort tid på ny planlegger oppgradering av
veistandarden, som vil gå på bekostning av bebyggelsen på sørsiden av Toftelandsveien. For
Toftelandsveien 18 medfører planforslaget at beplantet område og biloppstillingsplasser må fjernes og
gang- og sykkelveien kommer i konflikt med oppsatt garasje.
Arealenhetens kommentar
Det er forståelig at det oppfattes som urimelig at en på nytt planlegger veianlegg inn på eiendommen.
Det er foreslått regulering av gang- og sykkelvei også hvor det er opparbeidet fortau, for å legge til
rette for en framtidig helhetlig løsning. Det er i kommunedelplanen for Tangvall lagt til rette for at en i
framtiden kan fortette langs Toftelandsveien og en vil gjennom reguleringen sikre areal til en
sammenhengende gang- og sykkelvei fra øst inn mot Tangvall. For ytterlige kommentarer til valg av
løsning, se kommentaren til vegvesenets uttalelse over. Om en velger å regulere fortau eller gang- og
sykkelvei avklares ved vedtaket av planen.
Terje og Gerd Aasen, Toftelandsveien 42, 19.12.16.
Har forståelse for at det gjøres tiltak for myke trafikanter langs Toftelandsveien, men mener det at det
er tilstrekkelig med forlengelse av fortauet fram til Toftelandsbrua. En gang‐ og sykkelvei vil ta mye
areal av private eiendommer. Flere eiendommer vil få en gang‐ og sykkelvei neste helt inn til
husveggen. Parkeringsarealer vil forsvinne.
Arealenhetens kommentar
Det er foreslått regulering av gang- og sykkelvei også hvor det er opparbeidet fortau, for å legge til
rette for en framtidig helhetlig løsning. Det er i kommunedelplanen for Tangvall lagt til rette for at en i
framtiden kan fortette langs Toftelandsveien og en vil gjennom reguleringen sikre areal til en
sammenhengende gang- og sykkelvei fra øst inn mot Tangvall. For ytterlige kommentarer til valg av
løsning, se kommentaren til vegvesenets uttalelse over. Om en velger å regulere fortau eller gang- og
sykkelvei avklares ved vedtaket av planen.
Advokatfirma Kjær DA på vegne av eiere av GB 73/79, 19.12.16.
Bebyggelsen på eiendommen huser Hjelperen bruktbutikk. For å kunne drive virksomheten er det
avgjørende at kunder og de som skal levere varer har mulighet til å kjøre til og parkere ved butikken.

Planforslaget innebærer at alt arealet mellom veien og butikken forsvinner, og at gang- og sykkelveien
vil gå helt i husveggen. Alt av mulig kundeparkering vil da forsvinne, og vil i praksis føre til nedleggelse
av butikken.
Et fortau vil være mindre arealkrevende, men kan ikke kombineres med kundeparkering foran
butikken. Arealet foran butikken er åpent og parkering kan kombineres med gående og syklende, slik
at fortauet kan stanse ved Toftelandsveien 24/26 og fortsette fra og med Toftelandsveien 34.
Alternativt kan det lages et fotgjengerfelt over Toftelandsveien ved Toftelandsveien 24/26 og at
sykkelstien fortsetter på nordsiden av Toftelandsveien. Denne løsningen vil komme mindre i konflikt
med avkjørsler og løsningen kan ses i sammenheng med planlagt utbygging og økt trafikk av gående
og syklende i Amerikaveien.
Arealenhetens kommentar
Den foreslåtte løsningen, uansett om en velger gang- og sykkelvei eller fortau er uheldig for
bruktbutikken, og medfører at det ikke vil være mulig å parkere foran butikken. Det vil etter vår
vurdering ikke være noen god løsning å legge til rette for en delt løsning med kryssing av
Toftelandsveien. På sikt kan det bli aktuelt med en tosidig løsning, dersom områdene nord for
Toftelandsveien skal fortettes. Detaljene knyttet til kompensasjon ved erverv av arealer avklares før
realisering av tiltaket, men slike detaljer beskrives ikke i reguleringsplanen.

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker
Detaljregulering for Nymoen, Søgne kommune, gnr/bnr 73/67 mfl
Plan- og bygningsloven § 4-3 – samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse:
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som
hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. ”
Regulant skal kartlegge alle relevante forhold som må utredes i egen risiko- og sårbarhetsanalyse.
Dette er en sjekkliste som skal være til hjelp for å finne ut hvilke temaer som må beskrives/utredes
nærmere.
Mindre forhold beskrives i planbeskrivelsen.
Forhold som krever spesialkompetanse må utredes i egen fagutredning/ROS-analyse.
ROS-analyser utarbeides med utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet
Det kan være hensiktsmessig å sammenfatte aktuelle tema i risikomatriser, se s. 15 i veilederen.
Emne

Naturgitte
forhold

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse et
behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Utredes i
egen
ROS-analyse
Sett kryss

Utredes ikke i egen ROSanalyse
Begrunnelse:

Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller
steinskred?

Ingen risiko

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk
ustabilt)?

Lav risiko, det er vedlagt egen
geoteknisk rapport

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?

Nei

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

Nei

Er det tatt hensyn til fremtidig havnivåstigning?

Ikke relevant

Dersom området har tilgang til elv eller sjø; er det
behov for sikringstiltak?

Ikke relevant

Er det fare for forurensende avrenning fra et utsprengt
område (gjelder sulfidholdig fjell)?

Nei

Finnes det terrengformasjoner som utgjør fare (stup
etc.)

Rasfare i Solåsen er vurdert i
egen rapport

Vil skogbrann/lyngbrann i området være en fare for
boliger/hus?

Nei

Annet (angi)

Ingen andre forhold vurdert
som risiki
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Vedl
nr.

Emne

Infrastruktur

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse et
behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Utredes i
egen
ROS-analyse
Sett kryss

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe
på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for
området:
- hendelser på veg?

Utredes ikke i egen ROSanalyse
Begrunnelse:

- hendelser på jernbane?

Dagens beredskap ivaretar
behovet for sikkerhet mot
hendelser på veg
Ikke relevant

- hendelser på sjø/vann/elv?

Ikke relevant

- hendelser i luften?

Dagens beredskap ivaretar
behovet for sikkerhet

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe
i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.),
utgjøre en risiko for området:
- utslipp av giftige gasser/væsker?

Risiko vurderes som liten

- teletjenester?

Risiko vurderes som liten

- vannforsyning?

Risiko vurderes som liten

- renovasjon/spillvann?

Risiko vurderes som liten

Dersom det er høyspentanlegg i området: - blir følsom
bebyggelse som skoler/barnehager/boliger (samt
uteoppholdsarealer) planlagt i tilstrekkelig avstand til
høyspentledninger, jordkabler, transformatorstasjoner
eller nettstasjon i forhold til mulig helserisiko
(utredningskrav ved 0,4 μT)?

Området berøres ikke av
høyspentanlegg

Er det farer forbundet med bruk av transportnett for
gående, syklende og kjørende innenfor området (f.eks.
inn- og utkjørsel)?

Planbeskrivelsen dekker
vurderingen av dette og
beskriver avbøtende tiltak. Det
reguleres inn nødvendige
siktlinjer og kommunal
vegnormal legges til grunn.

Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige anlegg?

Nei

- ligger området slik at brannvesenets krav til innsatstid
tilfredsstilles?

Brannstasjonen er ca 1,5 km
unna, og innsatstid er mindre
enn 10 min.
Ved søknad om tillatelse til
tiltak må det dokumenteres at
brannvannsforsyning er
tilstrekkelig
Ja

- har området tilstrekkelig brannvannforsyning
(mengde og trykk)?
- har området tilfredsstillende atkomst for
brannvesenet? (Pbl § 18-1)
Tidligere
bruk

Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere
virksomheter:
- bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg / mekanisk
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Nei

Vedl
nr.

Emne

Forhold eller uønsket hendelse som kan utløse et
behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Utredes i
egen
ROS-analyse
Sett kryss

Utredes ikke i egen ROSanalyse
Begrunnelse:

verksted/skipsverft?
- industri (for eksempel galvaniseringsverksted,
impregneringsverk, annen industri)?

Nei

- avfallshåndtering/deponi?

Nei

- gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger
fra 1950 -1980 / byjord?

Nei

- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.?

Nei

- annet (angi)?

Nei

Omgivelser Vil boliger bli utsatt for forhold som direkte eller
indirekte kan påvirke helsen:

Sabotasje/
terror

- forurensning av drikkevannskilde (privat/kommunal)
og/eller nedslagsfelt for drikkevannskilde?

Nei

- støy/rystelser/vibrasjoner fra
veitrafikk/bane/fly/tekniske installasjoner (eks. vifter
og kjøleanlegg) / annen virksomhet (eks
serveringsvirksomhet og konsertlokaler)?

Det vises til egen støyrapport
utarbeidet av Sinus AS.

- luftforurensing i planområdet (T-1520, retningslinjer
for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen)?

Nei

- utslipp av støv, avgasser, markert lukt eller annet
(eks. lukt fra serveringsvirksomhet og matproduksjon)?

Nei

- andre forhold av vesentlig betydning for miljø og
trivsel?

Nei

- dårlig mobildekning og
bredbånd/internettforbindelse?

Nei

Annet (angi) “risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål”

Det er ikke funnet andre
forhold som antas å innebære
risiki.
Nei

Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i
nærheten? (F.eks. risikofylt industri med
kjemikalie/eksplosiver, olje/gass, radioaktiv materiale
eller kraftstasjon, trafo, damanlegg, viktige
telekommunikasjonsanlegg, militæranlegg)

Utført av Svein Erik Bjorvand/SPISS AS

Dato:

Nei

21.09.16
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Notat 01
Leilighetsbygg; Solåsen B14, Tangvall – Søgne kommune
Geoteknikk – vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare
Til:
Fra:
Kopi:
Dato:
Rev.:

Jack Andersen, Agderbygg AS
Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS
29-08-2016

Stokkebø Competanse AS – Mellomskarva 7, 1350 Lommedalen – mobil: 90184211 – epost: post@stokkebo-competanse.no

1. Innledning og grunnlag
Agderbygg AS er gjennom pålegg fra Søgne kommune pålagt å utarbeide en geoteknisk rapport med
vurdering av rasfare og grunnforhold, på Solåsen – felt B14. Eiendommen er regulert til boligformål.
Eiendommen ligger i nærheten av Tangvall sentrum i Søgne kommune. Eiendommen er del av G.nr. / B.nr.
– 73 / 58. Ut fra foreløpige planer skal det bygges leilighetsbygg og mindre boenheter på eiendommen,
definert som felt B14 i kommunal reguleringsplan. Vi har ikke mottatt endelige planer for tiltaket, men ut
fra mottatte opplysninger skal det bygges leilighetsbygg i 4-5 etasjer med kjeller inn mot fjellet mot øst og
lettere boenheter ute på det flate området mot Kleplandsveien. Eiendommen er flat mot øst inn fra
Kleplandsveien og stiger bratt oppover langs fjellet oppover mot Solåsen, og flater etter hvert av.
Eiendommen er i dag ubebygd. Områdene omkring inn mot Solåsen er øvrig delvis bebygd og delvis
ubebygd.

Bilde 1. Oversikt over den aktuelle eiendommen B14, sett fra innkjørsel til eiendom og mot nordøst.
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Stokkebø Competanse AS har fått i oppdrag med å foreta en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på
eiendommen, og ut fra dette vurdere stabiliteten til den foreslåtte utbygging, og å foreta en vurdering av
faren for skred og ras på og inn mot eiendommen, da spesielt steinsprang og løsmasseskred. Oppdraget
utføres og reguleres i henhold til NS8402 – rådgivning etter medgått tid. Det er ikke foretatt en
grunnundersøkelse på eiendommen i denne omgang, men en slik grunnundersøkelse blir denne uken utført
på det flatere arealet både på felt B13 og B14. Vi har omfattende erfaring fra området gjennom tidligere
prosjekter, og foretok en befaring på eiendommen den 19-08-2016. Vi anbefaler og forutsetter at PRO
geoteknikk foretar en mer detaljert kontroll og beskrivelse av eventuelle tiltak i forbindelse med søknad
om byggetillatelse. Vi anser derfor vårt grunnlag foreløpig som tilstrekkelig for å vurdere pålagte
kontroller og vurderinger, da spesielt i forhold til rasfaren.
Vi har innhentet informasjon om grunnforholdene fra NGU sine kartblad. Vi har også innhentet og
registrert informasjon om grunnforholdene og fjellskrentens konsistens og stabilitet på befaringen den 1908-2016. Stokkebø Competanse AS har erfaring fra tidligere prosjekter i området og med tilsvarende type
grunnforhold og terrengformasjoner som her. Vi vurderer derfor å ha god og tilfredsstillende oversikt og
kunnskap om grunnforholdene og terrengforholdene på den aktuelle eiendommen spesielt og i området
generelt, og tilfredsstillende kunnskap og oversikt til å vurdere faren for skred og ras, både steinsprang og
løsmasseskred.

2. Grunnforhold
De planlagte boligene blir delvis etablert med utsprengt byggegrop inn i terrenget, inn mot fjellskrenten,
og delvis ute på det flatere arealet. Denne delen av eiendommen er i dag ubebygd, mens områdene
omkring er delvis bebygd og delvis ubebygd.
A. Generelle NGU kartblad
Vi har i forbindelse med utarbeidelsen av dette Notat 01 kontrollert grunnforholdene i området ut fra NGU
sine løsmassekart og berggrunnskart. NGU berggrunnskart viser ikke dekning i området. Av erfaring fra
prosjekter like i nærheten og registreringer på befaringen anser vi at det i Solåsen og områdene omkring er
granittisk gneis eller andre typer gneis, evt. tilsvarende bergarter. Dette er en relativt sterk og stabil bergart,
men som kan være sprø og noe blokkaktig og oppsprukket i overflaten. Det er derfor viktig å være
forsiktig ved utsprengning av byggegroper, slik at fjellskrentene i byggegroper ikke blir unødvendig
oppsprukket. Se senere vurderinger.
NGU løsmassekart viser at det er bart fjell med tynt torvdekke i hele Solåsen, på den østre delen av
eiendommen. Dette viser at det er stabile masser i området, men at det kan ligge enkelte steinblokker i
skråningen opp mot Solåsen. Det er breelvavsetning ute på det flatere området av eiendommen. Dette er
avsetninger som normalt består av skråstilte lag av granulære fraksjoner, fra fin sand til stein. Ut fra vår
erfaring fra grunnforholdene på Tangvall antar vi at breelvavsetningene i dette området er sandige, men at
det kan forekommer lag eller sjikt med finsand. Et utsnitt av NGU løsmassekart er vist i Vedlegg E1. Vi
anser derfor at grunnforholdene vist på NGU sine kartblader er representative for eiendommen.
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B. Grunnundersøkelser, prøvegraving og befaring
Det er ikke foretatt en prøvegraving på eiendommen, og vi anser dette foreløpig som unødvendig slik som
grunnforholdene er vurdert.
Vi foretok en befaring på eiendommen den 19-08-2016, og fortok en enkel oppgraving langs utkanten av
eiendommen, mot Kleplandsveien. Her var sandig og grusig masse, se bilde. Vi gikk i tillegg langs hele
fjellskrenten mot øst, nederst langs denne. Vi foretok i tillegg observasjoner av terrenget videre oppover
mot toppen av Solåsen for å få et inntrykk av de generelle terrengforholdene. Vi har i tillegg bred erfaring
fra en rekke prosjekter i Søgne kommune, og spesielt på Tangvall. Vi vil senere i byggefasen utarbeide mer
detaljerte planer for fundamentering av bygninger og sprengning av byggegroper, som del av senere PRO
geoteknikk prosjektering. I byggefasen vil vi så foreta befaringer for å kontrollere stabiliteten til
fjellskrenter, og vurdere faren for ras og krav til sikring. Erfaringen fra området er at fjellet består av en
meget stabil bergart, og at grunnforholdene generelt er gode og stabile. Vi vurderer derfor at eiendommen
og Solåsen består av bart fjell med et tynt lag med løsmasser bestående av torv og vegetasjon, mens det
flatere arealet består av sandig grusig løsmasse. Ut fra vurderingene anser vi derfor grunnforholdene som
meget gode.
Det er ikke foretatt en grunnundersøkelse på eiendommen foreløpig, men det er planlagt utført en
grunnundersøkelse på det flatere delene av felt B13 og B14 i løpet av denne uken. Vår vurdering er derfor
at grunnforholdene gjennom denne grunnundersøkelsen vil gi tilstrekkelig god informasjon for
utarbeidelse av fremtidige PRO geoteknikk dokumenter for både felt B13 og B14.
C. Konklusjon grunnforhold
Ut fra innhentet informasjon, registreringer på befaring den 19-08-2016 og erfaring fra området anser vi at
grunnforholdene mot øst består av meget fast og stabilt fjell av granittisk gneis eller en tilsvarende bergart.
Bergarten er hard og stabil, men kan stedvis være noe blokkaktig i overflaten. Hele Solåsen er dekket av
tett tre vegetasjon. Det flate området mellom fjellskrenten og Kleplandsveien består av sand og grus til
moderat dybde. Vi anser således at grunnforholdene er meget gode relatert til det aktuelle tiltaket.
Vi anser at direktefundamentering på stripe- og søylefundamenter og gulv på grunn er tilrådelig og aktuelt.

Bilde 2. Enkelt gravehull med sand/grus.

Bilde 3. Solåsen, dekket av trær, gravehull nederst t.h.
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Bilde 4+5. Generelt inntrykk av fjellet, stabile flater, enkelte sprekker, lite løsmasse og ikke løse blokker.

Bilde 6+7. Generelt inntrykk av skrent og skråning, stabile flater, lite løsmasse og ikke løse blokker.

