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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims
på kote 35,5 meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks
gesims på kote 35,5 meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims
på kote 38,7 meter.

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Følgende bestemmelser endres i tråd med kommunens vedtatte klima- og miljøpolitikk:
1.1.8 Estetiske forhold
Bygninger skal ha flate tak. Det tillates takterrasser. Bygningene skal ha felles eller beslektet
materialbruk. På flater som ikke benyttes til takterrasser skal det anlegges grønne tak
(beplantning) eller solcellepaneler/solfangere.
1.1.9 Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn med BRA inntil 50 m2
tillates inntil 3,5 m over tillatt maksimal gesimshøyde. Det tillates etablert frittstående
solcelleanlegg eller solfangeranlegg på taket i inntil 3,0 m høyde over tillatt maksimal
gesimshøyde. Alle oppbygg og installasjoner på tak skal trekkes inn minimum 3,0 m fra gesims.
Solenergianlegg etter bestemmelse 1.1.8 skal etableres i et omfang på 1kW installert effekt per
boenhet, eventuelt begrenset av tilgjengelig takareal.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims
på kote 41,7 meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag falt med 4 (FRP, H) mot 5 (AP, MDG, KRF) stemmer


Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG. MDG sitt forslag vedtatt med 8 mot
1 (KRF) stemme.

Innstilling:
1. Detaljregulering for Kleplandsveien – Plan ID 201608 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
- Maks høyde på hele den sydlige delen av bebyggelsen reduseres til maks gesims
på kote 38,7 meter.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Følgende bestemmelser endres i tråd med kommunens vedtatte klima- og miljøpolitikk:
1.1.8 Estetiske forhold
Bygninger skal ha flate tak. Det tillates takterrasser. Bygningene skal ha felles eller beslektet
materialbruk. På flater som ikke benyttes til takterrasser skal det anlegges grønne tak
(beplantning) eller solcellepaneler/solfangere.
1.1.9 Tekniske installasjoner
Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn med BRA inntil 50 m2
tillates inntil 3,5 m over tillatt maksimal gesimshøyde. Det tillates etablert frittstående

solcelleanlegg eller solfangeranlegg på taket i inntil 3,0 m høyde over tillatt maksimal
gesimshøyde. Alle oppbygg og installasjoner på tak skal trekkes inn minimum 3,0 m fra gesims.
Solenergianlegg etter bestemmelse 1.1.8 skal etableres i et omfang på 1kW installert effekt per
boenhet, eventuelt begrenset av tilgjengelig takareal.

Bakgrunn for saken:
Planforslaget er utarbeidet av SPISS Arkitektur & Plan AS for Kleppland AS. Formålet med
planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse med bolig, forretning og tjenesteyting med
tilhørende funksjoner.
Dagens situasjon og planstatus
Planområdet omfatter Klepland AS sine eiendommer GB 73/27, 73/49, 73/90, 73/118, 73/119,
73/162 og 73/236 og deler av Søgne kommune sine eiendommer GB 73/173 og 73/200. I
kommunedelplanen for Tangvall er området avsatt til kombinert formål bolig, forretning og
tjenesteyting. Planen omfatter også litt av kommunens areal som er avsatt til tjenesteyting.
Området er bebygd med eneboliger med hager og lave forretningsbygg. Det er atkomst til
eiendommene fra Kleplandsveien.

Skråfoto over planområdet, sett fra sør.

Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Det er
utarbeidet ROS-analyse, vedlagt i vedlegg 4.
Planforslaget legger til rette for høy utnyttelse av område med blokkbebyggelse i opp til 8
etasjer mot sørøst. Bebyggelsen er foreslått avtrappet fra øst mot vest. Parkering er foreslått
løst i parkeringskjeller og på bakkeplan, delvis med overbygg. Planen legger til rette for

forretninger og/eller tjenesteyting i første etasje og boliger og/eller tjenesteyting i etasjene
over.
Illustrasjon over planlagt bygg sett fra øst og vest vises under. Nord for planområdet, på Søgne
kommune sin eiendom, er det i illustrasjonene lagt inn en ny bygning. Det pågår et planarbeid
for kommunens arealer og det påpekes at dette er en illustrasjon og ikke et planforslag for dette
arealet.

Planprosessen:
Det ble avhold oppstartsmøte den 17.08.16. og varslet oppstart av planarbeidet den 31.08.16.
For å vurdere atkomst ble behov for å utvide planområdet og revidert oppstartsvarsel med
utvidelse av planområdet ble sendt ut 10.01.17. Til de to oppstartsvarslene kom det inn 13
uttalelser. Merknadene er oppsummert og kommentert av regulanten i planbeskrivelsen.
Planforslaget lå ute på høring i to alternativer med ulike makshøyder, i perioden 12.10.17 –
24.11.17.
Det kom inn 10 høringsuttalelser til planforslaget. Fylkesmannen reiste innsigelse til
planforslaget, med bakgrunn i manglende uteoppholdsareal og lekeareal på bakkenivå.
Planforslaget er justert for å imøtekomme innsigelsen. Fylkesmannen har bekreftet ved brev
datert 19.04.18, at innsigelsene er imøtekommet ved endringene som er innarbeidet i
bestemmelsene (vedlegg 15).
Uttalelsene er oppsummert og kommentert av regulanten i planbeskrivelsen og av
administrasjonen under. Uttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 10.
SMS Arkitekter AS på vegne av Coop Sørvest AS, 17.10.17.
Planforslaget må ikke forringe kjøre- og gangadkomst for dagligvareforretning Coop Extra for
kunder og varetransport. Slik en oppfatter de 2 alternative planforslag med identiske
samferdselsanlegg forblir svingradius i innerkurve i avkjørsel fra Marie Føreids vei til
Toftelandsveien som i dag mens veibredden i svingen økes noe som en anser som fordelaktig.
En er betenkt mht. at det etableres avkjørsel i svingen fra Marie Føreids vei til byggeområdet
samtidig som det også etableres avkjørsel til/fra Kleplandsveien.
Administrasjonens kommentar:
Planforslaget opprettholder kjørebredden i Marie Føreids vei slik at framkommeligheten for
store kjøretøy ivaretas.
Fra Kleplandsveien skal det kun være innkjøring for varelevering, for å unngå utkjøring over
fortau langs Kleplandsveien skal utkjøring for varelevering skje ut Marie Føreids vei. Det
legges ikke til rette for åpen gjennomkjøring for personbiler.

Beboere i Marie Føreids vei 8 og 12, 25.10.17.
For beboerne i Marie Føreids vei 8 og 12 vil alternativ 1, 8 etasjer, føre til ulemper med
redusert utsikt og solskjerming. Vi ber om at alternativ 2, 5 etasjer, legges til grunn for
godkjenning.
Administrasjonens kommentar:
Planforslaget er omarbeidet noe for å redusere de negative effektene for bebyggelsen mot nord
Det er i planforslaget fortsatt foreslått bebyggelse i opp til 8 etasjer, men kun mot sørøst. Mot
nord er foreslått 5 og 6 etasjer. Det framgår av sol- og skyggeanalysen (vedlegg 5 og 6) at
planlagte bebyggelse ikke vil påvirke solforholdene i Marie Føreidsvei 8 og 12. For å begrense
den negative effekten for bebyggelsen øst og sør for planområdet anbefaler administrasjonen at
makshøyden for bebyggelsen i sør reduseres.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 07.11.17.
Anbefaler at reguleringsplanen for Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 utsettes inntil kommunen har
definert sine behov. Viser til Fylkesmannens uttalelse til rekkefølgekrav datert 30.08.16.
Administrasjonens kommentar:
I bearbeidingen av planforslaget har tiltakshaver hatt dialog med eiendomsenheten i Søgne
kommune for å tilpasse bebyggelsen til mulig framtidig utvidelse av omsorgssenteret.
Bebyggelsen nord i området er foreslått med 5 og 6 etasjer.
Statens vegvesen, 20.11.17.
- Ber om at interne trafikkløsninger innarbeides i planen.
- Frisikt i kryss mellom fv. 114 og fv. 166 må økes til 6 * 54 meter. Forutsetter at
manglende frisiktlinjer innarbeides i planen.
- Det må fremgå av planbeskrivelsen at for tiltak i tilknytning til fylkesveg skal teknisk
plan være godkjent av Statens vegvesen.
Administrasjonens kommentar:
Nødvendige endringer er avklart med vegvesenet og innarbeidet i plandokumentene.
NVE, 08.11.17.
Minner om at det er kommunene, som lokal planmyndighet, som har ansvaret for at det blir tatt
tilstrekkelig hensyn til flom, og skredfare i arealplaner og byggetillatelser.
Administrasjonens kommentar:
Det er i denne saken ikke avdekket spesielle forhold som skulle tilsi at området er skred eller
flomutsatt. Håndtering av overvann må avklares i arbeidet med de tekniske planene.
Vest-Agder fylkeskommune, 22.11.17.
- Deler av det vestvendte arealet på bakken bør avsettes til møteplass/grøntområde.
- For å sikre bokvalitet bør det inn et krav om at deler av uteoppholdsarealet skal være
privat.
- I bestemmelsene bør det settes krav om at parkeringsplasser skal tilrettelegges for elbil.
- Kommunen bør foreta en konkret vurdering av hvordan rekkefølgekravene i
kommunedelplanen kan videreføres.
Administrasjonens kommentar:
- Det er lagt inn i bestemmelsene at deler av sørvestre del av planområdet skal
opparbeides med lek og uteopphold.

-

Minimumsareal på privat uteareal er lagt inn.
Det forutsettes at det for boligene tilrettelegges for lading av el-bil for alle som måtte ha
behov for det.
For denne planen er det valgt å legge inn rekkefølgekravet til de offentlige
uteoppholdsarealene til Tangvall, se vurderinger av planen under.

Floke Bredland, 20.11.17.
- Skal bygget avtrappes må det skje mot øst, dette gir mindre dominerende bygg mot øst
og mindre skygge. Bygget bør maks være fire etasjer.
- Det avsettes for små og dårlige arealer til lek og opphold for barn og unge.
- Trafikksikkerheten er dårlig og blir ikke bedre med foreslåtte løsning.
- Frisikt fra Kleplandsveien for trafikk mot vest er viktig og må legges inn i planen.
- Det må sørges for at omsorgssenteret og det kommende bygget på tomta nord for
planområdet ikke blir innebygget til en skyggefull bakgård. Bygget bør av estetiske
grunner være en etasje lavere enn omsorgssenteret.
- Avstanden til omkringliggende og nye bygg bør være så stor som mulig for å sikre lys
og luft.
- Balkongene bør ikke henge utenfor byggegrensene.
- Søppelhåndtering må bli ordnet fordi den kan føre til farlig trafikk.
- Behandlingen av planen bør utsettes slik at den kan koordineres med planene for
kommunens omsorgstomt.
Administrasjonens kommentar:
- For å gi mest mulig lys til uteoppholdsarealene til de nye leilighetene og til
omsorgssenteret nord for bygget vurderes det som mest hensiktsmessig å avtrappe
bygget mot vest.
- Det er i planen lagt opp til at en skal etablere trygge arealer for lek for små barn på
taket av bebyggelsen i felles uteoppholdsareal. For å bedre tilbudet på bakkenivå er det
i tillegg lagt inn i bestemmelsene at det skal opparbeides et uteoppholdsareal med lek
sørvest i planområdet. For øvrig ses området i sammenheng med andre arealer på
Tangvall, hvor blant annet torgområdene skal oppgraderes med lekekvaliteter for barn i
ulike aldre. Det er et mål å bedre kvaliteten på utearealene på Tangvall og få flere barn
inn i trygge omgivelser i sentrum.
- Utkjørslene til Kleplandsveien stenges og det etableres en ny felles utkjørsel til Marie
Føreids vei. Med flere boenheter og ny forretning vil det blir mere trafikk i krysset
mellom Marie Føreids vei og Toftelandsveien. Trafikkvurderinger viser likevel at
løsningen er forsvarlig.
- Det er lagt inn frisiktlinjer i tråd med vegvesenet sine krav.
- I bearbeidingen av planforslaget har tiltakshaver hatt dialog med eiendomsenheten i
Søgne kommune for å tilpasse bebyggelsen til mulig framtidig utvidelse av
omsorgssenteret. Bebyggelsen nord i området er foreslått med 5 og 6 etasjer.
- For å begrense den negative effekten på bebyggelsen øst for planområdet anbefaler
administrasjonen at maks høyde på bebyggelsen reduseres til maks gesims på kote 35,5,
tilsvarende seks etasjer, med en høy første etasje. Illustrasjonen under viser foreslått
bebyggelse sett fra sør. Administrasjonen anbefaler at de to øvre etasjene tas ut.