3. Vurdering av ras og skred
Ut fra registreringer på mottatte kart og tegninger, samt opplysninger gitt tidligere i dette Notat 01, har vi
her foretatt en vurdering av muligheten for ulike former for ras og skred å oppstå. Slike vurderinger er
basert på mottatte dokumenter, innhentet informasjon, ut fra observasjoner og registreringer på vår
befaring den 19-08-2016, og på generell kunnskap og erfaring.
A. Snøskred
Skråningen oppover mot øst er meget bratt nederst, og blir deretter relativt slak opp mot toppen av
Solåsen. Det er imidlertid mindre områder innimellom med brattere skråninger. Hele Solåsen, inkludert
delen inn mot den aktuelle eiendommen, er tett bevokst med trær, i hovedsak bartrær øverst og løvtrær
nederst. Snømengdene i Søgne er beskjedne, men det kan til tider komme store mengder på kort tid. Vi
anser imidlertid at trærne vil hindre utvikling av større skavler og at vegetasjonen raskt vil stoppe
eventuelle mindre snømengder som raser ut. Det er derfor ikke fare for snøskred inn mot det aktuelle
tiltaket på den østre delen av feltet B14 på eiendommen.
B. Løsmasseskred og steinsprang
Skråningen oppover mot øst er meget bratt nederst, og blir deretter raskt slak opp mot toppen av Solåsen.
Det er imidlertid mindre områder med brattere skråninger. Hele Solåsen ut mot den felt B14 på den
aktuelle eiendommen er tett bevokst med trær, i hovedsak bartrær øverst og løvtrær nederst. Løsmassene
oppover i skråningen er kun et tynt lag med torv og vegetasjon, med for det meste bart fjell nederst på den
bratteste delen av terrenget.
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Bergarten er beskrevet som meget stabil, men kan være noe blokkaktig i overflaten. Befaringen viste
imidlertid at fjellet i svært liten grad er oppsprukket i overflaten, heller ikke på den bratteste delen nederst.
Vi registrerte heller ikke at det var løse eller farlige flak i overflaten eller løse steinblokker oppover i
skråningen. Vi kan ikke utelukke at det ligger enkelte steinblokker i terrenget, men anser at slike ligger
stabilt i naturlige groper og på hyller i terrenget.
Vår vurdering er derfor at det ikke er fare for løsmasseskred eller steinsprang inn på eller mot felt B14 på
den aktuelle eiendommen. Løsmassene på eiendommen har så god stabilitet at utrasing lokalt ikke er
aktuelt. I tillegg vil tre vegetasjonen stoppe eller bremse uforutsette hendelser. Om større steiner eller
blokker skulle løsne eller ligge løst oppover i skråningen blir slike sikret eller tatt ned i senere byggefase.
PRO geoteknikk vil også i byggefasen foreta befaring av utsprengt byggegrop, og i den forbindelse
beskrive eventuelle krav til sikring av midlertidige og permanente fjellskrenter, og evt. beskrive tiltak for å
sikre tiltaket mot andre former for ras og skred. Faren for løsmasseskred og steinsprang blir derfor i
tilstrekkelig grad tatt vare på i prosjektet.
C. Fjellskrent
Bergarten på eiendommen er beskrevet som granittisk gneis eller en tilsvarende type bergart. Dette er en
relativt hard og stabil bergart, men kan være sprø og noe oppsprukket i overflaten. Faren for utglidning av
blokker inn i byggegropene avhenger av fallretningen til bergarten og til kvaliteten på
sprengningsarbeidene. Vi anser derfor at det skal være god mulighet til å etablere stabile utsprengte
byggegroper uten altfor mye løse steinblokker. Vi anbefaler bruk av sømboring for å unngå at fjellet
sprekker opp innover. Ytterligere beskrivelse og oppfølging foretas av PRO geoteknikk som del av den
endelige byggesøknaden. Vi anbefaler derfor at PRO geoteknikk foretar en befaring i byggefasen som
kontroll av utsprengte byggegroper, og for å vurdere og å beskrive eventuell nødvendig sikring av
midlertidige og permanente fjellskrenter.
D. Konklusjon ras og skred
Som det fremkommer av beskrivelser og vurderinger i dette kap. 3 så anser vi at det ikke er fare for noen
former for ras eller skred på eller inn mot den aktuelle delen av eiendommen, felt B14. Den geotekniske
stabiliteten til eiendommen og fjellskrent + skråning mot øst er vurdert som meget god, og den geologiske
stabiliteten er vurdert som tilfredsstillende. Dette ut fra grundig gjennomgang av terrenget på vår befaring
den 19-08-2016. Vi anbefaler imidlertid at PRO geoteknikk på prosjektet foretar konkret kontroll av
utsprengte og utgravde fjellskrenter, og at PRO geoteknikk samtidig foretar en kontroll av skråningen opp
mot Solåsen. Dette for å vurdere behovet for midlertidig og permanent fjellsikring av fjellskrenter.
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4. Konklusjoner
Agderbygg AS er gjennom pålegg fra Søgne kommune pålagt å utarbeide en geoteknisk rapport med
vurdering av rasfare og grunnforhold, på Solåsen – felt B14. Eiendommen er regulert til boligformål.
Eiendommen ligger i nærheten av Tangvall sentrum i Søgne kommune. Eiendommen er del av G.nr. / B.nr.
– 73 / 58. Ut fra foreløpige planer skal det bygges leilighetsbygg og mindre boenheter på eiendommen,
definert som felt B14 i kommunal reguleringsplan. Vi har ikke mottatt endelige planer for tiltaket, men ut
fra mottatte opplysninger skal det bygges leilighetsbygg i 4-5 etasjer med kjeller inn mot fjellet mot øst og
lettere boenheter ute på det flate området mot Kleplandsveien. Eiendommen er flat mot øst inn fra
Kleplandsveien og stiger bratt oppover langs fjellet oppover mot Solåsen, og flater etter hvert av.
Eiendommen er i dag ubebygd. Områdene omkring inn mot Solåsen er øvrig delvis bebygd og delvis
ubebygd.
Stokkebø Competanse AS har fått i oppdrag med å foreta en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på
eiendommen, og ut fra dette vurdere stabiliteten til den foreslåtte utbygging, og å foreta en vurdering av
faren for skred og ras på og inn mot eiendommen, da spesielt steinsprang og løsmasseskred. Oppdraget
utføres og reguleres i henhold til NS8402 – rådgivning etter medgått tid. Det er ikke foretatt en
grunnundersøkelse på eiendommen i denne omgang, men en slik grunnundersøkelse blir denne uken utført
på det flatere arealet både på felt B13 og B14. Vi har omfattende erfaring fra området gjennom tidligere
prosjekter, og foretok en befaring på eiendommen den 19-08-2016. Vi anbefaler og forutsetter at PRO
geoteknikk foretar en mer detaljert kontroll og beskrivelse av eventuelle tiltak i forbindelse med søknad
om byggetillatelse. Vi anser derfor vårt grunnlag foreløpig som tilstrekkelig for å vurdere pålagte
kontroller og vurderinger, da spesielt i forhold til rasfaren.
Vurderinger foretatt i dette Notat 01 dokumenterer at det planlagte tiltaket med utbygging av felt B14 på
den aktuelle eiendommen kan gjennomføres som planlagt og beskrevet ved bruk av direktefundamentering
med grunnmur / ringmur på stripefundamenter og gulv på grunn. Dette blir grundigere beskrevet senere av
PRO geoteknikk på prosjektet. Våre vurderinger og registreringer viser at eiendommen ikke er utsatt for
hverken ras eller skred, og at det planlagte tiltaket kan gjennomføres som foreløpig skissert. Vi anbefaler
at PRO geoteknikk foretar en kontroll av fjellskrentene i utsprengte og utgravde byggegroper, og beskriver
eventuelle nødvendige sikringstiltak.

Bærum, 29-08-2016

Stein H. Stokkebø, Sivilingeniør - geoteknikk
Stokkebø Competanse AS
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Notat 01
Leilighetsbygg; Nymoen B13, Tangvall – Søgne kommune
Geoteknikk – vurdering av grunnforhold, stabilitet og rasfare
Til:
Fra:
Kopi:
Dato:
Rev.:

Jack Andersen, Agderbygg AS
Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS
19-09-2016

Stokkebø Competanse AS – Mellomskarva 7, 1350 Lommedalen – mobil: 90184211 – epost: post@stokkebo-competanse.no

1. Innledning og grunnlag
Agderbygg AS er gjennom pålegg fra Søgne kommune pålagt å utarbeide en geoteknisk rapport med
vurdering av rasfare og grunnforhold, på Solåsen / Nymoen – felt B13. Eiendommen er regulert til
boligformål. Eiendommen ligger i nærheten av Tangvall sentrum i Søgne kommune. Eiendommen har
G.nr. / B.nr. – 73 / 67. Ut fra foreløpige planer skal det bygges leilighetsbygg og mindre boenheter på
eiendommen, definert som felt B13 i kommunal reguleringsplan. Vi har ikke mottatt endelige planer for
tiltaket, men ut fra mottatte opplysninger skal det bygges leilighetsbygg med inntil 5-6 etasjer med kjeller
langs Kleplandsveien og noe lavere bebyggelse på den på den sørøstre delen og inn mot Solåsen.
Eiendommen er flat inn fra Kleplandsveien og stiger slakt mot Solåsen, men tiltaket vil ikke komme i
kontakt med den brattere stigningen langs fjellet. Eiendommen er i dag ubebygd. Områdene omkring inn
mot Solåsen er øvrig delvis bebygd og delvis ubebygd.
Stokkebø Competanse AS har fått i oppdrag med å foreta en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på
eiendommen, og ut fra dette vurdere stabiliteten til den foreslåtte utbygging, og å foreta en vurdering av
faren for skred og ras på og inn mot eiendommen, da spesielt steinsprang og løsmasseskred. Oppdraget
utføres og reguleres i henhold til NS8402 – rådgivning etter medgått tid. Det er nylig foretatt en
grunnundersøkelse på eiendommen, utført av Grunnundersøkelser AS. Rapport og boreresultater er vist i
Vedlegg E3. Vi har omfattende erfaring fra området gjennom tidligere prosjekter, og foretok en befaring på
eiendommen den 19-08-2016. Vi anbefaler og forutsetter at PRO geoteknikk foretar en mer detaljert
kontroll og beskrivelse av eventuelle tiltak i forbindelse med søknad om byggetillatelse. Vi anser derfor
vårt grunnlag foreløpig som tilstrekkelig for å vurdere pålagte kontroller og vurderinger, da spesielt i
forhold til grunnforhold, stabilitet og rasfaren.
Vi har innhentet informasjon om grunnforholdene fra NGU sine kartblad. Vi har også innhentet og
registrert informasjon om grunnforholdene og fjellskrentens konsistens og stabilitet på befaringen den 1908-2016. Stokkebø Competanse AS har erfaring fra tidligere prosjekter i området og med tilsvarende type
grunnforhold og terrengformasjoner som her. Vi vurderer derfor å ha god og tilfredsstillende oversikt og
kunnskap om grunnforholdene og terrengforholdene på den aktuelle eiendommen spesielt og i området
generelt, og tilfredsstillende kunnskap og oversikt til å vurdere stabilitet, og faren for skred og ras, både
steinsprang og løsmasseskred.
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2. Grunnforhold
Den planlagte boligutbyggingen er foreløpig vurdert å bli etablert i utgravde byggegroper ned i terrenget, i
hovedsak ute på det flate arealet som i dag er jordbruksareal. Det er en liten mulighet for at deler av
utbyggingen mot sørøst kan komme i kontakt med fjell, om bygging med kjeller. Eiendommen er i dag
ubebygd, mens områdene omkring er delvis bebygd og delvis ubebygd.
A. Generelle NGU kartblad
Vi har i forbindelse med utarbeidelsen av dette Notat 01 kontrollert grunnforholdene i området ut fra NGU
sine løsmassekart og berggrunnskart. NGU berggrunnskart viser ikke dekning i området. Av erfaring fra
prosjekter like i nærheten og registreringer på befaringen anser vi at det i Solåsen og områdene omkring er
granittisk gneis eller andre typer gneis, evt. tilsvarende bergarter. Dette er en relativt sterk og stabil bergart,
men som kan være sprø og noe blokkaktig og oppsprukket i overflaten. Det er derfor viktig å være
forsiktig ved utsprengning av byggegroper, slik at fjellskrentene i byggegroper ikke blir unødvendig
oppsprukket. Se senere vurderinger.
NGU løsmassekart viser at det er bart fjell med tynt torvdekke i hele Solåsen, utenfor eiendommen mot
øst. Dette viser at det i Solåsen er stabile masser, men at det kan ligge enkelte steinblokker i skråningen fra
foten av Solåsen og opp mot toppen. Det er breelvavsetning på eiendommen og på de flatere områdene
omkring. Dette er avsetninger som normalt består av skråstilte lag av granulære fraksjoner, fra fin sand til
stein. Ut fra vår erfaring fra grunnforholdene på Tangvall antar vi at breelvavsetningene i dette området er
sandige, men at det kan forekommer lag eller sjikt med finsand og grus. Et utsnitt av NGU løsmassekart er
vist i Vedlegg E1. Vi anser derfor at grunnforholdene vist på NGU sine kartblader er representative for
eiendommen.
B. Prøvegraving og befaring
Det er ikke foretatt en prøvegraving på eiendommen, og vi anser dette foreløpig som unødvendig slik som
grunnforholdene er vurdert.
Vi foretok en befaring på eiendommen den 19-08-2016, og fortok en enkel oppgraving langs utkanten av
eiendommen, mot Kleplandsveien. Denne befaringen ble foretatt med utgangspunkt i vurdering av
rasfaren mot eiendommen Solåsen B14. Det var sandig og grusig masse i overflaten på stedet. På
befaringen gikk vi langs hele fjellskrenten mot øst, nederst langs denne. Vi foretok i tillegg observasjoner
av terrenget videre oppover mot toppen av Solåsen for å få et inntrykk av de generelle terrengforholdene.
Vi gikk i tillegg over jordet på B13 som dette Notat 01 – Nymoen B13 omfatter. Det var imidlertid lite å
se, og eiendommen ble benyttet som jordbruksareal. Vi har imidlertid bred erfaring fra en rekke prosjekter
i Søgne kommune, og spesielt på Tangvall. Vi vil senere i byggefasen utarbeide mer detaljerte planer for
fundamentering av bygninger og utgraving av byggegroper, evt. krav til sprengning, som del av senere
PRO geoteknikk prosjektering. I byggefasen vil vi så foreta befaringer for å kontrollere stabiliteten til
graveskråninger og byggegroper, og vurdere faren for ras og krav til eventuell sikring. Erfaringen fra
området er at fjellet består av en meget stabil bergart, og at grunnforholdene generelt er gode og stabile.
Vi vurderer derfor at eiendommen Nymoen B13 og Solåsen består av bart fjell med et tynt lag med
løsmasser bestående av torv og vegetasjon, mens det flatere arealet består av sandig grusig løsmasse. Ut
fra vurderingene anser vi derfor grunnforholdene som meget gode.
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C. Grunnundersøkelser
Det er nylig foretatt en grunnundersøkelse på eiendommen, utført i uke 35 – 2016. Det ble boret 4
totalsonderinger ca. 30 m dybde uten å treffe fjell.
Boringene viser at det er fortrinnsvis sandige masser ned til ca. 20 m dybde, med overgang til mer siltige
masser deretter. Boringene viser at de sandige massene er svært lagdelte, men for det meste meget fast
lagret, med matekraft > 10 kN i store deler av dybden. Vår vurdering er derfor at grunnundersøkelsen viser
at grunnforholdene er meget faste og stabile, men med enkelte tynnere sjikt med middels fast lagret sand
og grus. Grunnundersøkelsen gir tilstrekkelig god informasjon for utarbeidelse av fremtidige PRO
geoteknikk dokumenter for Nymoen - felt B13.
D. Konklusjon grunnforhold
Ut fra innhentet informasjon, registreringer på befaring den 19-08-2016, utført grunnundersøkelse og
erfaring fra området anser vi at bergarten i området er en meget fast og stabil granittisk gneis eller en
tilsvarende bergart. Bergarten er hard og stabil, men kan stedvis være noe blokkaktig i overflaten. Hele
Solåsen er dekket av tett tre vegetasjon. Det flate området langs Kleplandsveien som inneholder den
aktuelle eiendommen består av sand og grus til stor dybde. Vi anser således at grunnforholdene er meget
gode relatert til det aktuelle tiltaket.
Vi anser at direktefundamentering på stripe- og søylefundamenter og gulv på grunn er tilrådelig og aktuelt.

3. Vurdering av ras og skred
Ut fra registreringer på mottatte kart og tegninger, samt opplysninger gitt tidligere i dette Notat 01, har vi
her foretatt en vurdering av muligheten for ulike former for ras og skred å oppstå. Slike vurderinger er
basert på mottatte dokumenter, innhentet informasjon, ut fra observasjoner og registreringer på vår
befaring den 19-08-2016, og på generell kunnskap og erfaring. Disse vurderinger gjelder i prinsippet helst
for bebyggelse tett innpå Solåsen, og således i mindre grad for den aktuelle utbygging av eiendommen
Nymoen – felt B13.
A. Snøskred
Skråningen oppover mot øst er meget bratt nederst, og blir deretter relativt slak opp mot toppen av
Solåsen. Skråningen er midlertid slakere langs den søndre delen enn langs den nordre delen beskrevet for
felt B14. Hele Solåsen er tett bevokst med trær, i hovedsak bartrær øverst og løvtrær nederst.
Snømengdene i Søgne er beskjedne, men det kan til tider komme store mengder på kort tid. Vi anser
imidlertid at trærne vil hindre utvikling av større skavler og at vegetasjonen raskt vil stoppe eventuelle
mindre snømengder som raser ut. Det er derfor ikke fare for snøskred inn mot det aktuelle tiltaket,
betegnet som Nymoen – felt B13.
B. Løsmasseskred og steinsprang
Skråningen oppover mot øst er stedvis meget bratt nederst, og blir deretter raskt slak opp mot toppen av
Solåsen. Det er imidlertid mindre områder med brattere skråninger. Hele Solåsen ut mot deler av
eiendommen Nymoen - felt B13 er tett bevokst med trær, i hovedsak bartrær øverst og løvtrær nederst.
Løsmassene oppover i skråningen er kun et tynt lag med torv og vegetasjon, med for det meste bart fjell
nederst på den bratteste delen av terrenget.
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Bergarten er beskrevet som meget stabil, men kan være noe blokkaktig i overflaten. Befaringen viste
imidlertid at fjellet i svært liten grad er oppsprukket i overflaten, heller ikke på den bratteste delen nederst.
Vi registrerte heller ikke at det var løse eller farlige flak i overflaten eller løse steinblokker oppover i
skråningen. Vi kan ikke utelukke at det ligger enkelte steinblokker i terrenget, men anser at slike ligger
stabilt i naturlige groper og på hyller i terrenget.
Vår vurdering er derfor at det ikke er fare for løsmasseskred eller steinsprang inn på eller mot eiendommen
Nymoen - felt B13. Denne eiendommen ligger heller ikke tett inn mot fjellskrenter eller skråningen, og
med bebygde eiendommer i mellom. Løsmassene på eiendommen har så god stabilitet at utrasing lokalt
ikke er aktuelt. I tillegg vil trær og øvrig vegetasjon stoppe eller bremse uforutsette hendelser. Om større
steiner eller blokker skulle løsne eller ligge løst oppover i skråningen blir slike sikret eller tatt ned i senere
byggefase. PRO geoteknikk vil også i byggefasen foreta befaring av utgravde byggegroper og evt.
etablerte fjellskrenter, og i den forbindelse beskrive eventuelle krav til sikring av midlertidige og
permanente graveskråninger og fjellskrenter, og evt. beskrive tiltak for å sikre tiltaket mot andre former for
ras og skred. Faren for løsmasseskred og steinsprang blir derfor i tilstrekkelig grad tatt vare på i prosjektet.
C. Fjellskrent
Bergarten på eiendommen er beskrevet som granittisk gneis eller en tilsvarende type bergart. Dette er en
relativt hard og stabil bergart, men kan være sprø og noe oppsprukket i overflaten. Faren for utglidning av
blokker inn i byggegroper avhenger av fallretningen til bergarten og til kvaliteten på
sprengningsarbeidene. Vi anser derfor at det skal være god mulighet til å etablere stabile utsprengte
byggegroper uten altfor mye løse steinblokker, i den grad tiltaket overhodet kommer i kontakt med fjell.
Vi anbefaler bruk av sømboring for å unngå at fjellet sprekker opp innover. Ytterligere beskrivelse og
oppfølging foretas av PRO geoteknikk som del av den endelige byggesøknaden. Vi anbefaler derfor at
PRO geoteknikk foretar en befaring i byggefasen som kontroll av utgravde og evt. utsprengte byggegroper,
og for å vurdere og å beskrive eventuell nødvendig sikring av midlertidige og permanente fjellskrenter.
D. Konklusjon ras og skred
Som det fremkommer av beskrivelser og vurderinger i dette kap. 3 så anser vi at det ikke er fare for noen
former for ras eller skred på eller inn mot den aktuelle eiendommen, Nymoen - felt B13. Den geotekniske
stabiliteten til eiendommen og til nærliggende fjellskrent + skråning mot øst er vurdert som meget god, og
den geologiske stabiliteten er vurdert som tilfredsstillende. Dette ut fra grundig gjennomgang av terrenget
på vår befaring den 19-08-2016. Vi anbefaler imidlertid at PRO geoteknikk på prosjektet foretar konkret
kontroll av utsprengte og utgravde fjellskrenter og byggegroper, og at PRO geoteknikk samtidig foretar en
kontroll av skråningen opp mot Solåsen. Dette for å vurdere behovet for midlertidig og permanent sikring
av steinblokker og fjellskrenter.
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4. Forslag til fundamentering
Ut fra foreløpig beskrivelse av planlagt bebyggelse, og ut fra utført grunnundersøkelse og innhenting av
informasjon, anser vi at alle bygninger blir fundamentert på løsmasser. Grunnforholdene på eiendommen,
under er lag av jord, er vurdert som tilfredsstillende og meget gode. Dette skal imidlertid endelig
dokumenteres og vurderes ved senere detaljprosjektering og kontroller. utgraving av byggegropen for
parkeringskjelleren. Vi anser derfor at det benyttes direktefundamentering med stripe- og
søylefundamenter for boligene, fundamentert ned på et geonett armert pukkfundament, evt. dirkete ned på
stedlige masser. Detaljene for fundamenteringen avgjøres i senere detaljprosjektering, og kan variere
avhengig av om boligene skal ha kjeller eller ikke, og ut fra totale belastninger ned på fundamentene. Vi
anbefaler bruk av et geonett armert pukkfundament for å etablere et effektivt lastutjevnende lag mellom
undergrunnen og fundamentene. Vi anser derfor foreløpig bruk av andre fundamenteringsmetoder, som
vektkompensert fundamentering eller pelefundamentering som lite aktuelle.
Nedenfor har vi laget 2 prinsippskisser som skal benyttes for fundamenteringen av de ulike boligene, enten
fundamentert ned på et geonett armert pukkfundament eller direkte ned på stedlige masser. Ut fra en total
vurdering vil vi anbefale at løsning skissert på Skisse 1 nedenfor blir valgt. Mål er kun foreløpige.
Skisse 1 - Prinsippskisse for fundamenteringen – geonett armert pukkfundament:
≥ 1,0 m
≥ 0,5 m

Grunnmur
Gulv på grunn

1:2

Stripe- og søylefundament
Pukkfundament, Fk 20-70 mm + singel
Geonett, 30 kN/m.
Fiberduk kl.3
Stedlig sand og grus

≥ 0,2 m
≥ 1,0 m

Skisse 2 - Prinsippskisse for fundamenteringen – direkte på stedlige masser:
≥ 1,0 m
≥ 0,5 m

Grunnmur
Gulv på grunn
Stripe- og søylefundament
Stedlig sand og grus
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A. Grunnbrudd og setninger
Dersom fundamentene ikke overbelastes i forhold til her oppgitte bæreevneverdier, begrensninger og
forutsetninger, og i henhold til senere kontrollerte og godkjente last- og fundamentplan, vil massene i
undergrunnen ha så god styrke og stabilitet at grunnbrudd i bygningenes fundamenter ikke skal kunne
oppstå eller forekomme. Dette pga at tilleggslastene ned på undergrunnen fra fundamentene er relativt
beskjedne og undergrunnen er vurdert å ha meget god styrke og stabilitet. Terrenget er i tillegg tilnærmet
flatt. Massenes bæreevner må imidlertid ikke overskrides.
Vi har forutsatt at undertegnede som PRO geoteknikk skal foreta en kontroll og vurdering av massene i
grunnen gjennom foretatt befaring eller ved oversendelse av bilder av utgravd byggegrop. Dette for å
vurdere stabiliteten til og setningsfaren til massene, og slik at vi er sikre på at eventuelle humusholdige
masser og andre svakere masser er gravd ut. Vi har beskrevet løsninger som innebærer
direktefundamentering på stedlige masser, med eller uten et geonett armert pukkfundament. Vi anser
derfor at vi har god og tilfredsstillende kontroll på valg av fundamenteringsløsninger, og at det derfor ikke
skal være fare for utvikling av skadelige setninger i bygningene. Det er imidlertid viktig at de beskrevne
kontroller og tiltak gjennomføres, og at stedlige og oppfylte masser komprimeres meget godt.
B. Konsekvenser for nabobygg
Den planlagte utbyggingen av leilighetsbygg med delvis parkeringskjeller og delvis boliger i terrengnivå
innebærer en relativt beskjeden utgraving av og drenering av stedlige masser. Massene i undergrunnen har
opp gjennom tidene både tørket ut og vært delvis vannmettet, avhengig av årstider og nedbørsmengder.
Stedlige masser er drenerende, og grunnvannstanden er vurdert å ligge lavt, og lavere enn utgravde
byggegroper. Massene i undergrunnen anses ut fra historie og konsistens derfor å være svært lite
setningsømfintlige. Dette innebærer at tiltaket ikke vil drenere ut omgivelsene, og vil ikke ha betydning
for omkringliggende bebyggelse eller konstruksjoner. Foreskrevne anleggsarbeider vil for det meste bestå i
utgraving og transport, og vil ikke påføre omgivelsene belastninger disse ikke skal tåle.

5. Konklusjoner
Agderbygg AS er gjennom pålegg fra Søgne kommune pålagt å utarbeide en geoteknisk rapport med
vurdering av rasfare og grunnforhold, på Solåsen / Nymoen – felt B13. Eiendommen er regulert til
boligformål. Eiendommen ligger i nærheten av Tangvall sentrum i Søgne kommune. Eiendommen har
G.nr. / B.nr. – 73 / 67. Ut fra foreløpige planer skal det bygges leilighetsbygg og mindre boenheter på
eiendommen, definert som felt B13 i kommunal reguleringsplan. Vi har ikke mottatt endelige planer for
tiltaket, men ut fra mottatte opplysninger skal det bygges leilighetsbygg med inntil 5-6 etasjer med kjeller
langs Kleplandsveien og noe lavere bebyggelse på den på den sørøstre delen og inn mot Solåsen.
Eiendommen er flat inn fra Kleplandsveien og stiger slakt mot Solåsen, men tiltaket vil ikke komme i
kontakt med den brattere stigningen langs fjellet. Eiendommen er i dag ubebygd. Områdene omkring inn
mot Solåsen er øvrig delvis bebygd og delvis ubebygd.
Stokkebø Competanse AS har fått i oppdrag med å foreta en geoteknisk vurdering av grunnforholdene på
eiendommen, og ut fra dette vurdere stabiliteten til den foreslåtte utbygging, og å foreta en vurdering av
faren for skred og ras på og inn mot eiendommen, da spesielt steinsprang og løsmasseskred. Oppdraget
utføres og reguleres i henhold til NS8402 – rådgivning etter medgått tid. Det er nylig foretatt en
grunnundersøkelse på eiendommen, utført av Grunnundersøkelser AS. Rapport og boreresultater er vist i
Vedlegg E3. Vi har omfattende erfaring fra området gjennom tidligere prosjekter, og foretok en befaring på
eiendommen den 19-08-2016. Vi anbefaler og forutsetter at PRO geoteknikk foretar en mer detaljert
kontroll og beskrivelse av eventuelle tiltak i forbindelse med søknad om byggetillatelse. Vi anser derfor
vårt grunnlag foreløpig som tilstrekkelig for å vurdere pålagte kontroller og vurderinger, da spesielt i
forhold til grunnforhold, stabilitet og rasfaren.
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Vurderinger foretatt i dette Notat 01 dokumenterer at det planlagte tiltaket med utbygging av Nymoen felt B13 på den aktuelle eiendommen kan gjennomføres som planlagt og beskrevet ved bruk av
direktefundamentering med grunnmur / ringmur på stripefundamenter / søylefundamenter og gulv på
grunn. Dette blir grundigere beskrevet senere av PRO geoteknikk på prosjektet. Våre vurderinger og
registreringer viser at eiendommen ikke er utsatt for hverken ras eller skred, og at det planlagte tiltaket kan
gjennomføres som foreløpig skissert. Vi anbefaler at PRO geoteknikk foretar en kontroll av skråningen
mot Solåsen på en senere befaring, og gjerne samtidig med kontroll av graveskråninger, grunnforhold og
evt. fjellskrenter i utgravde byggegroper. I den grad det anses nødvendig blir krav til sikringstiltak
beskrevet mer i detalj.

Bærum, 19-09-2016

Stein H. Stokkebø, Sivilingeniør - geoteknikk
Stokkebø Competanse AS
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Sol/skyggestudie 21.september
Nymoen hageby

Kl. 09:00

Kl. 12:00

Kl. 15:00

Kl. 18:00

Sol/skyggestudie 23. juni
Nymoen hageby

Kl. 09:00

Kl. 12:00

Kl. 15:00

Kl. 18:00

Naturmangfoldvurdering for gnr/bnr 73/58, 67 m.fl. Tangvall/
detaljregulering for Nymoen, Søgne kommune

I henhold til naturmangfoldloven § 7 vurderes planområdet
etter prinsippene i § 8-12. Naturmangfold omfatter:
• Landskap
• Geologi
• Økosystem
• Naturtyper
• Arter og genetiske variasjoner innenfor artene
Planområdet er flatt og delt i to ulike situasjoner der den ene delen er ferdig utbygd med veier og
boliger, mens den andre er innmark.
Landskapet er en flat elveslette med typiske
sørlandsheier utenfor planområdet mot nord og
øst.
Geologisk sett er området preget av at grunnfjellet
stikker opp i omkringliggende områder, mens selve
planområdet er en sandslette avsatt i da havet
stod høyere.
Det er ikke registreringer innenfor eller i nærheten
av selve planområdet som inngår i noen

Figur 1. Flyfotoet viser avgrensningen av planområdet.

naturtypeområder eller økosystem som etter
naturmangfoldloven krever beskyttelse. Innmarken er
to ulike jorder. Det ene nordøst for veien som krysser
det ubebygde området er fulldyrket eng. Det andre
har vært benyttet til kornproduksjon, men ligger nå
brakk.
Innenfor planområdet er lite trær. Eneste innslaget er
noen busker og trær i hagene i sør samt en bjørkeale

Figur 2. Viser område A med parkslirekne og
hagelupin, og B med hagelupin.

som følger veien over jordene. Denne er relativ ny og trærne er unge.
I feltsjiktet er det ingen arter som knyttes til noen naturtyper. Det er et par forekomster av arter som
er uønsket og står på den norske svartelisten: Hagelupin og parkslirekne. Begge har kategorien SE,
som betyr svært høy risiko. Område markert med A har både hagelupin, og parkslirekne i spredte
forekomster. Område B har hagelupin i forholdsvis tette bestander. Gravearbeider i disse avgrensede
områdene må ta forhåndsregler i forhold til å hindre at disse artene sprer seg lett. Jorda herfra bør
ikke disponeres fritt, men håndteres slik at parkslirekne og hagelupin ikke sprer seg til nye områder,
eller videre inne i planområdet.
Betydningen av registrerte verdier for planforslaget vurderes etter naturmangfoldloven.
Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 vurderes som tilstrekkelig og står i et rimelig forhold til sakens
karakter. Føre-var-prinsippet etter § 9 kommer derfor ikke til anvendelse. Foreslåtte inngrep vil ikke
være i konflikt med intensjonen til naturmangfoldlovens § 10 og samlet belastning er akseptabel.
Etter § 11 skal kostnadene ved miljøforringelsen bæres av tiltakshaver, dersom det ikke er urimelig ut
fra tiltakets og skadens karakter. Dette er ikke en urimelig kostnad ut fra tiltakets og skadens
karakter at man etter § 12 skal håndtere jordmasser fra område A og B særskilt for å hindre at de
uønskede artene sprer seg.

08.06. 2015

Svein Haugen
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Innledende trafikkstøyvurdering
Oppdragsgiver:

Agderbygg AS

Utført av:
Kontrollert av:

Jon Hansson
Helge Forsdal

for nytt boligområd e

SAMMENDRAG
Det arbeides med en regulering for omkring 165 nye boenheter i leilighetsblokk og
eneboliger i rekke på Nymoen, Søgne kommune. Tomtene ligger til dels svært støyutsatt fra
trafikk på E39. I forbindelse med dette er Sinus engasjert for å foreta en innledende
støyvurdering.
Beregninger viser at leilighetsblokkene nærmest E39 vil ligge i rød støysone som i
utgangspunktet er byggeforbudsone. Bygningene er til dels godt planlagt i forhold til
støysituasjonen og flere av leilighetsblokkene fungerer som støyskjermende randbebyggelse
for bakenforliggende boligbebyggelse. I tillegg anbefales at det etableres en omtrent
1,9 meter høy skjerm langs E39 for å skjerme bygningene og utearealer. For at i stor grad
innfri intensjonen i retningslinjene anbefales følgende grep nedfelt i
reguleringsbestemmelsene:
• Boliger i gul og rød sone planlegges som gjennomgående leiligheter slik at de får
tilgang til "stille side".
• Minimum 1 soverom i hver boenhet planlegges slik at de har vindu med luftemulighet
mot "stille side".
• Vinduer i soverom på støyutsatt side og som er soleksponert bør ha utvendig
solskjerming.
• Samtlige boenheter sikres en uteplass/balkong med Lden 55 dB i sittehøyde på
hoveddel av uteplassen.
• Der hvor balkonger glasses inne bør beboere få tilgang til felles uteplass på terrengnivå
eller på tak med tilfredsstillende sol- og støyforhold (Lden 55 dB i sittehøyde).
• Fasade må dimensjoneres slik at innendørsnivå tilfredsstiller aktuelle forskriftskrav.
I rapporten er det angitt forslag til løsninger som vil innfri at ovennevnte krav
tilfredsstilles.

0

10.09.2015

Rev.