-

Selv om volumet på bebyggelsen kan oppleves større, vurderes det som forsvarlig å
tillate balkonger ut over byggegrensene.
Det er lagt opp til at avfall skal samles i søppelrom i kjelleren og at disse hentes opp for
tømming av søppelbil. Nedgrav løsning er vurdert, uten at en har funnet noen god
løsning for det.
I bearbeidingen av planforslaget har tiltakshaver hatt dialog med eiendomsenheten i
Søgne kommune for å tilpasse bebyggelsen til mulig framtidig utvidelse av
omsorgssenteret.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 22.11.17.
Anser uteoppholdsarealet for lite, kommunen bør tilrettelegge for større arealer og minst at 50
% av arealene skal være på bakkenivå. Da planforslaget ivaretar kravet til parkeringsplasser,
men ikke uteoppholds- og lekeareal i overordnet plan, fremmer Fylkesmannen ut fra
rikspolitiske retningslinjer innsigelser til planforslaget slik det foreligger.
Planområdet ligger tett inntil Tangvall med de fleste tilbud i gangavstand. Når det samtidig er
stort press på arealene med dyrka mark på Tangvall, anser Fylkesmannen det som riktig å
legge opp til en høy utnyttelse, anbefaler slik sett alternativ 1.
Gir faglig råd om at rekkefølgebestemmelsene i kommunedelplanen inntas i reguleringsplanen.
Administrasjonens kommentar:
For å imøtekomme Fylkesmannens innsigelse er det lagt inn at det skal opparbeides 250 m2
uteopphold og lek på bakkenivå sørvest i planområdet. Lekearealet skal utgjøre, minimum 136
m2. For boligene er det satt at minimum 7,5 m2 skal være privat uteopphold. Det vises for øvrig
til vurderingene i saksframlegget knyttet til barn og unge.
For denne planen er det valt å legge inn rekkefølgekrav til offentlig uteoppholdsareal på
Tangvall, se vurdering av planen under.
Naboer til planområdet, 21.11.17.
Har forståelse for fortetting men ber om at interessene til tiltakshaver veies opp mot
naborettslige krav knyttet til sol- og lysforhold, vannmålinger, verdireduksjon og høyden på
leilighetsbygget. Ber om at alternativet med den laveste bebyggelsen legges til grunn.
Administrasjonens kommentar:
Administrasjonen har forståelse for naboene sine merknader og anbefaler at maksimal gesims
for bebyggelsen reduseres fra kote 42, 5 til kote 35,5.

Det er i uttalelsen vis til at naboer vil få merkostnader knyttet til vannlekkasjer, vi kan ikke se
hva som er sammenhengen mellom planlagte bygg og vannlekkasjer i nabolaget.
Agder energi nett AS,
I området som inngår i reguleringen har vi et bestående høy- og lavspent fordelingsnett.
Eventuell flytting av våre anlegg må bekostes av utbygger.
Administrasjonens kommentar:
Tas til etterretning.
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Planområdet omfatter sentrumsnære arealer hvor det er forventet høy utnyttelse, men det er
ikke lagt noen konkrete føringen knyttet til høyder i overordnet plan. Området som her
planlegges ligger mellom arealene satt av til sentrumsformål og de rene boligområdene øst for
sentrum. Den planlagte utbyggingen er i tråd med nasjonale føringer knyttet til fortetting i
sentrum og nær kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur. Planforslaget ble sendt på høring i
to alternativer, et med makshøyde opp til kote 42,5 og et med makshøyde på kote 35,5. Begge
forslagene gir en høy utnyttelse av arealene og vil gi bebyggelse som vil skyggelegge arealene
øst og nord for planområdet. I høringen har det kommet innspill om at bebyggelsen ikke bør
være høyere enn tilsvarende fire etasjer og innspill om at alternativet med den høyeste
bebyggelsen bør velges.
Eiendommene øst for Kleplandsveien og sør for Toftelandsveien har lav utnyttelse i dag og er
bebygd med eneboliger. I kommunedelplanen er det lagt opp til at det også for disse
eiendommene i framtiden skal være en økt utnyttelse, men kun med boligbebyggelse.
Uteoppholdsarealer for boligområdene vil i stor grad bli på bakkenivå og hvordan områdene
kan bebygges for å sikre kvalitet på uteoppholdsarealer vil avhenge blant annet av hvordan
Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 bebygges. Det vises til vurderinger rundt avstand og høyder i
saksframlegget fra førstegangsbehandlingen av saken.
Bebyggelsen som foreslås er betydelig høyere enn annen bebyggelse i området. Ut i fra
hensynet til naboer til planområdet og mulighet til framtidig utvikling av boligområdene vest
for planområdet anbefaler administrasjonen at bebyggelsen sør i planområdet reduseres i
forhold til det som er fremmet av regulanten, ned til maks gesimshøyde til kote 35,5. Dette vil
gi en bebyggelse som fra bakkenivå maks kan bli på 21,5 meter istedenfor 28,5 meter, som
ligger i planforslaget.
Uteoppholdsarealer og barn og unges interesser
Planområdet består av boligbebyggelse med hager, forretningsbygg og parkeringsplass. Utover
lek i hagene, er ikke området tilrettelagt for barn og unge slik det er i dag. I planforslaget er det
planlagt bebyggelse på store deler av tomta. Det er i planen lagt vekt på å sikre trygge
gangforbindelser. For å imøtekomme Fylkesmannens innsigelse er det i planen lagt inn i
bestemmelsene at det skal opparbeides et uteoppholdsareal på 250 m2 med minimum 136 m2
lekefunksjoner sørvest i planområdet. Arealet vil bli solrikt, men ligger tett på vei og
parkeringsarealer. For beboerne i den planlagte bebyggelsen skal det opparbeides lekearealer
på tak som en del av det felles uteoppholdsarealet, det er lagt inn i planen at lekearealet skal
utgjøre minimum 200 m2.
Det er i planen satt krav om at det som et minimum skal opparbeides 25 m2 uteoppholdsareal
per leilighet. Dette er i tråd med kravene som gjelder for områdene avsatt til sentrumsformål i
kommunedelplanen men lavere enn kravene som gjelder for blokkbebyggelsen utenfor

sentrumsområdene, hvor kravene er min 25 m2 for leiligheter under 60 m2 og min 50 m2 for
leiligheter over 60 m2. Området har en plassering og avgrensning tett på sentrum som gjør at
administrasjonen mener det er forsvarlig å legge inn redusert krav til uteopphold, for å legge til
rette for høy utnyttelse.
Det er trygg gang- og sykkelveiforbindelse fra planområdet til sentrum av Tangvall, som skal
oppgraderes med ytterligere kvaliteter for barn og unge. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planen
knyttet til opparbeidelse av de offentlige utearealene på Tangvall. I planforslaget er
rekkefølgekravet knyttet til brukstillatelse til bruksenheter. Representanten for barn og unge sin
uttalelse til planforslaget kan leses i vedlegg 11.
Rekkefølgekrav
I kommunedelplanen for Tangvall er det satt at rekkefølgekrav knyttet til følgende forhold for
området:
- Gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien med kobling til turvei langs Søgneelva.
- Rundkjøring mellom Tangvallveien og Hølleveien.
- Turvei langs Søgneelva.
I høringsuttalelsene fra fylkeskommunen og fylkesmannen stilles det spørsmål til hvordan
disse rekkefølgekravene er tenkt løst og at de bør videreføres i denne planen. Det er i
planprosessen vurdert at rekkefølgekravet til de offentlige uteoppholdsarealene på Tangvall
legges inn i planen. Det er et mål å vurdere konkret hvilke rekkefølgekrav som skal legges inn i
de enkelte reguleringsplanene og tilpasse omfanget til tiltakene som fremmes i planene. Det er
i reguleringsplanen som er vedtatt for Nymoen lagt inn rekkefølgekrav til fortau langs
Toftelandsveien og turvei langs Søgneelva. Videre er rekkefølgekrav knyttet til rundkjøring i
krysset mellom Hølleveien og Tangvallveien tenkt lagt inn i planer som kommer vest for
Hølleveien. Dersom alle rekkefølgekravene legges inn i alle planene blir det mange
avhengigheter som kan gjøre de vanskelig å realisere de enkelte planen, følgelig er det valgt å
følge opp rekkefølgekravene i kommunedelplanen ved å knytte de til ulike områder.
Vei, parkering og varelevering
Til boligene og forretningene som er i området i dag er det kjøreatkomst fra Kleplandsveien.
Planforslaget legger opp til å stenge atkomstene fra Kleplansveien og etablere ny atkomst fra
Marie Føreids vei. Det er en fordel å få redusert avkjørslene til Kleplandsveien, men det har
vært knyttet usikkerhet til hvilke trafikkmessige konsekvenser atkomst fra Marie Føreids vei
vil gi. Vianova har gjort en trafikkvurdering som viser at kjøreatkomst via Marie Føreids vei
trolig ikke vil føre til kødannelser. For å gi en oversiktlig trafikksituasjon anbefales det at veien
bygges om slik at avkjørselen ikke blir liggende i eller før svingen på veien (vedlegg 8). Dette
er ikke fulgt opp i planen, da en slik løsning forutsetter større bruk av kommunens eiendom
som ligger nord for området.
I plankartet er det vist avkjørselspil fra Kleplandsveien, i dette området er det planlagt atkomst
for varelevering. Foreslått kjøremønster for varelevering og ordinær atkomst vises i
kartutsnittet under. Fordelen med foreslåtte løsning er at en unngår konflikt mellom
varelevering og personbiltrafikk.
Foreslåtte parkeringskrav er i tråd med føringene som ligger i kommunedelplanen. For
tjenesteyting hvor det ikke er lagt inn et krav i kommunedelplanen er det i planforslaget
foreslått 1 parkeringsplass per 100 m2 tjenesteyting. Den samlede parkeringsdekningen i
planen vurderes å være tilstrekkelig.
Støy

Som det framgår av kartutsnittet over er planområdet omkranset av veier som fører til at
området er støyutsatt. Store deler av planområdet ligger i guls støysone. Støyutredningen
(vedlegg 12) er gjort for en annen bygningsstruktur enn det planen legger opp til, slik at
detaljene i støyutredningen ikke er helt riktige, men hovedkonklusjonene er trolig riktige. Det
framkommer av støyutredningen at for å få støynivå under nedre grense for gul støysone på
private uteplasser må det utføres skjermingstiltak i form av tette balkongrekkverk eller
innglassing. Videre anbefales det at alle leiligheter planlegges gjennomgående og soverom bør
legges mot ꞌꞌstille side ꞌꞌ og at støyreduserende tiltak må påregnes for alle fasader som ligger i
støysone. Det er innarbeidet bestemmelser knyttet til støykrav under bestemmelsene til
hensynssoner.
Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet i området (vedlegg 4), samt at det er
gjort geotekniske undersøkelser av løsmassene. I rapportene fra undersøkelsene
framgår det at grunnforholdene er stabile, men det forutsettes geoteknisk prosjektering av
bebyggelsen for å unngå setningsskader. Det er ellers ikke avdekket spesielle risiko eller
sårbarhetsforhold i eller i tilknytning til planområdet.
Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner i grunnen innenfor planområdet. Deler av bygget på GB
73/162 er registrert i SEFRAK. Bygningen er registrert som bygg før 1850 og det er derfor
meldeplikt før det kan rives.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. I
forbindelse med planarbeidet for Nymoen ble det gjennomført en kartlegging av området, det
er der avdekket et område med hagelupin som er en svartelistet plante. Spredning av planten
må unngås og det er lagt inn krav i bestemmelsene som skal sikre forsvarlig håndtering av
massene. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses
ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at forslaget vedtas med redusert høyde for den sørøstre delen av
bebyggelsen, ned til maks gesims på kote 35,5. Øvrige endringer av planen som er gjort for å
imøtekomme innspillene til planen er innarbeidet i revidert plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader

Vedlegg
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2 Bestemmelser 27.04.18.
3 Planbeskrivelse_070318
4 Sjekkliste for risiko og sårbarhet
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1

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 og utkragede bygningsdeler over 1.etasjenivå tillates etablert inntil 2,5 m utover
byggegrense mot offentlig veg/fortau. Fri høyde under utkragede bygningsdeler skal ikke være mindre
enn 4,5 m noe sted. Parkering på terreng og atkomstveger tillates etablert utenfor viste byggegrenser.
Eventuelt krav om brannsikring mot nabo skal ivaretas i det tiltak som utløser kravet.

1.1.2

Bolig, forretning og tjenesteyting BKB

I område BKB skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig, forretning og offentlig og privat
tjenesteyting innenfor de angitte byggegrenser. Maksimal gesimshøyde for de ulike delene av
bygningsmassen er angitt med byggegrenser og tilhørende gesimshøyder på plankartet. Etasje med
inngang fra gateplan mot Kleplandsveien og Marie Føreids vei skal være tilrettelagt for bruk til
forretning og offentlig og privat tjenesteyting. Øvrige etasjer over bakken skal benyttes til boligformål
eller offentlig og privat tjenesteyting.

1.1.3

Krav til uteoppholdsareal

For hver boenhet skal det avsettes minimum 25 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet (område for
sentrumsformål). Deler av uteoppholdsareal skal være felles for alle beboere, men minimum 7,5 m2
skal være privat, skjermet uteareal. Uteoppholdsareal kan etableres på lokk over 1.etasje, men
minimum 250 m2 offentlig tilgjengelig uteareal skal etableres på bakkeplan mot sørvest, hvorav
minimum 136 m2 skal opparbeides til lekareal. Felles uteoppholdsareal skal utformes torg- eller
parkmessig. Det tillates at ganglinjer mellom byggene overdekkes med pergolaer eller enkle
takoverdekninger. Utforming skal fremgå av utomhusplan.
Balkonger og takterrasser større enn 5 m2 og dybde minst 1,5 m medregnes i uteoppholdsareal.
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1.1.4

Lekeplass

Innenfor felles uteoppholdsareal skal det opparbeides arealer med lekeplasskvaliteter som en integrert
del av arealet. Lekearealet skal være minimum 200 m2. Slike arealer tillates etablert på lokk over
1.etasje. På bakkeplan skal det opparbeides minimum 136 m2 lekeareal

1.1.5

Utnyttelse

For 1.etasje tillates det BYA=100%. Fra 2.etasje og oppover tillates det BYA=65%. Maks BRA for
området som helhet skal være 12 000 m2 BRA. Bruksareal under terreng medregnes ikke ved
beregning av utnyttelse.

1.1.6

Tilpasning til omgivelser

Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og
tilstøtende vei.

1.1.7

Forstøtningsmur

Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,5 meter. Eventuelle 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.