Dato

Første utgaven
Endringer

SINUS AS
Rådgivende Ingeniører – MRIF
Akustikk – Støy – Vibrasjoner
Foretaksreg.: NO 963404042 MVA

Avd. Kristiansand:
Adr:
Skippergata 4, 4611 Kristiansand
Tlf.:
38 12 07 70
E-post:
kristiansand@sinusas.no

JH

HF

Utført

Kontroll

Hovedkontor:
Adr:
Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger
Tlf./Fax.: 51 50 12 50 / 51 50 12 40
E-post:
sinus@sinusas.no

INNHOLDSFORTEGNELSE
1

INNLEDNING ............................................................................................................................3

2

GRENSEVERDIER / FORSKRIFTSKRAV – MÅLSETTING ...........................................3
2.1
2.2
2.3

3

FORUTSETNINGER ................................................................................................................5
3.1
3.2
3.3
3.4

4

GENERELT .........................................................................................................................................3
UTENDØRS STØYFORHOLD – MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER ...............................3
INNENDØRS STØYFORHOLD - BYGGEFORSKRIFTENE ........................................................................4

VEGTRAFIKK .....................................................................................................................................5
METODE ............................................................................................................................................6
EKSISTERENDE STØYSKJERMER ........................................................................................................6
TEGNINGER - PLANER ........................................................................................................................7

BEREGNINGSRESULTATER OG VURDERINGER ..........................................................8
4.1
STØYSONEKART – STØYNIVÅ PÅ BAKKENIVÅ OG VURDERING AV SKJERM LANGS VEI ....................8
4.2
BEREGNET FASADENIVÅ OG "STILLE SIDE".......................................................................................9
4.2.1 Bygg1-4..........................................
...................................................
...........................................
9
4.2.2 Bygg5-6..........................................
...................................................
.........................................
10
4.2.3 Bygg7-11.........................................
...................................................
........................................
11
4.3
BALKONGER/PRIVATE UTEPLASSER ................................................................................................11
4.3.1 Bygg1-4..........................................
...................................................
.........................................
11
4.3.2 Bygg5-6..........................................
...................................................
.........................................
11
4.3.3 Bygg7-11.........................................
...................................................
........................................
11
4.4
FASADETILTAK - INNENDØRS STØYNIVÅ ........................................................................................12

5

KONKLUSJON OG ANBEFALINGER ...............................................................................12

VEDLEGGSOVERSIKT
Vedlegg 1A
:
Vedlegg 1B
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Vedlegg 2B
:
Vedlegg 2C
:
Vedlegg 3A-3F
:

Situasjonsplan planlagte nye boliger.
Kart over reguleringsområde med trafikktall på veier.
Støysonekart, Lden i 2 meters høyde relativt terreng – uten bygninger.
Støysonekart, Lden i 2 meters høyde relativt terreng.
Støysonekart, Lden i 2 meters høyde relativt terreng – med høy skjerm.
Beregnet støynivå, Lden foran fasade i etasje 1-6 – med høy skjerm.
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1

INNLEDNING

Det planlegges å bygge 6 nye leilighetsblokker og 5 rekker med eneboliger på Nymoen, Søgne
kommune. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det gjennomført en innledende
vurdering av trafikkstøyforhold for ny planlagt boligbebyggelse. Leilighetsblokkene går over 4-6
etasjer og eneboligene i rekke er planlagt over 2 etasjer.
Det nærmeste leilighetsbygget vil ligge ca. 25 m fra E39. Byggene som vender direkte mot E39 vil
belastes med støy. Det er planlagt ny trasé for E39. Det er imidlertid uklart når denne vil bli
realisert. Trafikkprognosen for E39 etter at ny trasé etablert er noe usikker, men tilsier at det ikke
vil være stor støymessig forskjell sammenlignet med trafikkmengden på E39 med dagens
veisystem. Støyvurderingen foretatt med nå eksisterende veisystem som vil være til sikker side når
eventuell ny E39 er bygget.
En situasjonsplan som viser byggets beliggenhet og omliggende veier er gitt i vedlegg 1A.

2

GRENSEVERDIER / FORSKRIFTSKRAV – MÅLSETTING

2.1

Generelt

Utendørs støyforhold er regulert av Miljøvernedepartementets retningslinjer, T-1442: Retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging.
I Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven er det gitt funksjonskrav til lydforhold innendørs i
bygninger. Konkrete tallkrav er gitt i norsk standard NS 8175: Lydforhold i bygninger –
Lydklassifisering av ulike bygningstyper. Man kan anse at byggeforskriftens krav til lydforhold er
innfridd om man tilfredsstiller grenseverdiene i lydklasse C i NS 8175.
2.2

Utendørs støyforhold – Miljøverndepartementets retningslinjer

Retningslinjene T-1442 definerer to støysoner, en rød og en gul sone. I den røde sonen er
hovedregelen at støyfølsom bebyggelse, herunder boliger, skal unngås. 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. Alle tall i dB innfallende
lydtrykknivå:
GUL SONE
Støynivå på uteplass og

Støykilde utenfor rom med
støyfølsom bruk

Vei

55 Lden

RØD SONE

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

Støynivå på uteplass og Støynivå utenfor
utenfor rom med
soverom, natt kl.
støyfølsom bruk
23 – 07

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

Alle støygrenser gjelder innfallende lydtrykknivå, dvs. uten refleksjon fra egen fasade. Grensene er
gitt til døgnvektet nivå Lden (den = ”Day-Evening-Night”) og L5AF.
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Lden er et ekvivalentnivå hvor støynivået på kveld og natt gis et "straffetillegg" på hhv. 5 og 10 dB.
Dag er definert som kl. 07-19, kveld kl. 19-23 og natt kl. 23-07.
L5AF er et statistisk maksimalnivå i forhold til hendelser målt med tidskonstant "Fast" og gjelder kun
i nattperioden.
I sentrumsområder, spesielt rundt kollektivknutepunkter der det er aktuelt med høy arealutnyttelse
kan kommunen vurdere å tillate oppføring av ny boligbebyggelse også i rød støysone. Det bør da
stilles konkrete krav som nedfelles i planbestemmelsene slik at de bli juridisk bindende. Eksempler
på slike krav angis i T-1442. Ved bygging i gul og rød sone skal det vektlegges at alle boenheter bør
få minst én stille side samt tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold, dvs. Lden 55
dB. Halvparten av alle rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet bør ha vindu mot "stille side".
Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig olskjerming
og behov for kjøling må vurderes. Dessuten skal støyforholdene innendørs og utendørs
dokumenteres og byggeforskriftenes krav til innendørs støynivå sikres.
Kommentarer
Med "stille side" menes at minst én fasade skal ligge utenfor gul og rød sone, dvs. ha døgnvektet
nivå (Lden) på 55 dB eller lavere og at boligen skal ha luftemulighet her. I retningslinjene anbefales
det at alle støysensitive rom (soverom og stue) legges på stille side.
En vanlig praktisering av retningslinjene er å sikre at alle private uteplasser/balkonger har nivå
under grensen Lden 55 dB. Dette kan eventuelt skje ved lokal skjerming eller innglassing. Dersom
private uteplasser må glasses inn, bør man i tillegg ha alternative felles uteplasser i tilknytning til
bygningen som både har tilfredsstillende støy- og solforhold. Med hensyn til støysensitive rom er
det vanlig å kreve at minst halvparten av soverommene i en boenhet skal ligge på stille side.

2.3

Innendørs støyforhold - Byggeforskriftene

Krav i klasse C, NS 8175 for boliger:
•

Grenseverdien for A-veid ekvivalent lydtrykknivå i oppholds- og soverom fra utendørs
lydkilder i klasse C er LpA,eq,24h = 30 dBA.

•

Grenseverdien for A-veid maksimalt lydtrykknivå innendørs i nattperioden (kl. 23-07) er
LpA,max = 45 dB og gjelder for steder med stor trafikk og/eller annen aktivitet utendørs. Stor
aktivitet defineres som mer enn ti hendelser.
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3

FORUTSETNINGER

3.1

Vegtrafikk

Beregningene av trafikkstøy er utført med utgangspunkt i trafikktall hentet fra Norsk Veidatabase
(NVDB) som utarbeides av Statens Vegvesen. Siste trafikktall er fra 2014. Trafikkmengden er
fremskrevet med en årlig vekst på 2% frem til år 2025 og disse tallene er benyttet i beregningene.
For Toftelandsveien og Klepplandsveien er det lagt til trafikkmengde generert av det nye
boligområdet med 5 x antallet boenheter, dvs. 5x165=825 kjøretøy/døgn. Dette vurderes å være et
forholdsvis høyt estimat av økt trafikkmengde på disse lokale veiene. På Klepplandsveien er det
kun lagt inn økt trafikkmengde frem til bygg 1, hvor det antas at innkjøring til P-kjeller naturlig vil
ligge.
Følgende trafikktall er lagt til grunn for beregningene:
Hastighet
[km/t]

ÅDT
år 2025
[kjt/døgn]

Andel
tunge
[%]

E39 før etablering av ny trase

80

21.000

12

Hølleveien

50

12.000

7

Toftelandsveien

50

1.800

6

Klepplandsveien inn til nytt boligfelt

50

1.000

10

Rundkjøring Hølleveien

50

9.300

7

Veg

Tilgjengelige trafikktall viser ikke døgnfordelningen av trafikken. En døgnfordelning for
dag/kveld/natt på 75/15/10 (%) er benyttet for å beregne Lden-verdi.
Vedlegg 1B viser et kartutsnitt av hele reguleringsområdet og aktuelle veier.
Kommentarer
Det planlegges ny trase for E39. Etter at ny E39 trase er etablert vil trafikkmengden på eksisterende
E39 forbi reguleringsområdet reduseres. Tilgjengelig prognose for eksisterende E39 etter at ny trasé
er etablert er ifølge Statens Vegvesen ÅDT 12.500 kjt/døgn år 2040. Statens vegvesen kommenterer
imidlertid at denne prognosen kan bli justert opp. En reduksjon i trafikkmengde fra 21.000 til
12.500 tilsvarer en nedgang i støynivå på 2,2 dB. Forskjellen er merkbar, men ikke betydelig.
Det skal legges til grunn den verste av dagens situasjon og fremtidig prognose. Det er dermed valgt
å benytte dagens veisystem og trafikkmengde fremskrevet til år 2025 som "dimensjonerende".
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3.2

Metode

Støyberegningene er utført etter Nordisk Metode for Vegtrafikkstøy med programvaren Cadna/A
versjon 4.5. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt kart og plan for de nye
boligbyggene.
Digitalt kartgrunnlag for nytt 4-felts veisystem ferdigstilt i 2015 med rundkjøring og skjermer er
mottatt fra Statens Vegvesen via ViaNova.
Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og refleksjonsforhold både på
bakken og fra bebyggelse.
Følgende parametere er benyttet i beregningene:
- Lydabsorpsjon mark
- Lydabsorpsjon vannoverflate, veger
- Lydabsorpsjon bygninger
- Antall refleksjoner
- Gridoppløsning, støysonekart
- Beregningshøyde, støysonekart
- Fasadenivå, avstand fra fasade

1
(myk mark)
0
(hard mark)
0,21 (vanlig reflekterende fasade)
2
10 x 10 m
2 m (relativt til terreng)
0,1 m

Refleksjon fra egen fasade er ikke medtatt i beregningene i hht. retningslinjene.
3.3

Eksisterende støyskjermer

I dag er det betongelementer langs veiskulder mot sør på E39 med høyde omtrent 90 cm relativt
høyde på veien. Disse og støyskjermer/voller på nordlig side av E39 er lagt inn i modellen basert på
mottatt digitalt grunnlag fra Statens vegvesen via ViaNova.
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3.4

Tegninger - planer

Vurderingene er basert på planløsninger som vist i skissetegninger datert 03.06.2015, ref. Figur 1
nedenfor samt vedlegg 1. Det er tidligere vurdert andre plasseringer/utforminger av
bygningskroppene. Planene er justert i flere runder for å i større grad ta hensyn til støyforholdene og
å oppnå "stille side" for flere boenheter.
Det er planlagt leilighetsblokker i 2-6 etasjer i randbebyggelse mot E39 og bygg i 2 etasjer bakom
disse. Antallet etasjer er varierende og det er tegnet enkelte "oppstikkende etasjer" som vist i
figuren nedenfor.

Figur 1 - perspektiv over planlagt bebyggelse

Følgende høyder er lagt til grunn:
Etasjehøyde:

3m

Terrengnivå reguleringområde:
Gesims 1. etasje:
Gesims 2. etasje:
Gesims 3. etasje:
Gesims 4. etasje:
Gesims 5. etasje:
Gesims 6. etasje:

Kote:
+15
+18
+21
+24
+27
+30
+33
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4

BEREGNINGSRESULTATER OG VURDERINGER

Det er gjort følgende beregninger av vegtrafikkstøy i planområdet.
Vedlegg

Beregnet støysituasjon - Lden
Støysonekart, Lden i 2 meters høyde relativt terreng – uten bygninger

2A

Støysonekart, Lden i 2 meters høyde relativt terreng – med bygninger
Støysonekart, Lden i 2 meters høyde relativt terreng – med bygninger og høy
skjerm langs vei
Fasadenivå, Lden med høy skjerm langs vei – 1. etasje
Fasadenivå, Lden med høy skjerm langs vei – 2. etasje
Fasadenivå, Lden med høy skjerm langs vei – 3. etasje
Fasadenivå, Lden med høy skjerm langs vei – 4. etasje
Fasadenivå, Lden med høy skjerm langs vei – 5. etasje
Fasadenivå, Lden med høy skjerm langs vei – 6. etasje

2B

4.1

2C
3A
3B
3C
3D
3E
3F

Støysonekart – støynivå på bakkenivå og vurdering av skjerm langs vei

Støysonekartet i vedlegg 2A viser beregnet støynivå i 2 meters høyde over lokalt terrengnivå uten
nye bygninger. Fotavtrykkene for de planlagte bygningene er skravert. Beregningen viser at hele
reguleringsområdet vil ligge i rød og gul støysone. Rnkelte av de planlagte boligene vil ligge i rød
støysone.
Området vil få litt skjerming av eksisterende betongelementer/skulder som er plassert på sørlig side
av E39. Beregnes støysonekart i større høyde der betongskulder ikke gir skjermingseffekt vil flere
bygninger ligge i rød sone. Dette går å se på beregnet fasadenivå i høyere etasjer som vises i
vedlegg 3.
Støysonekartet i vedlegg 2B viser støynivå i 2 meters høyde med bygningene lagt inn i modellen,
dvs. på bakkenivå i reguleringsområdet. Området mellom E39 og bygg 1-6 vil ligge i gul eller rød
støysone. Området mellom Bygg 7 og Klepplandsveien ligger også i gul støysone. Disse områdene
i gul sone egner seg ikke til uteareal uten ekstra skjerming.
Bygningskroppene til leilighetsblokkene fungerer som støyskjermer og skaper tilfredsstillende
utendørs lydforhold på bakkenivå på bakenforliggende arealer. Områdene bak bygg 1-4, 7 og delvis
også mellom bygg 5-6 vil ligge utenfor støysonene, dvs. at disse områdene egner seg til privat
og/eller felles uteareal. Beregningene viser at bygg 8-11 har mulighet til utearealer på flere sider av
bygningene uten noen spesielle tiltak.
Støysonekartene viser videre at eksisterende boliger/forretninger sør i reguleringsområdet ligger i
gul støysone ved kryss mellom Toftelandsveien og Klepplandsveien.
Støysonekartet i vedlegg 2C viser beregnet støynivå på bakkenivå med planlagte boliger og med
1 meter høyere skjerm langs E39 der dagens lave betongelementer på veiskulder er plassert.
Skjermtopp er omtrent 1,9 meter over veibanen. Skjermens lengde og plassering er markert i
vedlegg 2C med tykk blå strek. Total lengde er omtrent 350 meter. Støysonekartet viser at gul og
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rød sone trekker seg noe mot E39 og at noe større utearealer på bakkenivå havner utenfor
støysonene.
Reduksjonen i støynivå oppover etasjene vil variere avhengig beregningshøyden som vist i tabellen
nedenfor. Beregningene viser at man naturlig oppnår bedre effekt av skjermen i de lavere etasjene
enn i de høyere. Beregnet fasadenivå med og uten høy skjerm langs vei viser at følgende reduksjon
av støynivå på mest utsatt fasade oppnås i de ulike etasjene:
1. etasje
2. etasje
3. etasje
4. etasje
5. etasje
6. etasje

Bygg 1
1 dB
1 dB
2 dB
1 dB
3 dB
-

Bygg 2
3 dB
4 dB
3 dB
4 dB
5 dB
2 dB

Bygg 3
4 dB
5 dB
5 dB
4-5 dB
2-3 dB
1 dB

Bygg 4
4 dB
5 dB
5 dB
4 dB
2 dB
1 dB

Bygg 5
4 dB
4-5 dB
4 dB
1-4 dB
1-5 dB
1-2 dB

Bygg 6
4 dB
3-4 dB
2-3 dB
2-3 dB
1 dB
1 dB

Beregnet reduksjon foran fasade til bygg 1 er lav grunnet at støynivået her domineres av trafikkstøy
fra Klepplandsveien.
Beregningene viser at den høyere støyskjermen vil gi omkring 4-5 dB lavere støynivå på bakkenivå.
Samme effekt oppnås helt opp til 3-4. etasje foran fasade mot E39. Dette vil være en godt merkbar
reduksjon av støynivå. Med skjermingseffekt av den høyere skjermen vil flere boenheter i de lavere
etasjene vil havne gul støysone istedenfor i rød støysone. Skjermen vil ikke endre på
hovedkonklusjonene gjeldende "stille side" i rapporten men vil gi en økt kvalitet for et stort antall
boliger og anbefales dermed etablert.
Det bemerkes at det ikke er avklart med Statens vegvesen om det er mulig å bygge slik høy skjerm
så tett innpå veien. Mest sannsynlig vil det være nødvendig å flytte skjermen noe lengere i fra
veikant og da må høyden økes for å gi samme effekt.
4.2

Beregnet fasadenivå og "stille side"

Beregnet støynivå, Lden foran fasade er vist i vedlegg 3A-3F. Det er vist beregnet fasadenivå med
høy skjerm langs E39, dvs. at det er å forvente høyere støynivå foran fasade i 1.–4. etasje dersom
høy skjerm ikke etableres.
4.2.1

Bygg 1-4

Det er beregnet til dels svært høye støynivå foran fasadene som vender direkte mot E39. Som
høyest er det beregnet Lden 70 dB. Det vil dermed trolig være delvis nødvendig med tung fasade og
vinduer med svært gode lyddempende egenskaper for å oppnå tilfredsstillende innendørsnivå. I
avsnitt 4.4 nedenfor er det vist typiske tiltaksnivå hva gjelder fasade for ulike fasadenivå. En
detaljert vurdering av fasadekonstruksjoner må utføres ved senere anledning for å dokumentere at
forskriftskrav til innendørs støynivå tilfredsstilles.
Bygg 1-4 er imidlertid godt planlagt slik bygningskroppene fungerer som støyskjerm mot E39.
Samtlige fasader mot "bakgården" vil ligge utenfor støysonene. Det finnes dermed gode muligheter
for at samtlige leiligheter får tilgang til "stille side" forutsatt at leilighetene planlegges som
gjennomgående.
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4.2.2

Bygg 5-6

Det er beregnet til dels svært høye støynivå foran fasadene som vender mot E39 for blokkene
nærmest E39. Som høyest er det beregnet Lden 72 dB. Der hvor det er rød sone må det i
utgangspunktet påregnes tung fasade og vinduer med svært gode lyddempende egenskaper.
Avhengig av vindusareal kan det bli aktuelt med spesialløsninger på vindu for å klare å oppnå
tilfredsstillende innendørsnivå. I avsnitt 4.4 nedenfor er det vist typiske tiltaksnivå hva gjelder
fasade for ulike fasadenivå. En detaljert vurdering av fasadekonstruksjoner må utføres i forbindelse
med byggesak for å dokumentere at forskriftskrav til innendørs støynivå tilfredsstilles.
Beregnet støynivå Lden foran fasadene i vedlegg 3A-3F viser at flere leiligheter nærmest E39 i bygg
5 og 6 ikke vil få noen "stille side".
Det vurderes at det vil være mulig å oppnå "stille side" med et støynivå omkring Lden 55 dB for
samtlige boenheter dersom det etableres utstikkende skjermer fra fasadeliv og/eller etableres
helt/delvis tilbaketrukne fasader. Skjermene må gå fra bakkenivå opp til overkant tak. Enkelte
leiligheter i "oppstikkende etasjer" øverst på byggene vil også kunne få tilgang til "stille side"
dersom det etableres skjermer på tak. Eksempel på utførelse av slike skjermer (markert med rødt)
er vist i figuren nedenfor:

Figur 2 - Skjermer (røde) ut fra fasadeliv og på tak ved oppstikkende leiligheter

Det er også mulig å oppnå "stille side" for samtlige boenheter med å "lukke" hullet mellom bygg 5
og bygg 6 slikt det er gjort mellom bygg 1-4. Dette vurderes i utgangspunktet som den beste og
sikreste måten for å oppnå "stille side". Ved å lukke hullet helt vil man dessuten oppnå betydelig
lavere støynivå enn ved å benytte utstikkende skjermer fra fasadeliv, dvs. at man vill oppnå "høyere
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kvalitet" på den "stille siden". En slik løsning vil dessuten skape et større støyskjermet areal på
bakkenivå som vil få gode støyforhold.
4.2.3

Bygg 7-11

Beregnet støynivå foran fasadene på bygg 7 er forholdsvis moderate. Som høyest er det beregnet
Lden 58 dB på fasade til bygg 7 direkte mot Klepplandsveien. Foran fasadene på bygg 8 er det som
høyest, beregnet Lden 57 dB på fasade mot sørvest, dvs. marginalt inn i gul sone. For bygg 9-11 er
det beregnet lave nivå godt under Lden 55 dB.
For bygg 7 vil det være nødvendig med moderate tiltak i fasade for å oppnå tilfredsstillende
innendørsnivå. I bygg 8-11 er det ikke behov for fasadetiltak. I avsnitt 4.4 nedenfor er det vist
typiske tiltaksnivå hva gjelder fasade for ulike fasadenivå. Innendørsnivå må dokumenteres ved
senere anledning når endelig planløsning og fasadetegninger foreligger.
Boenhetene i bygg 7 vil kunne få "stille side" i fasade mot sørøst og nordøst.
Bygg 8-11 ligger helt utenfor støysonene, dvs. at boenheter i disse bygningene vil ha "stille side"
foran samtlige fasader.
4.3
4.3.1

Balkonger/private uteplasser
Bygg 1-4

Dersom det planlegges balkonger på fasade mot vest på bygg 1 vil det være nødvendig
skjermingstiltak for å oppnå tilfredsstillende utendørs lydforhold på uteplassene. Plasseres
balkongene isteden på fasade mot øst vil det ikke være nødvendig med noen spesielle tiltak.
På bygg 2-4 er det planlagt balkonger på "stille side" mot gårdsrom/tun. Her er det beregnet
støynivå foran fasade som er under Lden 55 dB, dvs at det ikke vil være nødvendig med noen
spesielle tiltak for å oppnå tilfredsstillende utendørs lydforhold.
4.3.2

Bygg 5-6

På bygg 5-6 er det planlagt balkonger mot sørvest/sør. Beregnet nivå foran fasade mot sørvest på
bygg 5 nærmest E39 er så pass høyt at balkonger her må glasses inn for å oppnå tilfredsstillende
utendørs lydforhold.
Dersom det etableres høy skjerm langs vei er det kun leilighetene nærmest E39 i bygg 6 som vil få
et lydnivå over anbefalt grenseverdi. Dersom man tetter åpningen mellom bygg 5 og 6 eller om det
etableres skjerm som vist i Figur 2 vil man sannsynligvis også kunne oppnå tilfredsstillende
utendørs lydnivå på balkongene her.
Støynivå på balkongene bør dokumenteres når endelig utforming på bygningene er kjent.
4.3.3

Bygg 7-11

Det er ikke vist på tegning hvor det er planlagt balkonger/uteplasser på bygg 7-11. Det anbefales at
det etableres uteplasser foran fasader mot sørøst som ligger utenfor støysonene.
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På bygg 8-11 kan uteplasser plasseres foran valgfrie fasader uten noen spesielle tiltak.
4.4

Fasadetiltak - innendørs støynivå

Med utgangspunkt i beregnede fasadenivå kan fasadetiltak anslås grovt utfra tabellen nedenfor. I
tabellen er det forutsatt mekanisk balansert ventilering av leilighetene, dvs. ingen
ytterveggsventiler.
Utendørs støynivå, L den

Tiltaksnivå

Typiske fasadetiltak

57 – 60 dBA

1

Enkle lydvinduer (Rw + Ctr

60 – 65 dBA

2

Gode lydvinduer (Rw + Ctr 33-38 dB),
lettvegger med god lydisolasjon.

65 – 70+ dBA

3

Tunge yttervegger. Svært gode lydvinduer
(spesialløsninger kan være aktuelle).

30-33 dB)

Verdiene i tabellen gjelder for uskjermet utendørs støynivå, dvs. at oppnådd reduksjon fra skjerm
langs vei og eventuelle lokale skjermvegger må adderes på beregnet fasadenivå i vedlegg 3.
Det må utføres en detaljert vurdering av fasadetiltak når endelig planløsning og fasadetegninger
foreligger.
Det bemerkes at fasadetiltak i øvre del av tiltaksnivå 3 kan bli svært kostnadskrevende grunnet
spesialløsninger. Grunnet det høye støynivået foran fasadene nærmest E39 anbefales at vindusareal
begrenses.

5

KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

Det er beregnet til dels svært høye støynivå foran fasade til bygningene nærmest E39. Flere
bygninger ligger i rød støysone som i utgangspunktet er byggeforbudsone.
For å tilfredsstille intensjonene i retningslinjene anbefales at følgende krav nedfelles i
planbestemmelsene:
•
•
•
•
•
•

Boliger i gul og rød sone planlegges som gjennomgående slik at de får tilgang til "stille
side".
Minimum 1 soverom i hver boenhet planlegges slik at de har vindu med luftemulighet
mot "stille side".
Vinduer i soverom på støyutsatt side og som er soleksponert bør ha utvendig
solskjerming.
Samtlige boenheter sikres en privat balkong/uteplass med Lden 55 dB i sittehøyde på
hoveddel av uteplassen.
Der hvor balkonger glasses inne bør beboere få tilgang til felles uteplass på terrengnivå
eller på tak med tilfredsstillende sol- og støyforhold
Fasader dimensjoneres slik at innendørsnivå tilfredsstiller aktuelle forskriftskrav.
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For å oppnå disse kravene for samtlige nye planlagte boenheter i prosjektet, bør følgende grep
innarbeides i planen:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Det etableres skjerm langs dagens E39 med skjermtopp 2 meter over terrengnivå på
veiskulder med plassering og lengde som vist i vedlegg 2C.
For å oppnå "stille side" for samtlige boenheter i bygg 5 og 6 anbefales det at "hullet"
mellom bygningene lukkes. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å etablere ekstra
boenheter, trappehus eller vegg. En eventuell vegg eller trappehus kan være av glass for å
slippe gjennom lys og dermed få bygningskroppen til å fremstå som mer åpen. Alternativt
kan det etableres skjermvegger som stikker ut fra fasadelivet og/eller at det etableres
delvis inntrukket fasade slik at "stille side" oppnås.
Det kan også bli aktuelt med enkelte skjermer på tak for å oppnå "stille side" for
boenheter i oppstikkende etasjer.
Avhengig av valgt løsning for å oppnå "stille side" for bygg 5 og 6 kan det bli nødvendig
å skjerme enkelte balkonger lokalt på bygg 6. Dette må vurderes i detalj ved senere
anledning når endelig utforming av bygningene er kjent.
Eventuelle vestvendte balkonger nærmest E39 på bygg 5 må glasses inn eller skjermes
med lokale skjermer uansett valgt løsning for å oppnå "stille side" for bygg 5 og 6.
Det må etableres lokale skjermer på enkelte balkonger på bygg 5-7 med beregnet støynivå
over Lden 55 dB.
Balkonger som glasses inn eller skjermes med lokale skjermer (rekkverk) må ha
lydabsorberende himling under overliggende balkong eller utstikkende tak.
Det etableres felles uteareal på bakkenivå utenfor støysonene for beboere med innglasset
balkong. Arealer utenfor støysonene er vist i vedlegg 2B/2C.
Fasade må detaljprosjekteres ved senere anledning for å sikre at forskriftskrav til
innendørs støynivå tilfredsstilles.
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Saksbehandler/telefon:
Steinar Ånesland / 38121525

Vår referanse:
16/165533-4

Deres referanse:

Vår dato:
14.02.2017

Re guleringsplan for Nymoen i Søgne kommune - innsigelse frafalles
Vi viser til brev fra dere av 27.1.2017.
I revidert planforslag for Nymoen er forholdene som Statens vegvesen hadde innsigelse til
imøtekommet og innsigelsen frafalles.
Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Steinar Ånesland

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2014/3539 - 43234/2016

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/10543

Dato
16.11.2016

Nymoen - uttalelse til detaljreguleringsplan ved offentlig ettersyn - plan ID
201417
Vi viser til kommunens skriv av 31.10.2016.
Planforslaget legger opp til utbygging av ca. 190 boenheter nær E39 ved Klepplandsveien.
Arealet utgjør i kommunedelplanen for Tangvall felt B14 som er avsatt til boligformål, nærmere
bestemt blokkbebyggelse eller konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringsplanområdet
omfatter også fortau langs Kleplandsveien og gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien fram
til brua over Søgneelva.
Rekkefølgekrav infrastruktur
Fylkesmannen har den 21.06.2016 kommet med innspill til oppstart av planarbeidet. Vi
forutsatte der at planarbeidet skjedde i tråd med vedtatt kommunedelplan. Dette mener vi
planforslaget i hovedsak har fulgt opp. Derimot er rekkefølgekravene med hensyn til felles
infrastruktur bare delvis etterkommet. For å sikre rask gjennomføring av ønsket utbygging,
samtidig som Tangvall blir et godt bo- og sentrumsområde, mener vi det er viktig at
kommunedelplanens rekkefølgekrav med hensyn til infrastruktur ivaretas. Vi støtter derfor
kommunens alternative rekkefølgebestemmelse som sikrer at det ikke kan gis
igangsettingstillatelse til boligbebyggelsen før gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien, turvei
og friområde langs Søgneelva og rundkjøring i krysset Hølleveien/Tangvallveien er ferdig
opparbeidet.
Barn og unge
Fylkesmannen har i sitt innspill til oppstart av planarbeidet påpekt viktigheten av at
planprosessen ble organisert slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram og at
ulike grupper barn og unge blir gitt anledning til å delta. Planbeskrivelsen skal omtale denne
del av planarbeidet, samt resultatene av barn og unges medvirkning. I foreliggende
planbeskrivelse framgår det ikke at barn og unge har deltatt i planprosessen. Vi gir faglig råd
om at denne del av planprosessen blir aktivert og gjennomført før planen tas opp til 2. gangs
behandling.

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
Orgnr. 974762994

Støy
Bebyggelsen blir liggende dels svært støyutsatt fra trafikken på E39. Beregningene viser at
leilighetsblokkene nærmest E39 vil bli liggende i rød støysone. Dette er i utgangspunktet en
byggeforbudssone. Det er derfor bra at bebyggelsen er søkt godt planlagt med hensyn til
støysituasjonen. Planens reguleringsbestemmelse 3.2 sier at leiligheter som kan være
støyutsatt skal planlegges med tilgang til uteoppholdsareal på «stille side». Videre skal
bygningsdeler og balkonger ha nødvendige støyreduserende tiltak, slik at kravene til
innendørs støy er i samsvar med teknisk forskrift og retningslinjene i T-1442 for behandling av
støy i arealplanlegging. For å sikre optimal støyreduksjon gir vi faglig råd om at det gis en
rekkefølgebestemmelse som sier at det før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge
detaljprosjektering av de støyreduserende tiltakene som viser at støykravene blir ivaretatt.
Risiko og sårbarhet – luftforurensning
Det hevdes i planbeskrivelsen at lokalklimaet er slik at området ikke er utsatt for spesiell
luftforurensning. Vi mener likevel at når boligbebyggelsen ligger nær opp til E39 i rød og gul
støysone, kan det være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som øker
plagen/helserisikoen. Vi gir derfor faglig råd om at det utarbeides en egen ROS-analyse etter
Retningslinje T-1520 for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen før planforslaget
behandles videre.
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
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Fra: Kjell Andreassen[kjel-2@klepland.no]
Sendt: 25.11.2016 15:16:43
Til: Postmottak
Tittel: Saksbehandler Vibeke Wold Sunde - saksnr 2014/3539 - planID 201417

Vedr. Sykkelsti langs Toftelandsveien – Noen merknader fra gnr 73, Bnr 16 og 24
Jeg har mottatt melding om regulering av sykkelsti/fortau langs Toftelandsveien. Jeg vil gjerne gjøre oppmerksom
på at jeg må ha mulighet for å kjøre over sykkelstien med landbruksmaskiner slik at jordet langs elva kan dyrkes på
normal måte. Jeg har også en vanningsledning liggende fra huset mitt og til elva i rett linje langs veien opp til
huset og rett ned til elva. For øvrig er jeg oppmerksom på at mine naboer og gjenboere har et ønske om at
«sykkelstien» blir laget som et fortau slik som det er ført fram til Bruktbutikken. Dette slutter jeg meg til for at
eiendommene langs sydsiden av veien ikke skal raseres helt.
Vedr. Sti langs elva
Jeg har også mottatt melding om regulering av sti langs elva, og jeg vil i den forbindelse gjøre oppmerksom på at
mitt jorde langs elva oversvømmes flere ganger i året p.g.a. flom i elva. Installasjoner på dette jordet vil ofte
kunne bli skadet av flom og drivgods. Krysningen av Toftelandsveien ved broa synes også å kunne bli ganske
trafikkfarlig.

Mvh
Kjell Tørlin Andreassen
Tel: 93224346
E-post: kjell@klepland.no
Adr.: Toftelandsveien 43
4640 Søgne

Åge Dag Røsstad
34

Toftelandsveien

Søgne 1, desember

4640 Søgne

2016

Søgne kommune

Postboks 1051
4682 Søgne

Tilbakemeldng

vedr reguleringsplan

Planforslaget

ble lagt ut til offentlig

for Nymoen

ettersyn 26.10.2016. Et kapittel om fortau og gang- og

langs Toftelandsveien

sykkelveiløsninger

sykkelvei

en sammenhengende

- plan ID 201417

Vedlagt

finnes i planforslaget.

fra Rådhuset til Tofteland

reguleringsplan

bru. Den angir to utkjørsler,

langs Toftelandsveien

Bekkeveien og fra Elvebakken. Konsekvenser for 12 eiendommer

viser
fra

er

ikke utredet.
På denne bakgrunn
16. november
Saksbehandler

ble det avtalt et møte med saksbehandler

Sunde på Søgne rådhus den

2016 for å avklare visse forhold.
avklarte

følgende:

ø

Sykkelveien fra Rådhuset til Tangveien/ KIWI skal bestå som i dag.

ø

Fortauet fra Tangveien/ KIWI til butikken «Hjelperen>> skal bestå som idag.

ø

Det foreslås

anlagt gang - og sykkelvei

fra «Hjelperen»

til Tofteland

bro. Total bredde

vil være 6 meter.

ø

Det skal også være utkjørsler

Konsekvenser

mellom

plass for nødvendig

av min eiendom

gang- og sykkelvei
vedlikehold

* Jeg vil miste en parkeringsplass,
resterende

som i dag!

for min eiendom:

* Jeg vil miste 138 kvadratmeter
* Avstand

fra alle eiendommer

til gang- og sykkelveien.

og husvegg vil bli 2,5 meter.

Det vil følgelig

ikke bli

som f.eks maling av vegg eller vindu.
og det er vil ikke være plass til å snu en bil på den

gårdsplass.

* Ã rygge en bil ut over sykkelveien til Toftelandsveien
bilen vil være langt ute på sykkelveien

vil medføre stor risiko for ulykke, da

før fører får tilstrekkelig

sikt vestover.

I

* En bredde

på 6 meter vil ødelegge

og forringe

eiendommer

på sørsiden

av

Toftelandsveien.
Dersom

gang- og sykkelveien

opparbeides

iht beskrivelsen

i planforslaget,

vil jeg ikke avstå

grunn frivillig.
Fortauet,
butikken
forlenges

med bredde
fungerer

3 meter,

bra. Jeg vil derfor

til Toftelandsbrua.

Mvh

f
Åge Dag Røsstad

som er anlagt langs Toftelandsveien

f

Aa’

være positiv til avståelse

fra Tangveien

av grunn dersom

til

fortauet

Søgne 21.november

2016.

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Innspill

til reguleringsplan

Plan- og miljøutvalget
reguleringsplanen
Grunneiere

for Nymoen

i Søgne kommune

ut til offentlig

i området

- plan ID 201417
vedtok

ettersyn

plantegning

å legge

og høring.

langs Toftelandsveien

Reguleringsbestemmelser,

den 26.10.2016

er tilskrevet

i brev av 31.10.2016.

og kart er vedlagt brevet.