1.1.8

Estetiske forhold

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

1.1.9

Tekniske installasjoner

Takoppbygg for tekniske installasjoner, mindre boder og heistårn med BRA inntil 50 m2 tillates inntil
3,5 m over tillatt maksimal gesimshøyde. Det tillates etablert frittstående solcelleanlegg eller
solfangeranlegg på taket i inntil 3,0 m høyde over tillatt maksimal gesimshøyde. Alle oppbygg og
installasjoner på tak skal trekkes inn minimum 3,0 m fra gesims.

1.1.10 Parkering
Det skal etableres parkeringsanlegg under bakken. Gjesteparkering og parkering for forretning og
offentlig og privat tjenesteyting tillates også etablert på terreng. Parkering tillates etablert
Dekke over parkeringskjeller må dimensjoneres for belastningen av brann- og redningsbiler.
Det skal etableres 1,25 parkeringsplasser pr. boenhet hvorav 0,25 parkeringsplass pr. boenhet skal
være forbeholdt gjesteparkering, 1 plass er til beboerparkering.

Side 2 av 5

Det skal etableres 1 parkeringsplass pr. 100 m2 tjenesteyting og 3 parkeringsplasser pr 100 m2
forretningsareal.
Min. 5% av parkeringsplasser for bil skal være HC-plasser.

1.1.11 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 og forretning.

1.1.12 Avkjørsel
Avkjørsler er vist med pil på plankartet og skal ha en maksimal bredde på 7,0 m. I avkjørsel mot
Kleplandsveien tillates det kun innkjøring til eiendommen for varelevering, og denne tillates etablert
bredere enn 7,0 m for å ivareta kravene til svingradius for varelevering. Utkjøring til Kleplandsveien er
ikke tillatt og skal kun skje mot Marie Føreids vei.
Maksimal stigning i avkjørsel skal være 2,5 % de første 5 m fra fortau.

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
o_SV1 skal være offentlig vegareal. Fortau o_SF1 og o_SGS1 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 kommunale normaler.
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3

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

3.1 Sikringssone – frisikt
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder, vegetasjon eller andre tiltak 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.
4.2 Fortau langs Kleplandsveien og Marie Føreids vei.
Før det gis brukstillatelse til bruksenheter i BKB skal fortau vist på plankartet være opparbeidet.

4.3 Offentlig uteareal
Før det gis igangsettingstillatelse til brukseneheter i BKB skal offentlig uteoppholdsareal i område
avsatt til sentrumsformål, avgrenset i vedlegg 1 til planbestemmelsene i kommunedelplan for Tangvall,
være opparbeidet.

4.4 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.

4.5 Geotekniske undersøkelser
Før det gis igangsettingstillatelse innenfor byggeområdene BKB skal geoteknisk prosjektering være
utført.
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1

BAKGRUNN

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

1.1 Planområdet
Planområdet omfatter hele og deler av følgende eiendommer: gnr/bnr 73/173, 162, 90, 236, 27, 118,
119, 49 og 200, samt 207/1.
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 BKB6. Dette feltet er avsatt i planen
til byggeområde, blandet formål. 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.

1.2 Planens hovedinnhold
Detaljplanen Kleplandsveien 1-9, ”Tangvall Park” skal legge til rette for oppføring av blokkbebyggelse
i felt BKB6. Planen legger til rette for høy utnyttelse i inntil 8 etasjer, og følger opp intensjonen i
kommunedelplanen om høy utnyttelse i sentrumsnære strøk. Bygningsmassen skal romme boliger,
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 ulike arealbruksformål.
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 kontroll på
grunnforhold 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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2

BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET

2.1 Planområdets beliggenhet
Planområdet ligger på Tangvall øst i Søgne kommune. Arealet er avgrenset av Kleplandsveien i øst,
Toftelandsveien i sør, Marie Føreids vei i vest og fremtidig tomteareal for utvidelse av Søgne
Omsorgssenter i nord. Arealet er i dag bebygget med småhus som rommer boliger og
næringsvirksomhet, 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 BKB6..
Varslet planavgrensning er vist på kartutsnittet under. Planområdet som ble varslet omfatter hele og
deler av følgende eiendommer: gnr/bnr 73/173, 162, 236, 27, 118, 119, 49 og 200, samt 207/1.
Planen grenser i øst inntil planen for Nymoen gnr/bnr 73/67 mfl. De endelige planforslaget har
innsnevret planområdet noe.
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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 kombinert bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse, forretning og
tjenesteyting. I dette området forventes det høy utnyttelse. Samtidig er det viktig å sikre gode
uteoppholdsarealer, skjermet for støy og med sol. Eksisterende bebyggelse forholder seg i noen grad
til eksisterende tomtestruktur, som i dag rent overordnet fremstår som en firedeling av planområdet.
73/177
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Eksisterende bebyggelse er småhus i tre som rommer boliger og næringsvirksomhet. Utearealene er
en kombinasjon av parkeringsarealer og private hager.
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. 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 Historisk utvikling – bebyggelsesstruktur
Utviklingen av Tangvall som kommunesenter skjøt fart på 70-tallet. Kleplandsveien og Toftelandsveien
har vært viktige hovedtrafikkårer i området, og har påvirket bebyggelsesstrukturene i stor grad frem til
rundt 2000-tallet. Bebyggelsen har stort sett forholdt seg til vegtraseen som strukturerende element,
og dette gav oversiktlige og tydelige strukturer. Fra 2000-tallet og frem til i dag har utviklingen skutt
fart i området, samtidig som at krav til vegføringer og trafikkseparering i hovedsak har vært
premissgivende faktorer for den strukturelle utviklingen. Dette har gitt store og uoversiktlige vegarealer
og sammenhengende asfaltarealet uten opplevelseskvaliteter. Flyfoto viser hvordan utviklingen har
vært fra 1955 frem til i dag.

1955

2000

1976

2014
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2.4

Grønn infrastruktur

Planområdet er som utbygget og utearealene består av private hager og parkeringsareler for
næringsvirksomheten. Vegetasjonen i planområdet bærer preg av å være kultivert, og det er derfor
ikke registrert bevaringsverdig vegetasjon. Det er registrert hagelupin i området. Denne er svartelistet
og det må derfor iverksettes tiltak mot spredning når utbygging i området finner sted.
I kommunedelplanen er det foretatt avklaringer knyttet til overordnet grønnstruktur. For denne planen
er tilkobling til og opparbeiding av turvei langs Søgneelva et aktuelt rekkefølgekrav som kan bli
innarbeidet i planen. Nærmere avklaring av dette vil måtte foretas i samråd med kommunen.

2.5 Kulturminner og fornminner
Området rommer ingen kjente kultur- og/eller fornminner. Deler av bygg på gnr/bnr 73/162 er registrert
i SEFRAK (bygninger før 1900). Bygningen er registrert som bygg fra før 1850 og det er derfor
meldeplikt før riving eller ombygging. Plansaken foreslår ikke noen form for vern av dette bygget.

2.6 Samferdsel og trafikk
Området er avgrenset av Kleplandsveien, Toftelandsveien og Marie Føreids vei. Det er et krav fra
kommunen og vegvesenet at antall avkjørsler skal begrenses og helst samles i størst mulig grad.
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Etablering av avkjørsel fra Toftelandsveien/Marie Føreids vei må utredes særskilt med tanke på
trafikksikkerhet og akseptable kryssløsninger.
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 gjøre tiltak i bygningsmassen for å ivareta kravene i
veiledning T-1442 om støy i arealplanlegging. Konsekvenser for planen er omtalt under kap.3 beskrivelse av planforslaget.

2.7 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.

2.8

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 900 m unna, og nærmeste ungdomsskole er Tangvall
skole 650 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, 0,7 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.

2.9 Teknisk infrastruktur
I dag har området en blanding av harde overflater og drenerende 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
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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 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.

2.10 Planstatus
Området omfattes av kommuneplan for Søgne, vedtatt 20.desember 2012. Kommundelplan for
Tangvall ble vedtatt 26.05.2016, og område BKB6 som planområdet heter, er avsatt til kombinert
bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse, forretning og tjenesteyting.
Kommuneplanen viser arealet som område for bebyggelse og anlegg, sentrumsområde.
Kommunedelplanen viser i tillegg til arealbruksformålet, hensynssone/sikringssone støy (H220).
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2.11 Planens forhold til kommunedelplanen
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.
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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3

PLANFORSLAGET

3.1 Planavgrensingen
Planavgrensingen er avklart i samråd med Søgne kommune i oppstartsmøte 17.08.16, og omfatter
gnr/bnr 73/173, 162, 236, 27, 90, 118, 119, 49 og 200, samt 207/1. Eiendommenes adresse er
Kleplandsveien 1-9.

3.2 Hovedidè
Planens hensikt er å legge til rette for kombinert bebyggelse inneholdende boliger, tjenesteyting og
forretning på eiendommene som inngår i planområdet. I tillegg skal det avklares krav til atkomst,
parkering, uteareal med mer. Planen utarbeides av SPISS Arkitektur & Plan AS på vegne av
Kleppland AS.
Hovedidèen består i å etablere en U-formet bygningsmasse i inntill 8 etasjer plassert på en base i
1.etasje som skal inneholde næringsareal. Over 1.etasje foreslås det etablert et ”lokk” som danner
base for resten av boliganlegget. På dette lokket etableres også felles uteareal for beboerne.
Planforslaget låser imidlertid ikke løsningen med lokk, og dersom det ved nærmere detaljering av
prosjektet viser seg at man ikke ønsker en slik løsning, vil ikke planen være til hinder for å etablere en
lik bygningsform fra første etasje og opp til 8. Etasje.
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Høydebestemmelsene er utformet slik at bebyggelsen skal trappes ned fra 8 til 5 etasjer.
Høydebestemmelsene skal sikre at lys- og solforhold både internt i anlegget og for omkringliggende
bebyggelse skal bli så gode som mulig. Høydebegrensningene er lagt inn på plankartet med
byggegrenser. Det er lagt opp til høy utnyttelse i samsvar med overordnede føringer fra
planmyndighetene. Nedtrappingen er utformet i samarbeid med tilgrensende plan i nord.

På grunn av områdets gunstige beliggenhet i forhold til offentlig service og kommunikasjon, er det
ønskelig å legge til rette for næring og tjenesteyting på gateplan i anlegget. Det er gode
atkomstmuligheter for ulike trafikantgrupper, og området er derfor svært godt egnet for en
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kombinasjon av forretning, tjenesteyting og boliger. Dersom det kan dokumenteres at støyforholdene
er ivaretatt i henhold til gjeldende krav, vil planen også tillate boliger i kombinasjon med næring på
1.etasjenivå.
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 kan med dette bli gjennomgående. Svalgangsløsningen er effektiv med tanke på
trapp- og heisløsninger og sikrer god tilgjengelighet. Løsningen kan også gi alle leiligheter en "stille"
side ift trafikkstøy.

3.3 Arealbruk
Planområdets størrelse :
Areal foreslås benyttet til følgende formål;
Kombinert bebyggelse og anlegg, bolig/tjenesteyting/forretning 2800 m2
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kjøreveg, fortau samt annen veigrunn.
Antall boenheter: maksimalt 60 boenheter
Uteareal pr boenhet: 25 m2/enhet
Maksimal tillatt bebygget i %BYA er satt til 100% på 1.etasjenivå og 65% fra 2.etasje og oppover
3.4 Bebyggelse, struktur og tiltak
Bebyggelsens utforming tar utgangspunkt i at tomta er flat, og har en rektangulær form. Bebyggelsens
plassering og utforming tar hensyn til at deler av planområdet vil være støybelastet fra trafikkårene i
området. For å kunne etablere gode næringsarealer på bakkeplan foreslås det å etablere en
sokkeletasje som i form er uavhengig av boligbebyggelsen i etasje 2 til 8. Det vil da kunne etableres
parkering på terreng under tak (overliggende bebyggelse). Form og areal på næringsdelen vil dermed
tilfredsstille krav fra for eksempel dagligvarehandel eller tilsvarende næringsvirksomhet. Fra etasjene
2 til 8 foreslås det etablert en u-formet bebyggelse på lokket over 1.etasje der uterommet henvender
seg mot vest. Den tverrgående bebyggelsen i U-formen vil være i maksimalt fire etasjer. Denne
formen vil gi de mest attraktive foholdene med tanke på sol på utearelene og utsikt for boligene. Den
U-formede bebyggelsen foreslås trappet ned fra Øst mot vest fra 8 til 5 etasjer. Dette gir en variasjon i
byggenes uttrykk, og bidrar til at bygningsmassen ikke fremstår som et tungt og massivt anlegg.
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Planen legger ingen begrensninger på å etablere bebyggelsen uten løsning med ”lokk”, men det
forutsettes at uteoppholdsarealene gis like gode opplevelseskvaliteter ved begge utbyggingsformene.
Sol-/skyggestudier viser at uterommet mot vest vil få gode solforhold i sommerhalvåret fra ca kl 15 og
utover. Ved at den tverrgående bebyggelsen i U-formen er noe lavere enn den øvrige
bygningsmassen viser sol-/skyggediagrammene at det gjennom dagen blir akseptable solforhold for
bebyggelsen i bakkant. Imidlertid vil høyden på den nye bebygelsen gi reduserte solforhold for
bebyggelsen øst for planområdet på ettermiddag og kveldstid, men dette er en uunngåelig
konsekvens av å etablere bymessig bebyggelse på Tangvall. Det ligger også til rette for at denne
bebyggelsen på sikt kan konverteres til høyere og mer sentrumspreget bebyggelse. Det er lagt vekt på
å minimere ulempene for den planlagte utvidelsen av omsorgssenteret nord for planområdet.
Boligblokkene utformes i hovedsak med gjennomgående leiligheter knyttet sammen med en felles
svalgang med trapp/heis. Hovedfasaden på leilighetene vil få svært gode sol- og utsiktsforhold.
Avtrappingen av bygningsmassen åpner for spennende takterrasseløsninger og gode og spennende
uteoppholdsarealer i bygningsmassen.
På bakkeplan skal det i all hovedsak etableres næringsvirksomhet. Imidlertid åpnes det for
tjenesteyting i form av for eksempel fotterapeut, fysioterapeut, helsetilbud, frisør eller lignende
virksomhet. Dersom det kan dokumenteres forskriftsmessige støyforhold tillates det også boliger i
kombinasjon med det nevnte arealbruksformålene. Reguleringsplanen åpner også for at tjenesteyting
kan innpasses i 2.etasje i bygningsmassen.
Grunnet støy fra vegtrafikk 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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3.5

Konsekvenser for omkringliggende bebyggelse

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. Sol-/skyggestudiene er
vedlagt plandokumentene. Her kommenteres de viktigste konsekvensene av utbyggingen.
Det er stilt som et krav at uteareal for ny bebyggelse skal ha sol på minimum halve arealet kl 1500
1.mai. Dette sikrer at uteoppholdsarealet blir et godt og brukbart areal for beboerne. Sol/skyggediagrammene viser at dette oppfylles ved den viste bebyggelsesstrukturen.
Bakenforliggende bebyggelse i Kleplandsveien vil i noen grad miste sol i forhold til i dag fra ca kl 1500
og utover. Dette vil være tilfelle i alle årstider. Dog vil det, pga. redusert høyde på ”mellombygget”
mellom de store lamellene, være deler av den bakenforliggende bebyggelsen som vil få sol på litt
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varierende tidspunkter, særlig rundt midtsommer da sola står høyest. De eiendommer som berøres
mest er Kleplandsveien 4, 6, 8, 12 og 14, samt Toftelandsveien 17 og 19. Eventuell ny bebyggelse
mellom omsorgssenteret og planområdet vil kunne opppleve skyggedannelse også mellom 11 og 14 i
vinterhalvåret. Diagrammene viser at bebyggelsen på østre side av Kleplandsveien blir lite berørt av
den nye bebyggelsen på formiddagen og tidlig ettermiddag.
Den foreslåtte bebyggelsen i planområdet ligger i randsonen av det som i kommunedelplanen (KDP)
er definert som sentrumsområdet på Tangvall. Imidlertid er området enkelte steder omtalt som om det
er en del av sentrumsområdet. Vår oppfatning er at planområdet med sin beliggenhet og foreslåtte
arealbruk kan regnes som en del av sentrumsområdet. Dette er bakgrunnen for at det foreslås
bebyggelse i inntil 8 etasjer. Dette vil bidra til en endring av Tangvalls karakter på sikt, og det er vår
oppfatning at denne endringen er i tråd med de overordnede føringer i KDP. Det er imidlertid en liten
del av bebyggelsen som tillates i denne høyden, og store deler av bygningsmassen vil være i 5-6
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etasjer. Inntil omkringliggende bebyggelse er etablert i 6-8 etasjer vil tiltaket i noen grad fremstå svært
synlig og med en tydelig fjernvirkning. Denne vil bli redusert når resten av sentrumsområdet og
tilliggende arealer blir høyere og tettere utbygget. Tangvall vil i en lang periode være i en
transformasjonsprosess, og denne planen er ett av de første stegene på vei mot transformasjon til et
tettere og mer bymessig Tangvall.

3.6 Grønnstruktur
Plasseringen av bebyggelsen skal hensynta gode uterom for beboerne, og samtidig gi tilgang til
omkringliggende grøntstruktur. Kommunedelplanen definerer viktige grøntstrukturer og grøntdrag i
Tangvall, og planen skal gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtale bidra til opprusting og
oppgradering av de felles utearelene i sentrumsdelen av Tangvall.
Det etableres en uteoppholdsplass i søndre del av planområdet, der solforholdene er best. Dette
arealet skal være på bakkeplan og tilgjengelig for alle. Det er tanken at det i forbindelse med
næringsvirksomheten i 1.etasje vil kunne legges til rette for en møteplass for beboere og besøkende i
området.
Det er lagt stor vekt på at de felles uteområdene har høy kvalitet både i utforming og materialbruk.
Uterommet mellom den u-formede bebyggelsen henvender seg mot vest, og vil få svært gode
solforhold på ettermiddag og kveld. Dette uteområdet vil være en viktig møteplass for beboerne i
boliganlegget og vil få en viktig rolle som sosial møteplass. Det skal etableres gode gangforbindelser
til omkringliggende vegnett, og det skal søkes å etablere gangatkomst til felles uteareal fra offentlig
veg via trapp og heis. 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. Det stilles rekkefølgekrav til opparbeiding av fortau rundt planområdet.
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3.7

Samferdselsanlegg/ trafikk

Planen viser en omlegging av kjøremønsteret i Marie Føreids vei med atkomst til tomten fra denne
vegen. Dette for å sikre god atkomst til overflateparkering og parkeringskjeller. Det er utarbeidet en
egen vurdering av kryssløsningen mot Marie Føreids vei. Denne konkluderer med at det vil kunne
være mulig å etablere en kryssløsning/avkjørsel fra denne vegen til planområdet, men at det må
sørges for at avstanden mellom nytt kryss og kryss mot Toftelandsveien blir størst mulig. Avstanden er
vist til ca 25 meter. Kryss bør utformes som T-kryss med tanke på at det skal etableres et oversiktlig
og forståelig kjøremønster.
Den viste kryssløsningen er lagt opp med tilstrekkelig avstand mellom kryssene. Dette er basert på at
det er liten trafikk og lav hastighet i området og at det dermed vil kunne være en akseptabel løsning
slik det nå er foreslått. Det er vurdert dit hen at det er liten fare for oppstuving av trafikk i
kryssområdene basert på den trafikkmengde som er i området. På bakgrunn av at det ikke vil bli
oppstuving av trafikk, samt at selve krysset/avkjørselen vil bli oversiktlig anbefales
løsningen.
I tillegg vil plane hjemle en sammenkobling av fortau/gangveg mellom Kleplandsveien og Marie
Føreids vei nord for bygge området. Dette vil bedre tilgjengelighet og atkomst for gående og syklende
og vil bidra til tryggere gangforbindelser på Tangvall. Kommunen og vegvesenet er svært opptatt av å
redusere antall avkjørsler til tomten av hensyn til trafikksikkerheten i området.
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Et viktig moment i planen blir å sikre gode og trafikksikre forhold for både parkering, atkomst og
varelevering. Nedenstående illustrasjon viser hvordan et mulig kjøremønster kan innpasses innen
planområdet. Løsningenbaserer seg på at antall rygge- og svingebevegelser reduseres til et minimum.

3.7.1

Parkering

Kommunedelplanen stiller krav om 1,25 parkeringsplass pr.bolig i fellesanlegg hvorav minimum 1
plass i fellesanlegg. Det er krav om 3 parkeringsplasser pr 100 m2 forretningsareal. For tjenesteyting
er det ikke angitt eget parkeringskrav i kommunedelplanen. Det foreslås i plansaken at det ikke
etableres eget parkeringsareal for tjenesteyting dersom det er etablert parkering for forretning.
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.

3.8 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.
Når det gjelder avfallshåndtering er nedgravde løsninger vurdert opp mot søppelhåndtering i eget
søppelrom i underetasje. Ut fra tilgjengelige arealer på tomta, samt vurdering av hvor søppelbil kan ha
tilkomst til nedgravde løsninger, er det det inntil videre lagt opp til at søppel håndteres på tradisjonelt
vis med dunker i søppelrom i kjeller.

3.9 Veinavn
Veinavn og adressering foretas av kommunens utvalg for navn- og adressesaker.

3.10 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.

3.11 Barn og unges interesser
Planområdet har i dag lite å tilby barn og unge, men er i noen grad tilgjengelig. Ferdig utbygget vil
derfor planområdet være et verdifullt tilskudd til nærmiljøet, og utearealet 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
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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.
Rekkefølgekravene i kommunedelplan for Tangvall skal i stor grad ivareta trafikksikkerhet og
opplevelseskvaliteter i Tangvall. Dette kommer barn og unge til gode.

3.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utført analyse av risiko og sårbarhet (ROS). Vurdering av områdestabilitet og rassikring er
foretatt.
Tomtearealet 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 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.
For øvrig foreligger det ingen større risiki som innebærer krav til særskilte tiltak.
Teknisk plan skal vise hvordan overvannshåndteringen er tenkt løst.

3.13 Miljøkonsekvenser
Planen hjemler etablering av ca 60 boenheter og næringsareal 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 70
boenheter forventes å skape rundt 210 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.

3.14 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 delvis utbygd med veier og boliger.
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.
Innenfor planområdet er lite trær. Eneste innslaget er noen busker og trær i de private hagene.
I feltsjiktet er det ingen arter som knyttes til noen naturtyper. Det er forekomst av en art som er
uønsket og står på den norske svartelisten: Hagelupin som har kategorien SE, som betyr svært høy
risiko. Området markert i kartskissen har hagelupin i forholdsvis tette bestander. Gravearbeider i dette
avgrensede området må ta forhåndsregler i forhold til å hindre at disse artene sprer seg lett. Jorda
herfra bør ikke disponeres fritt, men håndteres slik at hagelupin ikke sprer seg til nye områder, 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
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og skadens karakter. Dette er ikke en urimelig kostnad ut fra tiltakets og skadens karakter at man etter
§ 12 skal håndtere jordmasser fra området for å hindre at de uønskede artene sprer seg.
3.15 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 er ikke
registrert kultur- eller fornminner i grunnen innen planområdet. Deler av bygg på gnr/bnr 73/162 er
registrert i SEFRAK (bygninger før 1900). Bygningen er registrert som bygg fra før 1850 og det er
derfor meldeplikt før riving eller ombygging. Forslagsstillers vurdering av dette bygget er at det er så
kraftig ombygget og endret fra opprinnelig utforming, at verneverdien er vesentlig forringet.
Planforslaget hensyntar derfor ikke vern av dette bygget.
3.16 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 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 sentrums 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 ikke er tilgjengelige.
Planforslaget vil kunne bety en vesentlig kvalitet for eldre ved at det kan etableres teknologiske
løsninger i leiligheter som kan bidra til trygghet.
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.
Næringsarealene legges til rette for virksomheter som i liten grad representerer forurensning og støy.
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.
3.17 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 byggenes ytterfasader ligger i gul støysone. Rommet mellom byggene
ligger i "stille side". Byggene vil være støyutsatte og det stilles krav til dokumentasjon av at de valgte
tekniske og bygningsmessige løsningene tilfredsstiller teknisk forskrift. Det stilles krav om
støyskjerming av uteplassene for å få tilfredsstillende støyforhold. Med "stille side" menes et
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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.
Når plan- og fasadetegninger foreligger må nødvendige fasadetiltak dimensjoneres slik at innendørs
støynivå tilfredsstiller dagens forskriftskrav.
3.18 Anleggsfasen
Utbygging i sentrale strøk 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.
Svært støyende operasjoner vil 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.

3.19 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.

3.20 Forurensning, energiforbruk og lukt
Boliger vil ikke forurense vesentlig utover normal avfallsproduksjon fra husholdninger.
Avfallshåndtering fra næringsvirksomhet vil skje i samsvar med gjeldende avfallsnorm i Søgne
kommune. Utformingen av blokkene vil hensynta himmelretningene slik at naturlig solinnstråling kan
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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.

Side 26 av 37

4

GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Planområdet ligger på Tangvall i et etablert område, med kommunal infrastruktur etablert. Det stilles
krav om utarbeidelse av rammeplan for vann og avløp. Ved utbygging må bestemmelsene i hovedplan
for avløp, om lokal håndtering av overvann, fordrøyning og sikre flomveier følges.
Skole- og barnehagekapasitet i området er tilfredsstillende.
Utbyggingen vil så langt forslagsstiller kan se, ikke påføre kommunen økonomiske konsekvenser i
negativ forstand. Utbyggingen skjer i henhold til vedtatt kommunedelplan for Tangvall, og oppfyller
således intensjonen med denne planen som er fortetting og urbanisering av det sentrale området på
Tangvall.
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5

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

5.1

Varsel om oppstart

Detaljreguleringsplan for Kleplandsveien 1-9 ble varslet pr.brev og i Fædrelandsvennen og Søgne og
Songdalen Budstikke 31.08.2016. Det ble avholdt oppstartsmøte på Rådhuset i Søgne 17.08.2016.
Det ble sendt ut revidert oppstartsvarsel 10.01.2017 hvor planområdet ble utvidet i nordlig retning for å
avklare ny atkomst til planområdet.
Høringsfrist for oppstartsvarsel var satt til 7.oktober 2016. Ved høringsfristens utløp var det innkommet
8 merknader. Høringsfrist for utvidet oppstartsvarsel var satt til 15.02.2017. Ved denne høringsfristen
var det innkommet 5 merknader.

5.1.1

Statens vegvesen – merknad datert 09.09.16

Statens vegvesen bemerker følgende:


Byggegrense mot fv 114 og 166, skjerming mot vegstøy og atkomst



Ny plan må innebære bedre løsninger for avkjørsler til planområdet

Kommentar:
Byggegrenser vil være en del av dialogen med kommunens arealenhet. Det er videre intensjonen med
planarbeidet å redusere antall avkjørlser og rydde opp i trafikk- og parkeringsforhold.