Det samme

gjelder vedtak i Plan-og miljøutvalget.
«Planen regulerer
Toftelandsveien

fortau

langs Kleplandsveien

fram til brua over Søgneelva.»

innspill til rekkefølgekravene

og gang- og sykkelvei
Det bes i høringen

langs

spesielt om

i planen.

Det er angitt 3 rekkefølgekrav;
*Sykkelvei
*Turvei

langs Toftelandsveien

og friområde

* Rundkjøring

langs Søgneelva

i krysset mellom

Hølleveien

Sykkelvei

langs Toftelandsveien:

Ettersom

berørte grunneiere

forhold

til konsekvenser

i området

og Tangvallveien

fant saksfremstillingen

mangelfull

og forslag til løsning for deres eiendommer,

i

ble

saksbehandler kontaktet, og det ble avtalt et møte på rådhuset den
16.november

2016.13 grunneiere/

representant

for grunneier

kom til møtet.

1

I dag er det en sykkelvei fra Rådhuset,
følger et fortau

til butikken

dag ikke tilrettelegging
Den vedlagte

under Hølleveien

«Hjelperen».

til Tangveien.

Resten av Toftelandsveien

viser en fortsettelse

av sykkelveien

ved KIWI og fram til brua. Den viser åpning for to utkjørsler,
Dette forslaget

mister sin utkjørsel.
utfordringen

til brua er i

for myke trafikkanter.

plantegningen

fra Elvebakken.

Deretter

der den slutter

fra Bekkeveien

og

vil føre til at 12 boliger langs Toftelandsveien

Det er ikke i saksutredningen

gjort greie for hvordan

denne

skal løses.

I møtet ble denne problenstillingen

tatt opp, og saksbehandler

kunne da

opplyse følgende:
— Sykkelveien
-

Fortauet

fra rådhuset

som allerede

som allerede

er bygd skal bestå

er bygd fra Tangveien

til butikken

Hjelperen

skal

bestå
-

Ny sykkelvei skal bygges fra butikken
(Toftelandsbrua)På
Søgneelva

den korte strekningen

skal det være å forskjellige
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Undertegnede
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fra mØtet

16.11.2016.

Iyliedvennlig hilsen
Ase Severinsen

Repr for eier av Toftelandsveien
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Fra: NVE[NVE@nve.no]
Dato: 13.12.2016 15:46:11
Til: Postmottak
Tittel: Standardsvar - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Nymoen - Søgne kommune - Plan ID 201417

Vår ref.: 201603403
Viser til varsel vedrørende overnevnte sak, samt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 til kommunene
vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealplansaker (vedlagt). NVE Region sør vil ikke behandle
detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller annen direkte henvendelse
at det er en konkret problemstilling det ønskes bistand med.
I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet saken. Hvis
det allikevel er behov for konkret bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret forespørsel.
Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for skader
som følge av disse prosessene. Det beste virkemiddelet for å begrense utfordringer med naturpåkjenninger, som
flom og skred, er å styre arealbruken slik at man unngår ny utbygging i områder utsatt for fare. Sikkerhetsnivå for
ny bebyggelse i forhold til flom‐, erosjon‐ og skredfare er gitt i TEK10 §§7‐2 og 7‐3. På reguleringsplannivå må det
utredes om det er reell fare for flom og/eller skred. Dersom det konkluderes med at det er områder som er flom‐
eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet som hensynssone jf. pbl § 12‐6, og tilknyttes bestemmelser
som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak.
NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det
oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn som vannressursloven
skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20.
Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan bli berørt må derfor
sendes til NVE for vurdering. I slike saker må kommunene være tydelig i oversendelsesbrevet at forholdet til
vannressursloven skal vurderes.
Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon om flom‐ og skredfare i arealplaner. NVE har utarbeidet en
sjekkliste med veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (se samme
nettside). Vi viser til denne for mer informasjon og veiledning.

Hilsen fra
Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no

Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland

Vår dato: 17.06.2015
Vår ref.: 201403352-3
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Heidi Mathea Henriksen.
22959759 , hmh@nve.no

Flom- og skredfare, vassdragsmiljø og energianlegg i arealplaner,
NVEs prioritering av saker
NVE Region Sør vil fra og med nå ikke behandle detaljreguleringsplaner, verken til
oppstart eller ved offentlig ettersyn med mindre det går tydelig frem av
oversendelsesbrevet at det er en konkret problemstilling kommunen ønsker bistand med.
NVE vil fremover prioritere å behandle kommuneplaner, kommunedelplaner og områdeplaner. Vi vil
ved denne endringen i rutinene kunne bruke mer tid og ressurser på de sakene der vassdragsmiljøet blir
sterkt berørt og der flom- og skredfare eller energianlegg er et vanskelig tema. Vi vil også prioritere å
delta i på møter og vi ønsker å besøke kommuner der det er spesielle utfordringer knyttet til
planarbeidet. NVE vil fortsette å arrangere kurs og fagsamlinger.
NVE Region Sør vil fra og med nå ikke behandle detaljreguleringsplaner, verken ved oppstart eller
offentlig ettersyn, med mindre det går tydelig frem av kommunens oversendelsesbrev at det er en
konkret problemstilling kommunen ønsker NVEs bistand til å vurdere. For øvrig gir vedlagte sjekkliste,
som også finnes på www.nve.no/arealplan, informasjon og veiledning om aktuelle NVE-tema i
kommunal arealplanlegging. Mange kommuner har deltatt på fagsamlinger om flom- og skredfare. I
tillegg er det nå veldig mange kommuner som har rullert kommuneplanen og fått på plass gode
bestemmelser og hensynssoner som er ment å ivareta flom, skred, vassdragsmiljø og energianlegg på en
god måte. Vi mener derfor kommunene bør ha gode forutsetninger til å gjøre vurderinger av virkninger
ved inngrep i vassdrag og av flom- og skredfare på en god måte.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og
skred ved ny utbygging. NVE har inntrykk av at kommunene i stor grad følger opp ansvaret for at fare
for flom og skred er ivaretatt i arealplaner. I de tilfeller kommunen selv ikke kan sørge for å finne ut av
om kravene i TEK 10 vil kunne ivaretas, kan kommunen kontakte NVE særskilt for å få bistand. Det må
da tydelig framgå av oversendelsen hva kommunen trenger bistand til.
NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn
som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf.
§§ 18 og 20. Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan
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bli berørt må derfor sendes til NVE for vurdering. I slike saker må det komme klart frem i
oversendelsesbrevet at forholdet til vannressursloven skal vurderes.
Manglende uttalelse fra NVE Region Sør til en detaljreguleringsplan betyr fra nå kun at NVE ikke har
vurdert planen. Kommunen må dermed selv ta ansvar for de vurderinger og vedtak den fatter, men kan
kontakte NVE ved behov for konkret bistand. Dette gjelder vurderinger både i forhold til TEK10 og
vannressursloven.
Vi ber om forståelse for at vi er nødt til å gjøre en slik endring. Vi vil selvfølgelig hjelpe til i konkrete
saker og gi veiledning pr telefon og e-post slik som i dag.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Sjekkliste
Kopi: Fylkesmennene, Fylkeskommunene

Floke Bredland, floke@online.no,
Daleheia 10,
4640 Søgne

Søgne 15.12.2016

Søgne kommune, arealenheten, postmottak@sogne.kommune.no
Postboks 1051,
4682 Søgne

Uttalelse til reguleringsplan for Nymoen – plan ID 201417
Kommentarene mine er knyttet til:
A: sykkelvei langs Toftelandsveien
B: «sykkel-motorvei» gjennom Søgne
C: farlige kryss

A:
Fortau eller «sykkel-motorvei» langs Toftelandsveien?

La løsningen bli en forlengelse av dagens fortau.
Det er vanskelig å forstå at det (ca. 200m?) langs Toftlandsveien skal komme en «sykkelmotorvei» som også tenkes å skulle bli en del av en framtidig «sykkel-motorvei» gjennom
Søgne. Det er meningsløst bl.a. fordi
- det er mange inn- og utkjøringer til eiendommer på strekningen
- arealet den krever vil ødelegge havene til flere eiendommer
- ingen kommer frivillig til å gi fra seg noe areal til planlagt løsning
- det har ikke vært noen ulykker på dagens fortausløsning
- den må fortsette gjennom en utfordrende undergang under Hølleveien,
- den må gå over et tidvis travelt torv med stor blandingstrafikk
- den må gå gjennom et smau, en smal innsnevringen ved Sentrumsgården
- den kan ikke forlenges vestover på fornuftig vis
- og ingen kan forstå at henimot 200 boenheter oppe på Klepland skal kreve omfattende
inngrep langs sørsida av Toftelandsveien.

B:
Trase for «sykkel-motorvei» gjennom Søgne?
Østfra er det minst ni alternativer når ny E39 kommer:
1. På østsida av elva fra Monan til Toftelandsbroa. Så videre til Rohaven. Bro over elva til
Linnegrøvan (med fortsettelse til Tangvall-Høllen-Gamleveien-Rinneveien)
2. På østsida av elva fra Monan til Toftelandsbroa. Så videre på vestsida av elva til
Linnegrøvan.
3. På østsida av elva fra Monan til Toftelandsbroa. Så videre på Toftelandsveien til Tangvall.
4. På vestsida av elva fra Monan til PerTry. Så videre på østsida av Solåsen til Toftelandsbroa.
Så videre til Rohaven. Bro over elva til Linnegrøvan.
5. På vestsida av elva fra Monan til PerTry. Så videre på østsida av Solåsen til Toftelandsbroa.
Så videre til Rohaven. Bro over elva til Linnegrøvan.

6. På vestsida av elva fra Monan til PerTry. Så videre på østsida av Solåsen til Toftelandsbroa.
Så videre på vestsida av elva til Linneegrøvan.
7. På vestsida av elva fra Monan til PerTry. Så videre på østsida av Solåsen til Toftelandsbroa.
Så videre på Toftelandsveien til Tangvall.
8. På vestsida av elva fra Monan til PerTry. Så videre på vestsida av Solåsen gjennom
Nymoen til nordsida av COOP eller undergangen ved COOP.
9. Fra Monan til Tangvall på/ved/langs gamle E39 til undergang(ene) på Tangvall.
Jeg vil anbefale alternativ 9. Det er framtidsrettet og vil også best ivareta behovene for
sykkelbruk knyttet til den kommende videregående skolen på Tangvall. Sekundært går jeg for
alternativ 8.
Dessverre er ikke mitt forslag i tråd med dagsorden fordi den gjelder sykkel- og gangvei
langs Toftelandsveien og turvei langs Søgneelva.
Jeg ber likevel om at sykkelplanene sees i sammenheng. Følgende planer er i arbeid i
overlappende områder:
- Detaljregulering av Nymoen 73/67 mfl. Og deler av Toftelandsveien.
- Planarbeid for regulering av turvei langs Søgneelva – Plan ID 201611
- Detaljregulering av Hølleveien fra Tangvall til Stauslandsveien
Følgende planer kommer, og vil inneholde noe om sykkel:
- Plan for sykkelprosjekter i bymiljøpakke.
- Plan for sykkelvei gjennom E39-Monan-krysset på Toftelandssida.
- Plan for sykkelvei gjennom E39-Monan-krysset på Kleplandssida.
- Planarbeid E39 Søgne øst – og vestover.
Sentralt på Tangvall kommer vel også?
- «På sykkel» til og fra skolene
Og dette bør holdes varmt:
- Anvendelser av gamle E39 til sykkelformål.
- Sykkelvei: Toftelandsbroa – Rohaven – Linnegrøvan – (med fortsettelse til Tangvall-HøllenGamleveien-Rinneveien)

C:
Gjør noe med to farlige kryss!
På allmøtet i Rådhuset 16. november ble det gitt uttrykk for at det eksisterende fortauet
fungerer godt. Men kryssene oppleves som utfordrende og farlige, spesielt KIWI-krysset og
krysset Kleplandsveien-Toftelandsveien.
Det er rimelig at kryssene vurderes med tanke på eventuelle utbedringer/omlegginger som kan
gjøre kryssene sikrere. Det må også sikres at ikke ny bebyggelse kommer først på banen og
låser fast uheldige løsninger. Og det er rimelig at utbyggere (for eksempel eiere av experttomta) må avgi areal til trafikkformål i og med at det er utbygginger som genererer økt trafikk
og økt risiko for farlige situasjoner i kryssene.
Noen punkter for å beskrive noe av dagens mangfold rundt de to nevnte kryss:
- barn skal til skole, fritid og venner

- eldre på tur (og over 200 flere eldre etter Nymoen-utbygginga!)
- personer med rullator og rullestol (vil øke merkbart ved Nymoen-utbyggingen)
- kunder til KIWI, de aller fleste med bil
- varer til Kiwi med store, tunge kjøretøy
- varer til Coop med store, tunge kjøretøy, også via Kleplandsveien
- det er dårlig sikt, trangt og vanskelig å holde oversikt i kryssene
- på østsida av Kleplandsveien er det regulert frisiktslinje, men ikke på vestsida
- det er en uheldig og unødvendig bratt sving på Toftelandsveien ved Kiwi som reduserer
oversikten ved kryssene
svingen kan med fordel rettes ut litt og krysset vil da bli romsligere, mer oversiktlig og
sikrere med bedre plass til midtdelere, ventefelt, …
Hvis krysset Kleplandsveien-Toftelandsveien flyttes ca. 15m nordover, og Kiwi-krysset følger
etter, vil det gi skikkelig plass til midtdelere, trafikkøyer, ventefelt og frisiktslinjer.
Flyttinga av krysset og utretting av svingen kan skje ved at Toftelandsveien begynner å svinge
jevnt fra frisiktlinja ved innkjørselen til Wasland i Toftelandsveien 19, og går i jevn sving til
veien igjen går inn i dagens Toftelandsvei litt før Coop-krysset.
Profesjonelle veiplanleggere må ta seg av den utfordringen.
Mvh
Floke Bredland

Utretting av svingen illustrert med grønt:

Fra: Ragnar evensen[ragnaev@hotmail.com]
Sendt: 15.12.2016 22:12:53
Til: Postmottak
Kopi: ja@agderbygg.no; kta@vaf.no
Tittel: Detaljregulering Nymoen - høringsuttalelse

Det vises til deres brev av 31.10.17. Som grunneier (gnr 73/58) i planområdet synes vi det er meget positivt
at det nå kan ligge til rette for å vedta en ny reguleringsplan for området i tråd med nylig vedtatt
kommunedelplan for Tangvall.
Det bes spesielt om innspill til rekkefølgekravene. Vi har både i forbindelse med sluttbehandling av
kommunedelplanen og i forbindelse med førstegangsbehandling av foreliggende plan uttrykt bekymring for
at de foreslåtte rekkefølgekravene ville umuliggjøre gjennomføring av denne og andre planer, og uttrykte
dette på følgende måte i mail til planutvalgets medlemmer:
«Det vises til detaljergulering for Nymoen, som skal til førstegangsbehandling i plan‐ og miljøutvalget i
morgen. Vårt anliggende er bestemmelsenes punkt 4.2.3 og 4.2.4 – rekkefølgebestemmelser som er knyttet
til Toftelandsveien og turveg langs Søgneelva.
Som private grunneiere og regulanter står vi litt maktesløse når det gjelder gjennomføring av disse kravene,
som medfører grunnerverv av mange eiendommer, til dels langt utenfor vårt planområde, og på overordnede
tiltak som det prinsipielt sett burde være kommunens ansvar å gjennomføre. Det er også et spørsmål om
lovligheten av vedtak som (delvis) knytter seg til forhold som har svak tilknytning til vårt planområde.
Vår agenda er ikke å slippe unna økonomiske bidrag til disse tiltakene, men å komme ut av en situasjon der
gjennomføringen av våre planområder er prisgitt forhold som er helt utenfor vår kontroll, og som det egentlig
kun er kommunen som har mulighet til å gjennomføre etter nødvendige plan‐ og eventuelt
ekspropriasjonsvedtak. Dette vil ventelig bli gjenstand for debatt i høringsrunden, slik administrasjonen også
oppfordrer til, men for at dette skal belyses i sin fulle bredde i høringen (slik at en unngår nye høringsrunder
på rekkefølgekravene) ber vi om at det gjøres følgende tilleggsvedtak før saken sendes ut på høring:
Før planen legges ut på høring skal det formuleres alternative rekkefølgekrav til bestemmelsenes punkt 4.2.3
og 4.2.4, som høres som et alternativ til rådmannens forslag. Disse skal knyttes til brukstillatelse – ikke
igangsettelse – og åpne for en bidragsmodell gjennom utbyggingsavtale dersom kommunen ikke har sikret
grunn til disse overordnede fellestiltakene innen 18 måneder etter denne planens godkjenning.»
Dette alternativet ble ikke vedtatt lagt ut på høring, men et forslag fra administrasjonen om et utvidet
rekkefølgekrav, slik det framgår av høringsbrevet, ble vedtatt lagt ut som alternativ:
«Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak i BKB1 og BBB1‐4, skal gang og sykkelvei langs
Toftelandsveien, turvei og friområde langs Søgneelva og rundkjøring i krysset mellom Hølleveien og
Tangvallveien være ferdig opparbeidet»
Dette forslaget kan isolert sett synes negativt for oss siden det stilles rekkefølgekrav til ytterligere tiltak.
Men vi forstår teknisk sjef dithen at intensjonen med dette alternativet, sammen med et vedtak i
formannskapet i sak 116/16: (Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler innenfor
planavgrensningen i kommunedelplanen for Tangvall i tråd med saksframlegget) er at det likevel åpnes for
en bidragsmodell der kommunen tar ansvar for gjennomføring av fellestiltakene innenfor området for
kommunedelplan for Tangvall. Dette underbygges av følgende formulering i saksframlegget til
formannskapet:
«Kommunedelplanen for Tangvall har omfattende rekkefølgekrav knyttet til nye utbyggingsområder.
Eksempel på rekkefølgekrav er gang‐ og sykkelvei langs Toftelandsveien med kobling til turvei langs
Søgneelva, ny rundkjøring på E39 og vei til Tangvallveien, rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og
Hølleveien og turvei langs Søgneelva. De nye utbyggingsområdene skal finansiere rekkefølgekravene. Ut fra
utbyggingsrekkefølgen har det vært tenkt at rekkefølgekravene vil bli knyttet til det enkelte
utbyggingsområdet ved utarbeidelse av reguleringsplan. Omfanget av rekkefølgekravene er imidlertid så
omfattende at flere av dem er vanskelige å realisere for et enkelt utbyggingsområde. Ved å inngå avtale om

anleggsbidragsmodell påtar kommunen seg ansvaret ved å realisere rekkefølgekravene, men finansieringen
skjer fra utbyggingsområdene.»
Med dette som bakteppe støtter vi det alternative forslaget til rekkefølgekrav, men dette må følges opp med
et vedtak i sluttbehandlingen av denne detaljreguleringen der det går en klar bestilling til administrasjonen
om å utarbeide en utbyggingsavtale som legger til rette for en bidragsmodell med kommunal gjennomføring
av fellestiltak. Et slikt vedtak kan for eksempel lyde:
Kommunestyret viser til formannskapets vedtak i sak 116/16 og anmoder rådmannen om å fremlegge en
utbyggingsavtale. I utbyggingsavtalen skal det legges til rette for at rekkefølgekrav for fellestiltak
utenfor planområdet for detaljregulering Nymoen kan løses ved at det betales inn bidrag til Søgne
kommune som har ansvar for administrering og gjennomføring av disse tiltakene.
Vi ber om at Kommunestyret gjør en tydelig avklaring av dette og tar ansvar for at det legges til rette for en
realistisk utbyggingspolitikk for Tangvall generelt og Nymoen spesielt, gjennom sluttbehandlingen av denne
planen. Planen for Nymoen er meget god og framtidsrettet, og fortjener ikke å havne i en ørkenvandring med
rekkefølgekrav vi som private aktører ikke har mulighet til å gjennomføre, men som vi gjerne bidrar til.
For grunneier gnr73/58 Kristin Tofte Andresen
Ragnar Evensen
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2014/3539 - 43234/2016