5.1.2

Norges vassdrags- og energidirektorat, merknad datert 17.06.15

Generell merknad datert 17.06.15: NVE vil ikke lenger behandle detaljreguleringer, men prioritere
overordnede planer for å sikre at deres interesser innarbeides på et så overordnet nivå som mulig. Det
er kun i tilfeller der kommunen ser spesielle behov for bistand fra NVE at det vil være aktuelt å gå inn i
den enkelte detaljregulering. Det forutsettes fra NVE at kommunen har innarbeidet de kravene som
stilles i TEK10 vedrørende flomsikring og øvrige virkninger av inngrep i og nær vassdrag i sine egne
overordnede planer. Kommunen kan evt kontakte NVE ved behov for bistand.
Kommentar:
Det er så langt i prosessen ikke avdekket spesielle forhold knyttet til forhold som berører NVE sine
interesser. Det er stilt krav om undersøkelse av områdestabilitet i kommunedelplan for Tangvall. Dette
blir foretatt som en del av planarbeidet. For øvrig vil eventuelle forhold rundt skred-/flomsikring bli gjort
rede for i ROS-analysen.

5.1.3

Vest-Agder Fylkeskommune – seksjon for plan- og miljø – merknad datert 08.09.16

VAFK har ingen særskilte merknader til oppstart av plan så lenge den er i samsvar med nylig vedtatt
kommunedelplan. Det gis på generelt grunnlag råd om høy utnyttelse og bymessig bebyggelse, og det
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oppfordres til å legge til rette for funksjoner og arealbruk som er en naturlig del av et sentrumsliv.
VAFK fokuserer videre på barn og unges interesser, samt at trafikkløsninger som påpekt av SVA
ivaretas. Det er ikke kommet opplysninger om kulturminner eller kulturmiljø av betydning for planen.
Kommentar:
Tiltakshaver er på linje med VAFK i synet på høy og bymessig utnyttelse i området. Forhold for barn
og unge blir redegjort for i planbeskrivelsen. Trafikkforholdene blir en sentral del av plansaken.

5.1.4

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder – miljøvernavdelingen – merknad datert 30.08.16

Fylkesmannen har ingen spsielle merknader til varsel om oppstart så lenge planen forholder seg til de
arealbruksformål som er vedtatt i KDP for Tangvall. FNVA minner i denne sammenhengen om de
vedtatte rekkefølgekravene i KDP. Det påpekes også at planbeskrivelsen skal redegjøre for
miljøkonsekvenser av planen. I tillegg skal følgende utredes:


Risiko og sårbarhet



Forurensing



Støy



Helsekonsekvenser



Barn og unges interesser og universell utforming



Naturmangfold og fremmede arter

Kommentar:
Merknaden tas til etterretning og de innkomne innspill gjøres rede for i planbeskrivelsen.

5.1.5

Agder Energi – merknad datert 15.09.16

AE har oversendt kart som viser deres kabelnett, og presiserer at det ikke må bygges over disse eller
nærmere enn 2 m. Eventuell flytting/omlegging må bekostes av utbygger.
Kommentar:
Det er ikke planlagt bygningsmasse som kommer i konflikt med kabelnett. Nettstasjon plasseres i
samråd med AE.Tas for øvrig til etteretning.

5.1.6

Avfall Sør – merknad datert 15.09.16

Avfall Sør anbefaler at det benyttes nedgravde renovasjonsløsninger dersom antall leiligheter
overstiger 20.
Kommentar:
Tiltakshaver vil vurdere avfallsløsning basert på hvilke arealer som vil være tilgjengelig for etablering
av eventuelle nedgravde løsninger.
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5.1.7

Trine Lovise og Jon Erik Bredland Andersen – merknad datert september.16

Areal til g/s-veg må tas fra nordsiden av Toftelandsveien da ytterligere arealavståelse for Andersens
eiendom i Toftelandsveien 16 vil få store negative konsekvenser for deres eiendom. Utbyggerne bør
selv avstå areal fra sine eiendommer. Videre er det ikke ønskelig med høyhus i området, da preget
som villastrøk dermed forringes. Til sist uttrykkes det bekymring for at Omsorgssenteret skal bli
innebygget.
Kommentar:
Areal til infrastrukturtiltak det stilles krav til i KDP vil måtte avklares i samråd med kommunen. Dette
innebærer at både utbyggere og andre beboere vil måtte avstå noe areal for å få dette til. G/S-veg
langs Toftelandsveien er forsøkt tilpasset plan fra 80-tallet slik at nødvendig arealavståelse ikke skal
måtte avvike vesentlig fra dette. Høyder og utnyttelse på nye bygg vil måtte sees i sammenheng med
omrkingliggende bebyggelse, men intensjonen i overordnet plan er en kraftig urbanisering av
Tangvallområdet.
5.1.8

Floke Bredland – merknader datert 29.09.16

Bredland har en del generelle betraktninger om trafiikspørsmålene i planområdet og planområdets
nærhet. Han stiller også spørsmål ved planområdets avgrensning.Videre er han svært opptatt av at
Omsorgssenteret ikke blir bygget inne av høy bebyggelse mot syd.
Kommentar:
De spørsmål som reises vedrørende trafikksikkerhet og trafikkspørsmål vil bli ivaretatt i et samarbeid
mellom regulant, kommune og vegvesenet. Det er et mål at alle forbindelseslinjer skal være trygge for
fotgjengere og syklister. Planavgrensningen er for øvrig satt i samråd med kommunen. Eventuelle
høyder mot Omsorgssenteret vil bli avklart underveis i plansaken, men det er et overordnet mål at
utnyttelsen på sentrale tomter i Tangvall skal være høy.

5.1.9

Statens vegvesen – merknader datert 17.02.17

Statens vegvesen har uttalt seg til oppstartsvarsel, samt til møter og e-postveksling i etterkant av møte
den 10.02.17. Det er enighet om hovedprinsipper for vegføringer i planen med følgende presiseringer:


Ny atkomst vil være via kommunal veg – det legges til grunn at løsningen ikke vil føre til
tilbakeblokkering på fv 114 jfr notat fra Vianova.



Positivt at eksisterende avkjørsler mot fv 114 og fv 166 saneres



Byggegrense skal være 5 m fra fortauskant



Frisikt må markeres til midten av aktuelt kjørefelt



Det må avsettes min 1,5 m til annet vegareal på innsiden av fortau

Kommentar:
Vegvesenets kommentarer og innspill fra møter innarbeides i planen med den hensikt at det ikke skal
komme merknader eller innsigelser fra Vegvesenet i den videre prosessen.

Side 30 av 37

5.1.10 Vest-Agder fylkeskommune – merknad datert 13.01.2017
Vest-Agder fylkeskommune har ingen merknader til oppstartsvarselet.
5.1.11 Agder Energi Nett AS, merknad datert 31.01.2017
AE Nett vedlegger kart over ledningsnettet. Evt omlegging må bekostes av utbygger.
Kommentar:
Tas til etterretning

5.1.12 Eldrerådet i Søgne kommune – merknad datert 01.02.2017
Eldrerådet stiller spørsmål ved hvorfor kommunalt areal er tatt inn i planområdet.
Kommentar:
Det er opprettet dialog mellom kommunen som eiendomsbesitter og utbygger om erhverv av grunnen
for å etablere en bedre atkomst til planområdet.
5.1.13 Floke Bredland – merknad datert 14.02.17
Bredland er opptatt av sol-/skyggeforhold samt trafikkforholdene i området. Han anmoder om at dette
tillegges stor vekt i den videre utformingen av området.
Kommentar:
Innspillet tas til etterretning og forhold som knytter seg til trafikk og sol-/skyggeforhokd blir tillagt stor
vekt videre.

5.2 1.gangsbehandling
Planen ble 1.gangsbehandlet i Søgne kommune 20.09.17. Det ble vedtatt å legge planen ut i to
alternativer mhp høyde. Planforslaget er justert i forhold til innkomne merknader på de punkter som
fremkommer i beskrivelsen. Høringsperioden var 12.10-24.11.2017.

5.2.1

COOP Sørvest ASA v/SMS Arkitekter, datert 17.10.17:

COOP bemerker at svingradien i Marie Føreids vei synes uendret og således akseptabel. Det
bemerkes at avkjørsel mot Marie Føreids vei fra deres side ikke er ønskelig grunnet uoversiktlige
trafikkforhold i denne veien.
Kommentar:
Avkjørsel mot Marie Føreids vei er sterkt ønskelig fra tiltakshavers side, og det er gjort studier som
viser at dette kan være akseptabelt trafikkteknisk. Det legges opp til at det ikke skal tillates
gjennomkjøring innen tomteområdet mellom Marie Føreids vei og Kleplandsveien.
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5.2.2

Borettslaget Marie Føreids vei 8 og 12 v/Øystein Hagen, datert 25.10.17:

Borettslaget ber om alternativet med 5 etasjer legges til grunn for planen.
Kommentar:
Endelig etasjetall vil bli besluttet som en del av den politiske prosessen.

5.2.3

Statens vegvesen v/Steinar Ånesland, datert 20.11.17:

Ønsker areal for kjøreveg, parkering, rampe og varelvering innarbeidet i planforslaget. Avkjørsel må
dimensjoneres for lastevil og vises på plankartet, videre må kjøremønstre illustreres. Frisiktsoner må
inn i plankartet. SV ønsker ikke avkjørsel til Fv 166 over fortau. Planbeskrivelse skal stille krav om at
teknisk plan for tilknytning til fylkesvei skal godkjennes før igangsetting av arbeid.
Kommentar:
SV ber om en detaljering av plankartet som går ut over det som normalt kan kreves i en
detaljregulering. Avkjørsler mot fylkesveg og kommunal veg vil bli dimensjonert i samsvar med SV
sine krav, men interne kjøremønstre og parkeringsløsninger vil kun bli vist som en illustrasjon og
endelig tatt stilling til i byggesaken. Illustrasjon med kjøretøykurver vil fremgå av planbeskrivelsen.
Siktsoner vil bli innarbeidet i plankartet. Krav om teknisk plan innarbeides i plandokumentene.
Foreslått løsning er avklart med Vegvesenet, og godkjent i e-post av 20.02.18.

5.2.4

NVE, generell merknad datert 08.11.17:

NVE uttaler seg kun basert på direkte henvendelser om konkrete spørsmål i plansaker.
Kommentar:
Tas til etteretning. NVE kontaktes ved behov.

5.2.5

Vest-Agder Fylkeskommune v/Frode Ammundsen, merknad datert 22.11.17

Fylkeskommunen anmoder om at det legges til rette for et oppholdsareal på den vestvendte delen av
tomta, utformet med støyskjerming mot veg samt enkel opparbeiding med vegetasjon og utemøbler.
Dette vil gi rom for en møteplass, noe som vil være positivt etter fylkets mening. Videre bør min 7,5 m2
av uteoppholdsarealet være privat for å sikre bokvalitetene. El-billading bør sikres i planen. Til sist ber
fylket om en vurdering av hvordan rekkefølgekravene i KDP for Tangvall følges opp i denne planen.
Kommentar:
Denne merknaden ses i sammenheng med tilbakemelding/varsel om innsigelse fra Fylkesmannen.
Forslagsstiller vil se på mulighetene for å innpasse noe oppholdsareal på terreng i forbindelse med
inngangsparti til bygningen. Det synes lite naturlig å legge til rette for lek og annet uteopphold for barn
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på førsteetasjeplan grunnet beliggenhet i forhold til trafikk og støy. Det tas for øvrig inn i
bestemmelsene et punkt om minimumsareal på balkonger slik at privat uteoppholdsareal sikres.
Rekkefølgekravenes praktisering vil være i henhold til etablert praksis i andre plansaker i Søgne
kommune.

5.2.6

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Ørnulf Haraldstad, datert 22.11.17

Fylkesmannen reiser innsigelse til planforslaget med utgangspunkt i manglende uteoppholdsarealer
under henvisning til RPR for barn og unge i plansaker. Det må stilles konkrete krav til lekearealer, og
disse bør være offentlig tilgjengelige. På tross av dette anbefaler Fylkesmannen alternativet med 8
etasjer av klimahensyn da dette gir rom for flere leiligheter sentralt i forhold til sentrumsområder og
transportknutepunkt. Videre gis det faglig råd om at det i rekkefølgekravene tas inn bestemmelser om
gang- og sykkelvei samt turvei langs Søgneelva.
Kommentar:
Hensynet til uteoppholdsareal vil bli underlagt grundig vurdering i prosessen videre. Planforslaget slik
det er lagt ut til høring har etter forslagsstillers vurdering hatt gode kvaliteter i forhold til
uteoppholdsarealer i et fremtidig sentrumsområde. Planområdet er lite, og er i KDP for Tangvall avsatt
til fremtidig sentrumsformål, underforstått at dette skal ha høy utnyttelse. Derfor er det også i
rekkefølgebestemmelsene stilt krav om bidrag til opparbeiding av felles utearealer andre steder på
Tangvall, bl.a i sentrumsområdet. Det er kommunens og forslagsstillers oppfatning at dette er fornuftig
og riktig. Lekearealer på bakken i dette feltet vil ha svært dårlige kvaliteter både mhp trafikksikkerhet
og støy, og det er derfor ikke lagt til rette for det i planforslaget. Det vil være urimelig at dette svært lille
delområdet i KDP skal løse alle uteoppholds- og lekearealkrav på egen grunn gitt de
rammebetingelser som ligger i KDP for Tangvall.
Parkering på bakkeplan vil etter forslagsstillers oppfatning være en forutsetning for etablering av
næring/handel i 1.etasje, og derfor er uteoppholdsareler lagt på ”lokket” over 1.etasje. Forslagsstiller
er derimot enig i at det er fornuftig å stille krav om størrelse på uteoppholds- og lekeareal og vil ta
dette inn i bestemmelsene. Videre vil det bli lagt inn krav om å etablere ”møteplass” eller felles
uteoppholdsareal i forbindelse med inngangspartiet til boligdelen på 1.etasjenivå.
Rekkefølgekravene vil bli håndtert i samråd med kommunen slik at disse blir gjennomførbare i praksis.

5.2.7

Floke Bredland, merknad mottat 20.11.17

Bredland har skrevet et langt og fyldig notat som i hovedsak argumenterer for lavere utnyttelse, større
arealer til lek og uteopphold samt at han har synspunkter på veg- og trafikksituasjonen i området.
Han bringer ikke nye momenter inn i diskusjonen utover de problemstillinger som allerede er omtalt av
FMAV og VAFK.
Kommentar:
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I hovedsak er de problemstillinger Bredland tar opp av generell karakter, og er omtalt i KDP for
Tangvall, samt gjennom merknader fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Derfor kommenteres ikke
innspillet ytterligere, men det henvises til at drøftinger rundt høyde, utnyttelse og utearealer blir en del
av den videre prosessen.

5.2.8

Innspill fra naboer i Kleplandsveien, datert 21.11.17

Naboer i Kleplandsveien er inneforstått med at kommunen ønsker fortetting, men anmoder om at
altarnativ 2 med 5 etasjer legges til grunn for plansaken. De er opptatt av kvalitetene for sine boliger,
og eventuell verdiforringelse ved oppføring av høye bygg på tilstøtende eiendommer.
Kommentar:
Innspillet vil bli tatt med i videre vurderinger av høyde, utnyttelse og utearealer.

5.2.9

Agder Energi Nett v/Trygve Dahl

Agder Energi Nett har vedlagt kartskisse som viser deres linjer i bakken, og presiserer at omlegging
må bekostes av tiltakshaver.
Kommentar:
Innspillet tas til etterretning.
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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 og dette er
tatt inn i planforslaget.
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 5-8 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 25 m2 uteareal pr.enhet avhengig av om leiligheten er under eller over 60 m2.
Arealet kan delvis etableres på egne private terrasser eller på felles takterrasser. Både balkonger og
uteareal på lokket over næringsdelen har jevnt over gode solforhold. Utearealet på lokket har god
størrelse og sammen med lekeplassene er uterealet tilpasset alle aldersgrupper. Det legges vekt på
høy visuell og fysisk kvalitet.
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 kreves 3 plasser pr 100 m2 næringsareal. Det antas at størsteparten av
gjesteparkeringsplassene også vil komme i fellesanlegg under bakken, mens parkering for
næringsarealet i stor grad vil være på terreng.
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 sentrumsnære
boliger med nærhet til tjenestetilbud i form av helsetjenester, service som hud- og hårpleie etc.
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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.

Side 37 av 37

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker
Detaljregulering for Kleplandsveien 1-9, gnr/bnr 73/18, 27, 90, 49, 119, 173 og 236
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

Utredes i
egen
ROS-analyse
Sett kryss

Kartlegging
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.)

Nei

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

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?

Kartlegging
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

Utredes i
egen
ROS-analyse
Sett kryss

Kartlegging
Utredes ikke i egen ROSanalyse
Begrunnelse:

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

Nei

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

Nei

- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.?

Nei

Nei

- annet (angi)?
Omgivelser Vil boliger bli utsatt for forhold som direkte eller
indirekte kan påvirke helsen:

Sabotasje/
terror

Nei

- 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

07.03.17

Mal - sjekkliste for risiko og sårbarhet. Sist revidert 11.12.2014
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Sol-skygge
22 mars kl 12-15-18
Vist med nåværende bebyggelse,
planlagt leilighetsbygg,
og planlagt omsorgsenter

22 MARS KL 1200

22 MARS KL 1500

5 etg

4 etg

8 etg
7 etg

6 etg

22 MARS KL 1800
Skisser
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Sol-skygge
21 juni kl 12-15-18
Vist med nåværende bebyggelse
planlagt leilighetsbygg, og
planlagt omsorgsenter

21 JUNI KL 1500

5 etg

5 etg

4 etg

8 etg
7 etg

6 etg

21 JUNI KL 1800
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sms@sms-as.no www.sms-as.no
tlf. +47 41757020

SØGNE KOMMUNE
PB 1051
4682 SØGNE

Kristiansand, den 17.10.2017

MERKNADER TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN
FOR KLEPLANDSVEIEN 1, 3, 5 OG 9 – PLAN ID 201608
På vegne Coop Sørvest SA, eier av Coop Extra / seksjon i 1.etg. gnr.73 bnr.70 Marie Føreids vei
på Tangvall, har vi følgende merknader til planforslaget:
Planforslaget må ikke forringe kjøre- og gangadkomst for dagligvareforretning Coop Extra for
kunder og varetransport. Dette gjelder også for leietager Vinmonopolets lokaler i bygget.
Varetransport foregår i det vesentlige med semitrailere som krever stor svingradius og et
oversiktlig trafikkbilde.
Slik en oppfatter de 2 alternative planforslag med identiske samferdselsanlegg forblir svingradius
i innerkurve i avkjørsel fra Marie Føreids vei til Toftelandsveien som i dag mens veibredden i
svingen økes noe som en anser som fordelaktig.
En er betenkt mht. at det etableres avkjørsel i svingen fra Marie Føreids vei til byggeområdet
samtidig som det også etableres avkjørsel til/fra Kleplandsveien. Dette vil sannsynlig medføre
snarvei i veisystemet og økt belastning og trafikkfarlige situasjoner der internvei krysser to fortau.
Det synes mest naturlig å begrense avkjørsel til kun fra Kleplandsveien for ikke å øke
belastningen ytterligere på veisystemet i Marie Føreids vei slik at trafikkmønsteret forblir
oversiktlig og intakt. Området er så vidt nære rundkjøring på Hølleveien slik at trafikkmønsteret
blir mer forvirrende og uklart med ny avkjørsel. Reguleringsplanen bør ses i sammenheng med
utbyggingen på Nymoen og oppgradering av Kleplandsveien.

Med hilsen på vegne COOP Sørvest SA
SMS Arkitekter AS

Arne L.E. Stramrud
stramrud@sms-as.no
Tlf.dir. 90555950

Kopi: COOP Sørvest SA

Fra: Øystein Hagen[oystein.ha76@gmail.com]
Sendt: 25.10.2017 20:40:32
Til: Postmottak
Kopi: Langenes Jan
Tittel: Reguleringsplan Klepplandsveien. Plan ID 201608

For beboerne i Marie Føreids vei 8 og 12 vil alternativ 1, 8 etasjer, føre til ulemper med redusert utsikt og
solskjerming.
Vi ber om at alternativ 2, 5 etasjer, legges til grunn for godkjenning.
For boretslagets styre.
Øystein Hagen
Styreleder
Mobiltelefon +47 91601950

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2724 -45281/2017
Ada Elise Q. Nygård
24.10.2017

Saksframlegg
Referatsaker 31.10.2017
Utv.saksnr
39/17

Utvalg
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtedato
07.11.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.11.2017
Behandling:
RS 45/17 Offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for Kleplandsveien 1-3-5-7-9
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller seg bak eldrerådets uttalelse til saken.
RS 35/17 Offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for Kleplandsveien 1 – 3 – 5 – 7 – 9.
Eldrerådet er bekymret for hvilke konsekvenser utbyggingen har for kommunens utnyttelse av området,
og anbefaler at reguleringsplan for Kleplandsveien 1 – 3 – 5 – 7 – 9 utsettes inntil kommunen har
definert sine behov. Kommunen bør heller ikke selge deler av egen tomt før kommunens egne
utbyggingsplaner er ferdig behandlet. Eldrerådet viser for øvrig til Fylkesmannens uttalelse av
rekkefølgekrav datert 30.08.2016.

Vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar referatsakene til orientering.

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/130648-13

Deres referanse:

Vår dato:
20.11.2017

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Kleplandsveien 1,3,5,7 og 9 i Søgne
kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 12.10.2017.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Kleplandsveien
1,3,5,7 og 9.
Planen skal tilrettelegge for etablering av leilighetsbygg over flere etasjer, med forretning i
første etasje.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
-

Det er vanskelig å ta stilling til planforslaget slik det nå foreligger. Areal for kjøreveg,
parkering, rampe til parkeringskjeller, vareleving mv. må innarbeides i planen.
Avkjørsel fra kommunal veg og avkjørsel fra fv. 114 til varelevering må
dimensjoneres for lastebil og tegnes ut på plankartet. I planbeskrivelsen må det tas
inn skisse som viser kjøretøykurver i avkjørslene og som dokumenterer at det er
tilstrekkelig plass til å kjøre rundt bygget og ut i Marie Føreids vei. Det ligger som
premiss i planen at utkjøring fra varelevering skal være til Marie Føreids vei og at
utkjøring ut over fortau langs fv. 166 ikke tillates. Snitt for parkeringskjeller bør også
fremgå av planen.

-

Frisikt i kryss mellom fv. 114 og fv. 166 må økes til 6x54 meter. Det mangler en del
frisiktsoner i planen for øvrig, inkludert frisikt mot fortau. Statens vegvesen
forutsetter at dette innarbeides, i samsvar med vegnormalene, før sluttbehandling av
planen.

-

Det må fremgå av planbeskrivelsen at for tiltak i tilknytning til fylkesveg skal teknisk
plan være godkjent av Statens vegvesen før arbeidet igangsettes.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Fra: NVE[NVE@nve.no]
Sendt: 08.11.2017 14:04:22
Til: Postmottak
Tittel: Generelt svar - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Kleplandsveien 1-9 - Søgne kommune - Planid 201608

Vår ref.: 201604573
Vi viser til deres brev med høring av overnevnte sak.
NVE er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom‐ og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan
disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan‐ og bygningsloven. Vi viser i den
sammenheng til NVEs veileder nr. 2/2017 om nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i arealplanlegging.
NVE minner om at det er kommunene, som lokal plan‐ og byggesaksmyndighet, som har ansvaret for at det blir tatt
tilstrekkelig hensyn til flom‐ og skredfare i arealplaner og ved byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny
utbygging blir tilstrekkelig sikker. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
NVE vil av kapasitetshensyn prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand
til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i
arealplanleggingen.
I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i saken. Hvis det
likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret forespørsel.
Vi viser for øvrig til NVEs internettsider 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

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 16/07271-11

Deres ref.: 2016/2358

Dato: 22.11.2017

Søgne kommune - uttalelse - offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for
Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 - Plan ID 201608
Viser til oversendelse datert 12.10.17.
Saken gjelder forslag til reguleringsplan for Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 i Søgne
kommune. Planen legger til rette for bygging av et leilighetsbygg med forretning i første
etasje og boligformål eller offentlig og privat tjenesteyting i etasjene over. To forslag er til
høring. Alternativ 1 er forslagsstillers foreslåtte løsning med 8 etasjer på det høyeste.
Alternativ 2 er et omarbeidet planforslag med noe redusert høyde mot Kleplandsveien. I
kommunedelplanen for Tangvall er området avsatt til kombinert formål bolig, forretning og
tjenesteyting (BKB6). Kommunen vurderer det slik at den planlagte utbyggingen er i tråd
med nasjonale føringer knyttet til fortetting i sentrum og nær kollektivtilbud og eksisterende
infrastruktur, men problematiserer om kvaliteten på arealene i planområdet blir god nok.
Bakkenivå rundt bygget er i hovedsak avsettes til parkering. Lekeplass er foreslått på lokk
over 1.etasje. Det er knyttet rekkefølgekrav til opparbeidelse av offentlig uteoppholdsareal
i område avsatt til sentrumsformål i kommunedelplan for Tangvall.
Vi har følgende merknader til saken:
Arealbruk
Arealbruken på bakkenivå bør revurderes for å i større grad ivareta forventning om å
utvikle et godt og levende sted- og bomiljø. I overordnet kommunedelplan for Tangvall er
det fastsatt at parkeringsanlegg for blokkbebyggelse skal legges under bakken. Dette er
ikke fulgt opp i aktuell plan, hvor det vestvendte og solfylte arealet på vestsiden av bygget
kan benyttes til parkering. Vi mener deler av dette arealet bør avsettes til
møteplass/grøntområde. Arealet behøver nødvendigvis ikke være stort, og bør plasseres
solfylt i sørvest av planområde, med krav om støyskjerm mot vei. Et slikt areal kan fungere
som sosial møteplass på tvers av generasjoner for beboere øst for Hølleveien. Med enkel
vegetasjon og møblering kan et slikt areal bidra til å bryte opp fasaden og være et positivt
estetisk tilskudd til prosjektet.
Bokvalitet

Postadresse:
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
E-postadresse:
postmottak@vaf.no

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65
4614 KRISTIANSAND
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon:
38 07 45 00

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAM ARBEID

Organisasjonsnummer:

2 av 2

For å sikre bokvalitet i den enkelte boenhet bør det inn krav om at deler av
uteoppholdsareal skal være privat, for eksempel minimum 7,5 m2 i form av balkonger eller
terrasser.
Parkering og el-bil
I bestemmelsene bør det settes krav om at parkeringsplasser skal tilrettelegges for el-bil.
Rekkefølgekrav
I kommunedelplanen for Tangvall er det knyttet flere rekkefølgekrav til utbygging av aktuelt
område BKB6 som ikke er fulgt opp. Dette gjelder forhold knyttet til gang- og sykkelvei
langs Toftelandsveien, rundkjøring i krysset Tangvallveien/Hølleveien, og turvei langs
Søgneelva. Kommunen bør foreta en konkret vurdering av hvordan disse kravene kan
videreføres.
Kulturminner
Forholdet til kulturminner er ivaretatt i saken.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Postadresse:
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
E-postadresse:
postmottak@vaf.no

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65
4614 KRISTIANSAND
Internettadresse:
www.vaf.no

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:

Plan ID 201608 - Detaljregulering

for Kleplandsveien

1. 3, 5, 7 og 9.