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Søgne kommune - Merknad til offentlig ettersyn av detaljregulering for Nymoen plan id 201417
Viser til oversendelse 31.10.16 angående forslag til detaljregulering for Nymoen - plan id
201417.
Fylkeskommunen ga innspill ved melding om oppstart av planarbeidet
Planfaglige forhold:
Fylkeskommunen er positiv til at det reguleres for høy utnyttelse. Dette er i tråd med
overordnet plan for området. Det bør imidlertid reguleres for minimum utnytting i form av
krav til antall boenheter for de ulike delområdene slik det fremgår i kommunedelplan for
Tangvall.
Delområdene med høyeste tiltatt byggehøyde er BBB1, BBB3 og BBB4 hvor de to
sistnevnte ligger med størst avstand til sentrum av Tangvall. Selv om forskjellen i avstand
ikke utgjør mer enn 150 – 200 meter kan dette være utslagsgivende for valg av
transportmiddel. Avstanden fra delområde BKB1 til torvet ved rådhuset er under 350
meter. Avstand under 400 meter regnes ofte som akseptabel gåavstand. Det bør være et
overordnet mål for planarbeidet å legge til rette for flest mulig gående og syklende, samt
nærhet til kollektivtrafikk. Generelt bør det reguleres for høy utnyttelse nærmere sentrum
av Tangvall, vest i planområdet ved Kleplandsveien – Bakkevollveien og nær
omsorgssenteret.
Sol/skygge analysen viser at delområdene BBB3 og BBB4 har mindre gode solforhold på
formiddagen, spesielt i høst- og vinterhalvåret. Disse områdene er også mer utsatt for støy
med deler av bebyggelsen i rød støysone. Dette har konsekvenser for bokvalitet. Det bør
derfor unngås at store deler med boligformål legges til disse områdene.
Med bakgrunn i dette gir fylkeskommunen faglig råd om at det reguleres for høyest
utnyttelse i vestre del av planområdet ved omsorgssenteret.
I høringen ber kommunen om innspill til foreslåtte rekkefølgekrav. For de kravene som
gjelder gang- og sykkelveg langs Toftelandsvegen, turveg langs Søgneelva og rundkjøring
i krysset Hølleveien – Tangvallveien er dette krav som er stilt i kommunedelplan for
Tangvall for utbygging i dette området. Vi har derfor ikke noen spesielle merknader til at
overordnet plan følges opp i detaljreguleringen. I forslag til bestemmelser for opparbeiding
av samferdselsanlegg veksles det mellom brukstillatelse og igangsettingstillatelse. Med
hensyn til fremdrift ved oppføring av ny bebyggelse ber vi kommunen vurdere om kravene
Folkestyre – kompetanse – samarbeid
Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65

Sentral E-postadresse:
postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
38 07 45 01
960 895 827

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
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i større grad bør knyttes til brukstillatelse. Fremtidige beboere vil være blant brukerne av
gang- og sykkelveg, og turveg.
Barn og unges interesser:
Lekeplass finnes i tegnforklaringen men fremkommer ikke i plankartet. Det bør reguleres
plassering av disse på områder som er sikret gode sol – og støyforhold. Rapporter som er
vedlegg til planforslaget kan tyde på at området ved sørenden av SGS1 kan være godt
egnet. Ut over dette må minstestørrelse på lekeplassene sikres i bestemmelsene. Vi ber
også kommunen vurdere om det her er bedre med en stor lekeplass fremfor to mindre.
Dette er ofte mer attraktivt for flertallet av barna med hensyn til alder.
Samferdsel:
G/S-veg på sørsiden av Toftelandsveien som forlengelse av eksisterende fortau synes
innarbeidet i henhold til tidligere merknad.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø:
Det er ingen merknader fra Fylkeskonservator til dette emnet.
Med vennlig hilsen
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Maarten Nandrup Stallemo
Rådgiver
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Søgne kommune

Rådhuset, Søgne
Detaljregulering

for Nymoen. Plan ID 201417

Deres utsendelse av 26.10.2016. Frist for uttalelse 19.12.2016
Søgne Bondelags uttalelse.
I uttalelse av 4.02.2016 til Tangvallplanen
detaljregulert

område:

"Det er også foreslått

(BOP4). Området er i kommuneplanen
jord

kunne

fortsatt

vært

utvidelse må imidlertid
være en forutsetning
omdisponering

ga Søgne Bondelag slik uttalelse angående nå foreslått

nyttet

en utvidelse

av omsorgssenteret

avsatt til sentrumsformål.

til landbruksformål

mot øst på dyrket

jord

Det hadde vært ønskelig at denne

og en ”grønn

lunge"

i sentrumsområdet.

betraktes som tiltak hvor det er samfunnsinteresser

En slik

av stor vekt. Det bør

at arealene medgår til formål som skissert i planen slik at en unngår press på

av ytterlige dyrkede arealer. Alternativ

2 hvor det legges opp til boligutbygging

er

dermed uaktuelt."
Det vises også til Søgne Bondelagg

merknader til høringsuttalelse

uttalelse

av 10.04.2016

til Tangvallplanen

fra Søgne Bondelag er presisert:

”l uttalelsen har Søgne Bondelag 4.02.2016 gitt uttrykk for at B14 alternativ
bør få en endret
boligformål

hvor tidligere

2, avsatt til boligformål

betegnelse. Bondelaget mente og mener fremdeles at en utnyttelse til ordinert

ikke er en tilstrekkelig

begrunnelse for omdisponering

av dyrket mark i dette tilfelle. Det

er reist spørsmål om denne uttalelsen også gjelder Agderbyggs innsendte reguleringsplans
som omfatter
annen

omsorgsboliger

karakter

forslag.

og et annet

på området
formål

Bygging av omsorgsboliger

B14, alternativ

enn ordiner

2. Formålet

boligbygging

må sees i relasjon

med denne

slik vi oppfatter

til dekking

livssituasjon. Det skal oppføres hensiktsmessige
samkvem

samt øvrige

hjemmesykepleiere

innretninger

tilpasset

og lege. Dessuten

viktige sentrumsfunksjoner

eldre.

tilfelle

etter

en helhetsvurdering

dels stor samfunnsmessig
B14 i alternativ

og i framtiden

og muligheter

har en nær tilknytning

slik at de eldre

relativt

En slik omdisponering

kan forsvares

på bakgrunn

et

for sosialt

til sykehjem

lett kan benytte

som butikk, frisør m.v. Dette ser Bondelaget som et verdifullt

lokalt og i videre forstand som bør gjennomføres.
dette

Plasseringen

har en

for eldre tilpasset deres

leiligheter med fellesarealer

er beliggenheten

utbygging

kommunedelplanens

av et nåværende

ennå sterkere behov for å legge til rette for hensiktsmessige boforhold

forslag

,

seg av

tiltak både

av dyrket mark mener vi i

av de mange

positive

formål

betydning en slik utbygging har. Vi har derfor ikke motforestilling

av

mot at

2 inngår i Agder Byggs plan for spesifikk sosial boligbygging slik det framgår av formål

og planer."

Vi viser til våre tidligere uttalelser og presiseringer.

Det framgår i disse at det kun er til utvidelse av

sykehjem og prosjektet 50 + som ble presentert fra Agder Bygg, Bondelaget mener det er akseptabelt
og det er tilstrekkelig

samfunnsinteresser

for at dyrket

jord omdisponeres.

l vår uttalelse

av

10.04.2016 ble det lagt vekt på at i Agder Byggs søknad om omdisponering,

var utbyggingen sterkt

tilrettelagt

være i samsvar

opplegg

sosialt

for eldre.

og intensjoner

saksdokumentene

Gjennomføringen

om sosial tilrettelagt

synes det uklart

av byggetiltakene
boligbygging

om den planlagte

prosjekt 50+. Dette bør avklares og dokumenteres.

må følgelig

som framgår

utbygging

av søknaden.

er i samsvar

med

Av

med forutsetningene

Det bør i saksdokumentene

i

redegjøres for i hvilke

\

grad forutsetningene

i prosjekt 50+ er oppfylt. I administrasjonens

saksframlegget

se ut til at for en vesentlig del av arealene, legges opp til ren boligutbygging.
med henvisning til lovverk og retningslinjer
Dersom utbyggingen

presisert at ren boligutbygging

kan det imidlertid

Bondelaget har tidligere
ikke er akseptabel.

ikke er i samsvar med den søknad som ble lagt til grunn for omdisponering

utbyggingen skulle omfatte 50+, er forutsetningene

hvor

for tidligere uttalelser ikke til stede. Planen må

derved legges ut på nytt. I planprosessen er det tidligere uttrykt behov for utvidelse av
omsorgssenteret.

Bondelaget har også uttalt at et slikt tiltak må betraktes som samfunnsinteresser

av stor betydning og kan aksepteres.
Det er behov for at planen vurderes ytterligere
til rette
behov
Planen

for dekning
som etter
bør derfor

av viktige

hvert

måtte

vurderes

nåværende tidspunkt

og at den sees i et langsiktig perspektiv.

sentrumsfunksjoner
oppstå.
vesentlige

hvor arealene

Slike perspektiv
endret.

ikke bør omdisponeres

i samsvar

synes ikke å være ivaretatt

Det innebærer

til boligformål,

Søgne l5.12.2016
Søgne Bondelag

ry /7
(leder)

utnyttes

med preserende

i foreliggende

også at deler av arealene

men at utnyttelsen

Den bør legge

plan.

på

vurderes senere.

Merknader for Nymoen gnr/bnr 73/67
Rekkefølgekravet om runkjøring i krysset mellom hølleveien og tangvallveien må vel være
feil??
Hvorfor et rekkefølgekrav så langt borte fra Nymoen når vi trenger en runkjøring/nytt
veikryss på toftelansveien og inn til Coop Extra, det hadde gitt mening i forhåld til all
tungtrafikk som går ned kleplansveien, den bør gå inn bak Extra.
All trafikk fra Try anlegg, Ti Pedersen og Coop Extra går ned kleplansvegen, krysset som er
ment å lede Coop sine lastebiler inn på parkeringsplassen er feil lagt opp, lastebilene
kommer ikke runt, derfor går også de ned kleplansveien.
Det er her voksne og barn ferdes, og her går det FORT, noe som er helt uakseptabelt i et
boligområde, har vert søkt om humpler i veien tidligere men det er ikke blitt hørt.
Det er uforsålig at komunen gokjenner tungtransport og industri i et boligområde når vi har
industriområde i komunen.
Før dere fjerner all tungtrafikk blir dette ikke noe sted å ferdes verken for voksne eller barn.
Lurer litt på noen ganger om dere har vært på befaring her, sett dere på kleplansveien
KL: 07.00 om morgene og Kl: 15.00 på ettermidagen så skjønner dere hva jeg mener.
Vær også klar over at all brøyting både med traktor og lastebil har utganspunkt fra Try,
m.a.o ned kleplansveien.
Det er jo her all gang og sykkeltrafikk kommer til å gå når nymoen er ferdig, i
førstegangsbehandlingen ser jeg at dere legger opp til et fortau på 3 meter mot Øst, da er
dere på god vei inn i min stue.
Ser på kartet at dere må helt inn til husveggen min for å få plass , dette kan jeg ikke
akseptere slik uten videre, en annen ting er at det har veldig lett får å komme vann i
kjelleren når man skal til å grave å skyte, her forventer jeg at det blir tatt målinger FØR det
begynner med gravinger, slik at vi har referansepunkter hvis det i ettertid kommer vann inn.

Knut Steinar Lie
Kleplansveien 6
4640 Søgne
Mob; 93438073
E-Mail: steinar.lie@dsagder.no

Trine Lovise Andersen, Toftelandsveien 16, 4640 Søgne
Søgne kommune, arealenheten, postmottak@sogne.kommune.no
Postboks 1051,
4682 Søgne

Uttalelse til reguleringsplan for Nymoen – plan ID 201417
Reguleringsplanen for gang og sykkelvei langs Toftelandsveien er til å grine av.
Den raserer avtalen vi inngikk med kommunen ved bygging av fortau langs vår eiendom i 2005
I 2005:
bidro kommunen til at løsningen ble spiselig for oss
vi krevde ingen betaling for grunnen til fortauet
vi fikk beholde garasjen og biloppstillingsplasser utenfor garasjen
vi flyttet trappa fra biloppstillingsplass til have
vi bygget skjermvegg mot fortauet med et lite tilskudd fra kommunen
vi murte opp blomsterbed, plantet og laget lekeplass
vi bygget grillbu og gjorde endringer i haven på grunn av inngrepet
vi fikk mur mot fortauet i stedet for fylling langt inn i hagen
men vi måtte felle store, monumentale trær
og vi måtte ikke bruke kjøreporten til daglig trafikk til eiendommen
Nå i 2016:
løsningen er ikke spiselig for oss
vi vil kreve 100% kompensasjon for inngrepene og ubehaget planen vil medføre
garasjen blir ubrukelig og biloppstillingsplassene forsvinner
skjermveggen mot fortauet må rives og ny mur må anlegges inne i haven
nye blomsterbed må bygges og lekeplassen flyttes
grillbua må rives
hagen må endres og tre store monumentale trær må felles (blodbøk og to bjørketrær)
Spørsmål:
Hvorfor må alt areal tas fra sydsida av Toftelandsveien?
Hvorfor er ikke et fortau en god nok løsning?
Får vi bygge nytt garasjebygg/hus betalt av kommunen?
Får vi bygge nye biloppstillingsplasser betalt av kommunen?
Får vi bygge ny grillbu, lekeplass, …?
Hvilke krav og areal stilles det til sykkel- og gangvei i tettbebyggelsen på Nymoen?
Men:
Det alvorligste for sykkel- og gangtrafikken i området er farlige kryss, spesielt Kleplandsveikrysset og
Kiwikrysset. For å gjøre kryssene sikrere må utbyggere i området pålegges å bidra med egne arealer
til trafikkformål! Det gjelder nå spesielt for «Xspert»-tomta. Kommunen må ikke tillate at
konsekvensene av utbyggingen på Klepland skal gå ut over andre, i dette tilfelle beboere på sydsida
av Toftelandsveien.
Og hvorfor skal ikke planen gjelde forbi undergangen under Hølleveien og kreve det samme ved
kommunens boliger langs dagens sykkelvei
Mvh
Trine Lovise Andersen

Fra: Lars Repstad Håverstad[lars.haaverstad@gmail.com]
Dato: 18.12.2016 22:33:27
Til: Postmottak
Tittel: Nymoen

Merknader på detaljregulering for Nymoen:
Planlagt ny bebyggelse må legges med lenger avstand til eksisterende bebyggelse enn det som er i
planforslaget, slik at høyden på nybygg ikke forringer sol og lysforholdene som er i Amerikaveien i dag.
Det må være et grøntområde som blir en buffer mellom planlagt ny bebyggelse på Nymoen og eksisterende
bebyggelse i Amerikaveien
Eksisterende bebyggelse i Amerikaveien må skjermes. Det må ikke legges områder i nærheten av
eksisterende bebyggelse i Amerikaveien som gir mye støy og aktivitet, f.eks: lekeplass, ballbinge,
hovedinngang, vei, varelevering og lignende.
Hilsen

Lars Repstad Håverstad Amerikaveien 10

Lars Skomedal
Amerikaveien 13

Shirley Bredland
Toftelandsveien 18
4640 SØGNE
Søgne, 18. desember 2016
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Ad. Reguleringsplanen for Nymoen – Plan ID 201417
Viser til brev datert 31.10 2016 om offentlig ettersyn av reguleringsplanen for Nymoen – Plan
ID 201417, deres refereanse 2014/3539 – 43483/2016.
Mine tre døtre, Anne Berit Repstad født 20.10 1974, Inger Grethe Løyning født 14.06 1976 og
Karin Johanne Bredland født 07.01 1978 står oppført som er eiere av tomten Toftelandsveien
18, gårdsnummer 73 bruksnummer 55. Selv er jeg eier av huset som står på tomten. Vi har
alle fire fått plan for regulering av ny vei og sykkel- og gangsti på Nymoen til offentlig
gjennomsyn. Vi har alle fire samordnet oss og jeg sender inn denne høringsuttalelsen på
vegne av oss alle sammen.
Slik det fremkommer av saksfremlegget er områdene det planlegges fortau og gang- og
sykkelsti opparbeidet til private hager. Vi mener konsekvensene av forslaget er større enn at
de legger beslag på hagen på tomten. Vi mener at forslaget slik det nå foreligger fører til en
urimelig forringelse av tomten Toftelandsveien 18 og vi ber kommunen vurdere alternative
løsninger.
Primært mener vi at kommunen bør beholde eksisterende veistandard slik det ble gjort i
forbindelse med oppgradering av fortau i Toftelandsveien i 2005. Vi mener det er urimelig at
kommunen etter så kort tid på ny planlegger oppgradering av veistandarden som vil gå på
bekostning av bebyggelsen på sørsiden av Toftelandsveien. Som eieren av eiendommen
mener vi at vi strakk oss langt for å finne en god løsning med kommunen i 2005 og er derfor
overasket over at det kommer en ny reguleringsplan som nå vil ta ytterligere areal fra
eiendommen.
For Toftelandsveien 18 vil de fremlagte planskissene få store konsekvenser og forringe både
eiendommens og husets verdi. Vi mener at det faktum at det så sent som i 2005 ble gjort
tomtejusteringene må tillegges vekt og at det derfor bør finnes andre løsninger denne gangen.
Forslaget vil føre til at beplantet område og biloppstillingsplasser må fjernes samtidig som
gang- og sykkelvei vil komme i konklikt med oppsatt garasje. Vi ber derfor om at kommunen
finner alternative løsninger.
På vegne av,
 Anne Berit Repstad, født 20.10 1974
 Inger Grethe Løyning født 14.06 1976
 Karin Johanne Bredland født 07.01 1978
Med hilsen
Shirley Bredland
(Sign)

Fra: Aasen, Terje[Terje.Aasen@ae.no]
Dato: 19.12.2016 07:59:47
Til: Postmottak
Kopi: Gerd Aasen
Tittel: Reguleringsplan Nymoen - Plan ID 201417

Vi har fått oversend planforslag for reguleringsplan for Nymoen hvor gang og sykkelvei langs Toftelandsveien
er innkludert.
Vi bor og eier Toftelandsveien 42 og blir berørt fremtidig planlagt utbygging av gang‐ og sykkelvei.
Vi er enige og har stor forståelse for at det det gjøres tiltak for "myke" trafikanter langs Toftelandsveien. Vi
mener imidlertid at det er tilstrekkelig med gangfelt fram til Toftelandsbrua. I dag er det gangfelt fra
Kiwibutikken og fram til bruktbutikken/Amerikaveien. Ingen grunn til å gå over til gang‐ og sykkelvei de
siste 150 meterne fram til brua. En gang‐ og sykkelvei vil ta mye areal av private eiendommer. Flere
eiendommer vil få en gang‐ og sykkelvei neste helt inn til husveggen. Parkeringsarealer vil forsvinne.
Her hvor boliger ligger tett langs veien mener vi det er en meget god trafikksikker løsning med gangfelt. Dette
vil i mye mindre grad beslaglegge "viktig" areal for beboerne langs veien.
Vi håper Kommunen kommer fram til en fornuftig løsning når nye tiltak skal reguleres inn langs
Toftelandsveien.

Mvh
Terje og Gerd Aasen

Toftelandsveien 42
4640 Søgne

Søgne kommune
rådhuset, Tangvall
4640 Søgne

Merknader til detaljregulering for Nymoen. Plan ID 201417, frist for innspill
19.12.
Naturvernforbundet viser til arbeidet med kommunedelplan for Tangvall. Våre innspill i
planprosessen dreide seg mellom annet om nedbygging av jord. Som kjent har nasjonale
myndigheter i de seneste årene pålagt kommunene å stoppe nedbygging av matjord. I Søgne
som har noe av Agders beste matjord, er det særlig aktuelt å følge opp slike pålegg.
Naturvernforbundet forstår imidlertid og aksepterer at noe jord må bli bygget ned i
kommunens sentrumsområder til formål med sterke samfunnsinteresser, som skole og
pleie- sykehjem. Det fremkom også i våre merknader i kommunedelplanprosessen. Vi er
derfor kritisk til det uspesifiserte formålet som det omfattende boligbyggingsprosjektet
Nymoen gir uttrykk for. Mye av utbyggingen kan oppfattes til å være ren boligutbygging uten
klar sosial profil.
Vi viser så til vedtak for kommunedelplanen, 26.05. 16 – sak 34/ 16. Sitat:
Vedtak:
Formannskapets forslag til alternativ 2 (02.12-15, boligformål/50+) vedtas lagt inn i
Kommunedelplan for Tangvall, med de rekkefølgekrav for området vedtatt lagt ut til offentlig
høring 02.12-2015.
Vi viser så til forslag til reguleringsbestemmelsene for Nymoen;
DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE
Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16.
Kommunestyrets vedtak om formålet for boligbyggingen, er utelatt i detaljreguleringen for
Nymoen. Det er derfor ikke samsvar mellom kommuneplanen og forslag til
reguleringsbestemmelser.
Naturvernforbundet kan ikke akseptere en slik tilsidesettelse. Det har vært en klar
forutsetning under kommuneplanprosessen, høring og vedtak i kommunestyret for å kunne
bygge ned matjorda på B 14, at det skulle være til samfunnsformål av vesentlig karakter. Slik
____________________________________________________________________________________________________
Adresse: Miljøhuset Mariboes gate 8, 0183 Oslo – Telefon: +47 23 10 96 10 – Faks: +47 23 10 96 11
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dette ligger i forslag til detaljregulering, kan det synes som om det åpnes for mer generell
boligbygging. Naturvernforbundet mener derfor at reguleringen av området må avgrense
seg til det som ligger i kommunestyrets forutsetninger nedfelt i vedtak og ikke åpne for
nedbygging av jord her som ikke er forutsatt, og ikke av vesentlig samfunnsnytte. Vår
merknad innebærer en reduksjon av bygningsmassen noe som igjen vil gi en tomtereserve til
sosiale formål.
Klima:
Naturvernforbundet viser til kommuneplan for Søgne, avsnitt om miljø og klima:
Delmål: Det satses på etablering av jordvarmeanlegg i utbyggingsområder.
Naturvernforbundet forventer at et så stort utbyggingsprosjekt selv med en vesentlig
redusert utbygging som her foreslått av oss, innarbeider klarere hensyn til Det Grønne Skiftet
– Parisavtalen. Vi finner bare dette i prosjektforslaget:
Det tillates etablert frittstående solcelleanlegg eller solfangeranlegg på taket i inntil 3,0 m
høyde over tillatt maksimal gesimshøyde
Naturvernforbundet finner dette interessant, men uforpliktende. Bestemmelsen bør gis
forpliktende formulering.
Vi finner derimot ingen omtale i prosjektet på energibruk til oppvarming. Søgne bo - og
aktivitetssenter som nærmeste nabo har vannbåren varme, men oppvarming er basert på elkraft. Det vil derfor kunne bli et fint samarbeidsprosjekt mellom kommunen og privat
utbygger med alternativ oppvarming til el-kraft gjennom et nærvarmeanlegg basert på
jordvarme eller andre løsninger.
Detaljplanen for Nymoen er ikke i overenstemmelse med kommuneplanens klare føringer
for utbygging vedrørende oppvarming.
Naturvernforbundet mener at våre merknader må innarbeides i prosjektet og
reguleringsbestemmelsene før prosjektet forberedes for politisk behandling.
Naturvernforbundet i Vest-Agder
Postboks 718
4666 Kristiansand
19.12.2016
Med hilsen Peder Johan Pedersen og Dag Øystein Kerlefsen fra Naturvernforbundet i Søgne

Statens vegvesen
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/165533-2

Deres referanse:

Vår dato:
16.12.2016

Høring av forslag til reguleringsplan for Nymoen i Søgne kommune uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 31.10.2016 med forslag til reguleringsplan for Nymoen.
Planområdet ligger øst på Tangvall og har sentral beliggenhet i forhold til kommunesenteret
og god plassering i forhold til kollektivtrafikk og andre offentlige og private servicetilbud.
Planforslaget tilrettelegger for blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende uteoppholdsarealer. I tillegg reguleres det for fortau langs Kleplandsveien og
gang-/ sykkelveg langs Toftelandsveien frem til Søgneelva.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
-

Det reguleres for boligbebyggelse langs fv. 166 (Kleplandsveien) og for deler av
området er fylkesvegen foreslått regulert inn nærmere E39 enn dagens plassering.
Avstanden mellom vegene er i dag i underkant av seks meter og Statens vegvesen
kan ikke gi sin tilslutning til et planforslag hvor fylkesvegen og tilgrensende
byggeområder flyttes nærmere E39 (den generelle byggegrensen langs E39 er 50
meter).

-

Av hensyn til drift/ vedlikehold og snøopplag må det reguleres for minimum 1,5
meter til annen veggrunn langs fortau.

-

I reguleringsbestemmelsene punkt 1.1.1 er det forslått at «balkonger og utkragede
bygningsdeler over 1. etasjenivå tillates etablert inntil 2,5 meter utover
byggegrense.» Slik byggegrensen er markert i planforslaget vil disse komme ut over
fortauet. Byggegrense må reguleres inn med en avstand av minimum fem meter til
fortau.

Statens vegvesen fremmer innsigelse inntil disse forhold er innarbeidet i planen.

Postadresse
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Telefon: 02030

Kontoradresse

Faktur aadresse

fir mapost-sor@vegvesen.no

Rigedalen 5
4626 KRISTIANSAND S

Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

Or g.nr: 971032081

9815 Vadsø
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-

Atkomst til område BKB1 er ikke vist i planen og vi forutsetter at parkeringskjeller
skal benyttes.

-

Parkeringskjeller er ikke vist med eget utsnitt i planforslaget og vi vil derfor
presiserer at kjeller og rampe for kjeller må plasseres i samsvar med byggegrensen.

-

Regulerte gangfelt må tas ut av planen. Behovet for disse kan vurderes og eventuelt
innarbeides i senere byggeplan.

-

Atkomst til parkeringsplass SPA1 må fremgå av planen. Det forutsettes at den skal
være fra SV3.

-

Avkjørsel fra fv. 166 til gnr. 73, bnr. 49, nær kryss med fv. 114, bør justeres mot
nord, slik at avstanden til kryssområdet økes. Det vil da bedre kunne tilrettelegges
for krysningspunkt til fortau på motsatt side av fv. 166. Til informasjon kan vi
opplyse om at det er varslet oppstart av reguleringsarbeid for gnr. 73, bnr. 18 med
flere. Til varselet uttalte Statens vegvesen følgende: «Avkjørselen til Expert ligger i
kryssområdet og er utflytende, og avkjørsel til kjeller på samme eiendom kommer
bratt opp mot fortau langs fylkesvegen. Ved utarbeidelse av ny plan må det arbeides
for bedre løsninger, samt sanering av avkjørsler.»

-

På første del av Kleplandsveien er planavgrensningen mot øst for snau, slik at
nødvendig sideareal langs fortau ikke inngår i planen. Hele fortauet i kryssområdet
fv. 166/fv. 114 kommer heller ikke med.

-

Avkjørsler fra fv. 114 til 73/85 og 73/136 bør samles til en felles avkjørsel.

-

Avkjørsel fra fv. 114 til 73/220, vest for boligen, må tas ut av planen. Eiendommen
har atkomst fra fylkesvegen via felles avkjørsel for flere boliger, øst for boligen.

-

Frisikt i alle avkjørsler og kryss må markeres i planen, inkludert sikt til fortau.

-

Mange avkjørsler er i planen kun markert med pilsymbol. Utformingen av avkjørslene
kunne med fordel vært tegnet ut.

-

I tilknytning til regulert busslomme på fv. 114 må det settes av areal til busskur. For
tilbud i østgående retning bør behov for et eventuelt kantstopp vurderes i byggeplan
for gang-/ sykkelveg.

-

Det bør reguleres inn nødvendig areal for midlertidig anleggsområde.

-

I høringsbrevet bes det spesielt om innspill til rekkefølgekravene i planen.
Rekkefølgekrav om gang-/ sykkelveg langs fv. 114 og turvegen langs Søgneelva har
Statens vegvesen ingen merknader til. Til gang-/ sykkelveg lang fv. 114 har vi
tidligere sagt: «KDP for sykkel i Søgne viser fremtidig gang-sykkelveg langs fv. 114,
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Toftelandsveien. For første del av fylkesvegen, som det er meldt oppstart for, er det
etablert et relativt bredt fortau. Vi foreslår at dette beholdes uendret og at gang-/
sykkelvegen starter der dagens fortau stopper (mulig fortauet bør forlenges forbi de
første boligene…).» Rekkefølgekrav om opparbeidelse av rundkjøring i krysset
mellom Hølleveien og Tangvallveien før igangsettingstillatelse til tiltak i BKB1 og
BBB1-4. Vi vurderer det til at trafikkmengde fra planområdet og fordelingen av denne
ikke vil gi noen vesentlig økt trafikk på Hølleveien, sør for dagens rundkjøring.
-

Siden det ikke er sagt noe om utbyggingsrekkefølge i bestemmelsene må det gjøres
enkelte endringer i rekkefølgekravene: Punkt 4.2.1 endres til BKB1 og BBB1-4. Punkt
4.2.2, andre setning endres til skal fortau langs Kleplandsveien fra omsorgssenteret

til avkjørsel i nordøstre del av BBB3 være opparbeidet.
-

I planbeskrivelsen må det tas med et punkt om krav til byggeplan. For tiltak i
tilknytning til fylkesveg skal byggeplan være godkjent av Statens vegvesen før
igangsettingstillatelse blir gitt.

Vegavdeling Vest-Agder
Med hilsen

Johan Mjaaland
Avdelingsdirektør

Steinar Ånesland

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,
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REGULERINGSPLAN

Dato: 19. desember
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2016

- PLAN ID 201417 - MERKNADER

Det vises til kommunens brev 31.10.2016 til grunneiere i området langs Toftelandsveien,
hvor
det underrettes om at plan- og miljøutvalget
i møte 26.10.2016 vedtok å legge reguleringsplan
for Nymoen ut til offentlig ettersyn og høring.
Det fremgår

av brevet at det i høringen

bes spesielt om innspill til rekkefølgekravene

i planen.

***

Tinghuset Eiendom AS er eier av GB 73/79, Toftelandsveien
28 og 30 og Elvebakken
Dette er en gamle butikkeiendommen
og huser nå «Hjelperen» bruktbutikk.

2.

<<Hjelperen>> bruktbutikk har som formål å støtte misjon og nødhjelp i utlandet, uten å ha noen
som helst egen kommersiell
interesse. Det er 50-60 frivillige som arbeider deltid med
virksomheten,
og ingen av disse mottar lønn.
Som følge av det frivillige arbeidet kan <<Hjelperen>> bidra med mellom
kroner i netto utbetaling pr år til misjons- og nødhjelpsarbeid
i utlandet.

1,5 og 2 millioner

*>l<>l<

For å kunne drive en virksomhet som «Hj elperen>> må man være tilgjengelig for kunder både de som leverer brukte ting til butikken og alle de kundene som skal kjøpe de brukte
tingene. Varene består i stor utstrekning av brukte møbler og lignende. Det er da helt
avgjørende at folk skal kunne kjøre til og parkere ved butikken.
Forslaget til reguleringsplan
legger opp til en gang- og sykkelsti med samlet bredde på 6 m
mellom eksisterende vei og bebyggelsen.
Det vil innebære at alt areal mellom veien og
butikken forsvinner - gang- og sykkelstien vil gå helt i husveggen.
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side 2

Alt av muligheter for kundeparkering
vil da forsvinne. Det bemerkes at tilgjengelige
arealer
på østsiden og vestsiden av huset er så smale og vanskelig tilgjengelige
at de ikke kan fungere
til kundeparkering.
Bortfallet

av parkeringsplassene

til nedleggelse.

Alternative

vil være

dramatisk

Det sier seg selv at grunneier

for butikken.

ikke frivillig

I praksis

vil avstå

vil det måtte

føre

areal til dette.

løsninger

Pr i dag er det bygd fortau fra Tangveien som er avsluttet like før butikken (foran
Toftelandsveien
24/26). Andre grunneiere har tilkjennegitt at en videreføring
av fortauet
Toftelandsveien
frem til broa ved Søgneelva, vil være å foretrekke fremfor en sykkelsti.

langs

Selv om et fortau vil være mindre arealkrevende,
vil det ikke være mulig å kombinere fortau
med kundeparkering
foran butikken til Hjelperen. Dette er derfor ingen løsning for butikken.
Imidlertid vil arealet foran butikken være åpent og farbart for gående og syklende, og det
burde ikke være problemer å kombinere dette med kundeparkering
for butikken. På den måten
kan fortauet fortsette østover fra og med Toftelandsveien
34.
Altemativet kan være at det lages et fotgjengerfelt
over Toftelandsveien
ved Toftelandsveien
24/26, og at sykkelstien anlegges på nordsiden av Toftelandsveien
frem til broa over
Søgneelva. Da vil ikke sykkelstien legge seg inn på etablerte boligeiendommer,
og det vil
ikke skape problemer med avkjørsler som krysser sykkelstien mv i samme utstrekning som
dersom den legges på sydsiden. Dette kan i ses i sammenheng med at bygging av ca 190 nye
boenheter på Nymoen vil føre til at det blir mye mer trafikk (gående og syklende) langs
Amerikaveien
som munner ut i Toftelandsveien
ved butikken. Det vil derfor uansett oppstå
behov for et fotgj engerfelt for å krysse Toftelandsveien.
=l<>l<>l<

Uansett hvilken løsning kommunen
velger, er det helt avgjørende
for «Hj elperen» at
parkeringsmulighetene
foran butikken
opprettholdes
slik de er i dag, og det bes om at
dette behovet ivaretas fullt ut.

Med vennlig hilsen
AD
KATFIRMAET

Jakob

KJÆR DA

Bakka

advokat
bakkafladvkjaenno
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