Til Søgne kommune.
Kommentarer
til plan ID 201608
fra
Floke Bredland,
Daleheia 10, 4640 Søgne

Side 1: Innledning

og konklusjoner

Side 2: Tilbud til barn og unge. Utearealer?
Side 4: Trafikk, trafikksikkerhet
og arealer
Side 5: Sol og skygge, luft og utsikt.
Vedlegg:
Omlegging
av veier.

Innledning

Lekearealer?
til veiformål.

og konklusjoner

Planen er lagt ut til høring flere ganger i ulike versjoner. Jeg har hver gang kommet med kommentarer,
men endringer i planen underveis gjør at dette nå er min kommentar.
Det er av og til vanskelig å lese plandokumentet,
som fører til avsporinger.
Eiendommen

«Planområdet

ligger på Tangvall.»

207/1 eksisterer ikke. «Solåsen vil i vinterhalvåret

«det store grøntområdet
Ogjeg

Eksempler:

spesielt fra Spiss fordi de inneholder

Solåsen er lett tilgjengelig.»

feil og mangler

Nei, på Klepland.

ta noe formiddagssol.»

Fra hvem?

Fra hvor?

føler at arealer til barn og unge nevnes hulter til bulter, men uten noen plan.

Spiss fristes til å tolke alt til utbyggers fordel, og får i for stor grad medhold i kommunen

også der det

burde stilles krav til utbygger på vegne av beboerne i området.
Min

mening:

1. Et høyhus på fire etasjer eller mer vil ta sollys fra eksisterende

villabebyggelse

og vil føre til at

utsikten mot vest blir en høy murvegg. Og skal bygget avtrappes så må det skje mot øst. Da vil
«veggen»

bli mykere

og skyggen

når sola står i vest noe mindre.

2. Det avsettes for små og for dårlige arealer til lek og opphold for barn og unge. l planen sies det
nærmest at de kan «henge» på Tangvall og idrettsanleggene
døgnet til organisert aktivitet og idrettsplassen
3. Trafikksikkerheten
nødvendig

der. Men anleggene

blir borte når den videregående

brukes nærmest hele
skole kommer.

er ekstremt dårlig og blir ikke bedre med foreslåtte løsning. Det er helt

at mer av tomta brukes til trafikkformål.

4. Wasland i Toftelandsveien
Toftelandsveien.

19, måtte avgi frisiktsareal

Frisikt fra Kleplandsveien

nordvest i krysset mellom Kleplandsveien

og

for trafikk som derfra skal vestover vestover mot KIWI—

krysset og COOP—krysset er enda viktigere og utbygger må avgi areal til dette.
5. Det må sørges for at omsorgssenteret
innebygget til en skyggefull
kommende

kommunale

omsorgssenter.

bygget på tomta nord for høyhuset ikke blir

bakgård. Av estetiske grunner bør høyhuset være en etasje lavere enn det

bygget, som igjen bør være maksimalt

Hvis byggegrensene

tomta kan det nye «omsorgssenteret»
6. Avstanden

og det kommende

til omliggende

en etasje høyere enn dagens

reduseres og det legges opp til lyse og luftige grøntområder
være fire etasjer og «høyhuset»

bygg og fremtidige

mulig lys og luft rundt byggene. Byggegrensene

på

tre etasjer avtrappet mot øst.

bygg bør være så stor som mulig for å sikre mest
til dette prosjektet bør av samme grunn og av
1
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arealbehov

for Kleplandsveien

l, 3, 5. 7 og 9.

til barn og unge, trekkes så langt inn på tomta som mulig.

7. Balkongene

bør ikke henge utenfor bygget/byggegrensene

slik at bygget fremstår som større enn det

er.
8. Søppelhåndteringen
sorteringen

må bli ordnet fordi den kan føre til farlig trafikk. Det må også tas høyde for at

med årene blir mer omfattende.

10. Behandlingen
for kommunens

av planen bør utsettes slik at den på enkelte punkter kan koordineres
omsorgstomt.

Bygget

bør maksimalt

Tilbud

til barn

Kommentar

«Her

fra Helge

ha fire etasjer!

og unge. Utearealer?
Reisvoll

Lekearealer?

(H) i Plan og miljøutvalget

til planen

var det ikke mye til barn og unge.»

At planområdet

med planene

i møte 20.09.2017:

Og dessverre

har han rett.

i dag har lite eller ingenting å tilby bam og unge er ikke unaturlig når det nå knapt bor

unger i området. Men dessverre ser det heller ikke ut til at det kommer tilbud av betydning

selv om det

skulle bli fullt av unger i 60 boenheter.
Det sies at «Fra å være relativt uegnet for fri lek og opphold, vil det ubebygde området bli attraktivt
som uteoppholdsareal

Fylkesmannen

for beboeme».

minner

Hvor

er dette arealet?

i brev av 30.08.2016

Og hvor stort

«om FN s barnekonvensjon

er det?

som bl.a. sier at barn har

rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.
Barnekonvensjonen
synspunkter

går foran norsk lov. Det er derfor viktig at planprosessen

fra barn som blir berørt

til å delta. Planbeskrivelsen

kommer

fram og at ulike

grupper

må omtale denne delen av planarbeidet,

barn

organiseres
og unge

slik at

gis anledning

samt resultatene

av barn og unges

medvirkning.»
og «Planen

skal sikre

trygge

og tilgjengelige

arealer

for barn

sammenheng

til de vurderinger/beskrivelser

konsekvenser

for barn og unge, samt funksjonshemmede.»

Dette

blir spennende

Vest-Agder

lesning.

Håper

Fylkeskommune

minner

Fylkesmannen
i brev

sørger

av 08.09.2016

for at det blir

Opparbeidelsen
fylkeskommunen
Avdelingsleder

planarbeidet,

tilstrekkelige,

for barne-

at det blir sikret tilgang
Bra. Håper

dette.
og ungdomskultur,

Roar Borøy,

som var barn og unges

skriver 23.1 1.2016: «Jeg håper og tror at barn og unges perspektiv

representant

i reguleringsplanen

i

er

i lovverket, men ber om:

av grøntområder/lekeområder

Og at gang- og sykkelstier

en beskrivelse

for barn og unge i ulike aldersgrupper.

av slike arealer skal skje samtidig med at nye boliger ferdigstilles.»
kontrollerer

i denne

noe å lese.

Vi forutsetter

attraktive og trygge lekeområder

ivaretatt gjennom bestemmelser
Tilrettelegging

Det vises

«om at det skal utarbeides

av hvordan barn og unges interesser blir ivaretatt i planarbeidet.
på arealmessig

i alle aldre.

som skal følge planer etter PBL, med hensyn til

rundt

kvartalet

dersom

bebyggelsen

gis gode siktsoner

skal

huse

småbarnsfamilier.

også for små barn.
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Det er i dag vanskelig nok for voksne å kjøre/sykle/gå

i tilstøtende

kryss på en ryddig måte.»

Han peker på et viktig tema. Det er tatt areal i haven til Tofteandsveien
krysset Toftelands-/Kleplandsveien.
Det betyr at byggegrense

Tilsvarende

19 til frisiktsone

nordøst for

areal må selvsagt også tas nordvest for dette krysset.

mot sør ikke kan gå lenger

Mot øst bør det være grøntareal

1, 3, 5, 7 og 9.

for Kleplandsveien

mot sør enn i dag, altså til dagens

mellom fortau og høyblokk.

hovedbygning.

Statens Vegvesen bør finne en løsning

som ikke går på akkord med trafikksikkerheten.
I Planforslaget

er det mange fornuftige utsagn, men følges de?

5. 18: «Det er lagt stor vekt på at de felles uteområdene
«Det er krav om utomhusplan.

s. 22: «Det er krav om opparbeidelse
s. 24: «Barn

og unge får tilgang

s. 26: «Opparbeidelsen

har høy kvalitet.» Hvor? Plan for områdene?

«Hvor er denne planen?
av lekeareal».

til arealer

av utearealene

Hvor?

Hva slags opparbeidelse?

som i dag ikke er tilgjengelige».

Hvor

da? Hvor

store?

skal gjøre det attraktivt for mange å oppholde seg der.» Hvor?

s. 33: »utearealet på lokket har god størrelse og sammen med lekeplassene

er utearealet tilpasset alle

aldersgrupper.»
Reguleringsbestemmelsene

sier at det skal avsettes minst 25 kvadratmeter

uteareal pr boenhet, altså

mer enn 25 x 60 = 1500 m2. Jeg kan ikke se at det er gjort. Jeg finner heller ikke areal(ene)
Plandokumentet

sies å være avsatt til felles lek og opphold for barn og unge.

Men merkeligere

er det at kravet til uteoppholdsareal

i Søgne er satt til minimum 25m2 for leiligheter

under 60m2 og minimum 50m2 for leiligheter over 60m2 for blokkbebyggelse
sentrumsområdene,
Saksbehandler

som i

men 25m2 for alle blokk-leiligheter

skriver:

«Området

har en plassering

vurdere redusert krav til uteopphold

i sentrumsområdet.

og avgrensning

tett på sentrum

som gjør at en kan

for å legge til rette for høy utnyttelse.»

For meg er dette hån mot barn og unge. Hvorfor
60m2 i et sentrumsområde?

utenfor

halveres

behovet

for uteareal

for leiligheter

over

Det burde i så fall vært omvendt!

Av og til virker det som det sies:
Hvorfor

bruke

areal

til plasser

for barn

og unge

når

de kan

«henge»

borte

på Tangvall?

Jeg vil også tro det må være feil når alt areal på balkonger og terrasser som er over fem kvadratmeter,
kan regnes som uteareal. Håper i så fall at kommunen

kan fravike den regelen..

Konklusjon:
Mellom bygget og fortauet rundt tomta må det tilrettelegges

utearealer

med grøntområde

og plass til

lek og opphold for barn og unge. Jo høyere bygget blir, jo lenger inn på tomta må byggegrensene
Men tomta er for liten til det store bygget som planlegges
]. tilstrekkelig

uteareal for barn og unge

2. tilstrekkelig

areal til veier og trafikksikkerhet

3. tilstrekkelig

areal til grøntområder

Bygget

bør maksimalt

gå.

dersom det skal bli

ha fire etasjer!
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Trafikk,

for Kleplandsveien

1, 3, 5, 7 og 9.

3.091.435”til veiformål.
.N
og arealer
—.

trafikksikkerhet

Trafikken i området er allerede stor fordi kjedene COOP og KIWI er her. I møtet 20.09.2017
sa saksbehandler at veiløsningen i området ikke var god og heller ikke ville bli god med
foreslått løsning. Men «det var vanskelig å finne på noe bedre.»
Det er en farlig holdning. Etter min mening er det små areal som må tas i bruk for at både
trafikkavviklingen og trafikksikkerheten skal bli bedre. Men det er nødvendig å gjøre noe nå
fordi trafikken vil øke med ca.70 boenheter på Nymoen, ca 60 her, kanskje ca 100 ved
utvidelse av omsorgssenteret og med tida trafikk fra småblokker langs Toftelandsveien.
Ser du biler som bringer forsyninger til COOP, så vil du se manglende veistandard. Vogntog
(2,55m brede, nesten 19m lange og 4m høye) går gjennom kryssene og oppover
Kleplandsveien som bare er drøye 5m bred. Tilsvarende kjøretøy på vei nedover, tar
Toftelandsveien vestover og kjører gjennom KIWI—krysset, COOP-krysset og inn i
rundkjøringen på Tangvall.
Nei, her er ikke veiene laget for store kjøretøy og framtidig trafikkbelastning.

Det spesielle her er at trafikken er svært sammensatt:
Vareleveranser fra store vogntog. Alle typer biler. Alle typer sykler. Rullebrett. Rullatorer.
Krykker. Rullestoler. Motoriserte rullestoler. Joggende. Gående. Barn. Unge. Eldre. Gamle.
] et så trangt område med så stor og variert trafikk er det nødvendig at det blir avsatt mer areal
til veiformål for å bedre trafikkavviklingen og trafikksikkerheten.
Jeg kan ikke se at Vianova i sitt arbeid har tatt hensyn til den store og varierte trafikken en
kan forvente seg her når utbyggingen er ferdig.

Dette må kreves

av utbygger!

Kravene

fremgår

også av vedlagte

Kleplandsveien
må bli bredere.
Det må lages et ventefelt nederst i Kleplandsveien

skisse!

for dem som kommer

nedover

Kleplandsveien og skal østover på Toftelandsveien.
Toftelandsveien må bli bredere ved en utvidelse mot nord og flytting nordover.
Toftelandsveien må få et ventefelt for trafikk østfra som skal inn til KlWl/Tangveien.
Toftelandsveien må få et ventefelt for trafikk vestfra som skal opp Kleplandsveien.
Tangveien

må få et ventefelt

for trafikk fra Tangveien/KlWl

som skal vestover.

Areal til frisiktelinje er «ekspropriert» fra haven til Toftelandsveien
frisiktsoner

bør også etableres

l og med at dette bygget er omringet

andre steder, om nødvendig

av veier, så er det viktig at nødvendige

veiformål sikres nå. Areal som i dag brukes til bebyggelse,
anvendt til trafikkformål.

vil sannsynligvis

Av trafikksikkerhetsmessige
grunner er det fornuftig om byggegrensene
langt som mulig inn fra omliggende fortau, vei og felles uteareal.
PS: Det kreves

1,25 biloppstillingsplass

19. Tilsvarende

ved at byggegrenser
arealer til

aldri i vår tid bli

på tomta trekkes så

pr bolig. Men krever ikke forretningsbebyggelse

plass på egen tomt til 1 bil pr 50 m2 bruksareal?

Og i tillegg

lasteareal

flyttes.

også

for vare- og lastebiler?

Bygget bør maksimalt ha fire etasjer!
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Sol og skygge,

for Kleplandsveien

l, 3, 5, 7 og 9.

luft og utsikt

Når det gjelder sol/skygge-vurderinger
burde Planforslaget vært tydeligere og mer konkret. Sol/skygge
er helt avgjørende for å mene noe om byggverket. At folk langs Kleplandsveien
(og
Omsorgssenteret)

og Toftelandsveien

et unødvendig

skal miste

sol, og miste

mye sol, det oppfatter

mange

som

overgrep.

Planforslaget sier at høyden på bygget i noen grad vil føre til reduserte solforhold for bebyggelsen øst
for planområdet på ettermiddag og kveldstid», «spesielt Kleplandsveien 4, 6, 8, 12 og 14 og
Toftelandsveien
17 og 19.» Menjeg mener i tillegg at mange beboere får utsikt til en mørk vegg og vil
føle seg hensatt i en mørk bakgård.
Men

langt

flere

enn dette

rammes

— også

barn

og unge

som mister

Tabellen nedenfor er laget ut fra data fra heavens-above.com.
30 meter høy bygning
skygge.) Tabellen
sommertid).
Dato

midt på dagen

viser også tilnærmet

Korteste

Skyggen

skygge

før/etter

15 .j an

156

687

15 .feb

85

164

15.mar

53

82

15.apr

34

67

15.mai

24

49

15.j un

21

42

15 .j ul

22

45

15.aug

29

58

15.sep

43

93

15.okt

70

225

15.nov

127

357

15.des

198

4299

Avstanden

til Omsorgssenteret

Konklusjon:

den 15. i hver måned

Mange

Omsorgssenteret,
Toftelandsveien.

mister

skyggelengde

sola på sine utearealer.

Den viser skyggelengden
(når sola er høyest

kl. 09.30

og kl. 15.30 (ikke justert

og boligene på østsida av Kleplandsveien
sola midt

den kommunale
Omsorgssenteret

på dagen

tomta
kan

rett

store

deler

sør for dette

bli liggende

Om utearealene for barn og unge vil få tilstrekkelig
hvor og hvordan de skal være.

i meter fra en

oppe og gir korteste

av året.

er ca. 50 meter.
Spesielt

og bebyggelse

som en kald,

med sol vetjeg

for

mørk

rammes
ved Kleplandsveien

ikke fordi planforslaget

Det er forøvrig merkelig at det første høyhuset kommer helt i kanten/randen
KommuneDelPlanen
nå er definert som sentrumsområde.

og

bakgård.

ikke angir

på det som i

Som det sies på side 17 i Planforslaget:
«Inntil
omliggende
bebyggelse
er etablert
i 6-8 etasjer
dette tiltaket
i noen grad fremstå
svært synlig og med en tydelig fjernvirkning».
] dag og i lang tid fremover vil det være et område «bebygget
med småhus»
i et etablert, gammelt

vil

boligområde.
Da er det brutalt

Bygget

å miste sollyset og få en vegg på et høyhus

bør maksimalt

å se på.

ha fire etasjer!
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2016/2358

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/13313

Dato
22.11.2017

Innsigelse og faglig råd ved høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for
Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9, planid 201608 i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 12.10.2017.
Fylkesmannen mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for ivaretakelse av barn og
unges interesser i planarbeid, og fremmer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4,
innsigelse til følgende forhold i planen:
- Kvalitet og arealstørrelse på lekeplass.
- Manglende uteoppholdsareal for beboere i alle aldre.

Bakgrunn
Planområdet ligger like øst for Hølleveien på Tangvall. Planområdet er avgrenset av Marie
Føreidsvei i vest, Toftelandsveien i sør og Kleplandsveien i øst. Mot nord ligger kommunens
omsorgssenter som planlegges utbygd inn mot aktuelle planområde.
Planforslaget legger til rette for bygging av leilighetsbygg med forretning i første etasje og
parkering både i kjeller og på bakkeplan. Det høres 2 alternative planforslag. Alternativ 1
utgjør forslagsstillers foreslåtte løsning med 8 etasjer på det høyeste (kote c+42,5). Alternativ
2 har noe redusert høyde mot Kleplandsveien i øst (kote c+35,5, tilsvarende som mot vest)
hvilket tilsvarer bortfall av etasje 6, 7 og 8 for delene lengst øst.

Fylkesmannens vurdering
Vi viser til Fylkesmannens uttalelse i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet av
30.8.2016, hvor vi peker på diverse forhold som må belyses og behandles i planforslaget,
herunder barn og unges interesser, risiko og sårbarhet, forurensning og fremmede arter, samt
minner om de rekkefølgekrav som gjelder for området i henhold til kommunedelplanen for
Tangvall.
Uteoppholdsarealer – hensyn til barn og unge – innsigelse
Planformålet er i tråd med kommunedelplanen for Tangvall der planområdet utgjør BKB6
under kategorien Kombinert bebyggelse og anlegg – Bolig, forretning og næringsbebyggelse.
Begge de foreslåtte alternativene avviker imidlertid med hensyn til krav om uteoppholdsareal
for leiligheter og dermed hensynet til bl.a. barn og unge.
Planforslaget løser ingen uteoppholdsarealer på bakkeplan. Det er lagt opp til felles
uteoppholdsplass med integrert lekeareal på 1026 kvm på lokket over 1. etasje. For øvrig
inngår balkonger og takterrasser større enn 5 kvm og dybde på minst 1,5 meter i beregningen
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

av uteoppholdsareal. Vi vil i denne sammenheng minne om § 5-6 i TEK17 der slike arealer
bare kan medregnes dersom disse ikke er overbygd. Alternativ 1 omfatter for øvrig 3
boligblokker med tilsammen 60 leiligheter, mens det ikke er angitt hvor mange leiligheter
alternativ 2 innebærer. Kommunedelplanens krav til uteoppholdsareal for BKB6 er 25 kvm for
leiligheter mindre enn 60 kvm og 50 kvm for leiligheter større enn 60 kvm.
Planforslaget legger opp til et uteoppholdsareal på 25 kvm for alle leilighetsstørrelser, dvs. det
samme som for leiligheter innenfor kommunedelplanens sentrumsformål på vestsiden av
Hølleveien. Gitt 60 leiligheter vil kravet til uteoppholdsareal utgjøre minst 1500 kvm. Det
foreligger imidlertid ikke et komplett arealregnskap for uteoppholdsarealene, da antall
kvadratmeter areal på balkonger ikke er opplyst for noen av alternativene. Foreliggende plan
har i overordnet plan krav om større uteoppholdsarealer. I gjeldende planbeskrivelse er det
lagt opp til et uteoppholdsareal på 1026 kvm på lokket over 1. etasje med integrert lekeareal.
Fylkesmannen anser dette for lite og av for dårlig kvalitet. Kommunen bør tilrettelegge for
store nok arealer og at minst 50% av arealene blir på bakkenivå.
Videre er kommunens krav til sandlekeplass på 250 kvm ikke sikret i planbestemmelsene.
Utearealet er, slik det er planlagt nå, ikke tilgjengelig fra bakkenivå og legger opp til en
privatisering av et lekeareal som ellers skulle vært allment tilgjengelig. Vi mener at planen
derfor ikke tilfredsstiller kravene i rikspolitiske retningslinjer for barn og unge med hensyn til
areal for lek. Vi vil i denne sammenheng peke på at det ut fra naturgitte beskrankninger mht.
tilgjengelige arealer på Tangvall må planlegges kompakt, spesielt med tanke på parkering. Det
vises i denne sammenheng spesielt til at planen tilfredsstiller kravene til 3 parkeringsplasser
pr. 100 kvm forretningsareal og 1 parkeringsplass pr.100 kvm tjenesteyting. Planen angir ikke
størrelsesforholdet mellom disse formålene. Dersom det legges til grunn 3 p-plasser for
totalarealet på 1107,3 kvm lager/butikk i 1. etasje, blir behovet 33 plasser. Planforslaget viser
totalt 42 p-plasser på bakkeplan. Vi kan i denne planen ikke se det er vurdert alternative
løsninger for parkering, f.eks. sambruk med allerede eksisterende parkeringsarealer på
tilgrensende arealer.
Da planforslaget innfrir kravene til parkeringsplasser, men ikke uteoppholds- og lekeareal i
overordnet plan, fremmer Fylkesmannen ut fra rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
innsigelse til planforslaget slik det foreligger.
Klima
Planområdet ligger tett inntil Tangvall sentrum med de fleste tilbud i gangavstand, inkludert
kollektivknutepunkt. Dette legger et godt grunnlag for at beboere kan løse mange av sine
daglige gjøremål uten bruk av privat bil. Tilsvarende vil sentral beliggenhet bidra til redusert
behov for parkering i tilknytning til næringsvirksomheten. Når det samtidig er stort press på
arealene med dyrket mark på Tangvall, anser vi det som riktig å legge opp til en høy utnyttelse
i denne planen. Slik sett anbefaler vi planalternativ 1.
Rekkefølgebestemmelser - folkehelse
Fylkesmannen har merket seg at rekkefølgekravene i kommunedelplanen for Tangvall ikke er
gjentatt i detaljreguleringsplanen. For bl.a. aktuelle område BKB6 i kommunedelplanen er det
knyttet krav om at før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse skal:
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gang- og sykkelvei langs Toftelandsveien med kobling til turvei langs Søgneelva være
etablert (pkt. 1.5.a)
rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og Hølleveien være etablert i tråd med
godkjent reguleringsplan (pkt. 1.5.c)
turveien langs Søgneelva være etablert, og friområde langs elva være ferdig
opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan (pkt. 1.5.e)
områdestabilitet avklart og sikret ivaretatt (pkt. 1.5.f).

Bestemmelsene om gang- og sykkelvei, samt turvei langs Søgneelva, er i et
folkehelseperspektiv viktig. Kommunen mener rekkefølgekravet ivaretas gjennom bl.a.
utbyggingsavtaler. Kravet er derfor ikke inntatt i planen. Vi gir likevel faglig råd om at
rekkefølgebestemmelsene inntas i detaljreguleringsplanen, slik at det ikke skal være tvil om at
det knytter seg rekkefølgekrav mht. til gjennomføring av planen.

Med hilsen

Stein A. Ytterdahl

Ørnulf Haraldstad
miljøverndirektør

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole-Johan Eik, tlf: 38 17 62 07 og Marie Christine Frederique Calisch, tlf 38 17 61 67

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

4605

KRISTIANSAND S
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Hei,

Vi viser til oversendelse av revidert varsel om detaljregulering for Kleplandsveien 7.

I området som inngår i reguleringen har vi et bestående høy- og lavspent fordelingsnett.
Se vedlagte kartskisse.

Eventuell flytting/omlegging av våre anlegg må bekostes av utbygger

Med vennlig hilsen

Trygve Dahl | Senioringeniør
<mailto:brukernavn@ae.no> trygve.dahl@ae.no tlf: +47 90 12 33 81 | +47 38 60 86 58 |

Agder Energi Nett AS
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00 | fax: +47 38 60 79 00 <http://www.aenett.no/> www.aenett.no

God kraft. Godt klima.

Søgne 15.04.2018

Kleplandsveien 1,3,5,7 og 9, uttalelse fra barn og unges representant.
Viser til mail fra Fylkesmann som ber om skriftlig tilbakemelding på hvordan barn og unges
interesser er ivaretatt i planprosessen for Kleplandsveien 1,3,5,7 og 9.
Jeg er ikke gjort kjent med at barn og unge selv har vært direkte involvert i planprosessen.
Uttaler meg her som barn og unges representant i plan- og byggesaker. Samtidig slutter jeg
meg til det daværende barn og unges representant, Roar Borøy skriver i sin uttalelse
23.11.2016.
Jeg har fått forståelse for at en av utfordringene i prosessen har vært hvor det er
hensiktsmessig å utforme lekeareal til barn. Av blant annet hensyn til mangfold og
inkludering bør lekeareal etter min vurdering fortrinnsvis ligge på bakkeplan, på en egnet
plass, sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Jeg vil anta at nytt
skolesenter på Tangvall og oppgradering av sentrum for øvrig, i hovedsak er det som vil bli
benyttet til fysisk utfoldelse, spesielt av de unge.
Området hvor bebyggelse av Kleplandsveien 1,3,5,7 og 9 er planlagt, er ikke å anse som et
område barn og unge benytter utifra dagens standard, og det vil etter min vurdering derfor
ikke være interesser vedrørende barn og unges fysiske utfoldelse som faller bort. Likevel
oppfordrer jeg til at utbygningen av Kleplandsveien 1,3,5,7 og 9, i tillegg til de
lovbestemmelser som gjelder for opparbeidelse av lekeareal tilknyttet byggeprosjektet, også
ses i sammenheng med annet planarbeid for utvikling av Tangvall sentrum, både i forhold til
fysisk utforming, sikker adkomst til sentrum, medvirkning og ivaretakelse av barn og unges
interesser i nærområdet for øvrig.
Med vennlig hilsen
Yngvild Grummedal
Barn og Unges representant
Søgne Kommune
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KLEPPLANDSVEIEN, SØGNE KOMMUNE
REGULERINGSPLAN FOR 3 BOLIGBLOKKER

Vurdering av støy fra veitrafikk
Oppdragsgiver:

SPISS Arkitektur & Plan AS v/ Ingrid Helen Larsen

Utført av:

Katrine Arnesen

Kontrollert av:

Helge Forsdal

SAMMENDRAG
Tre nye boligblokker er under regulering i Klepplandsveien på Tangvall i Søgne kommune.
Det er i den forbindelse foretatt en vurdering av støy fra veitrafikk for reguleringsplanen.
Felles uteområde i midten mellom byggene ligger utenfor støysone. For å få støynivå under
nedre grense for gul støysone på private uteplasser må det utføres skjermingstiltak i form av
tette balkongrekkverk eller innglassing. Innglassing kan være aktuelt på fasade mot nord i
blokk A. For resterende fasader trengs det tette rekkverk med høyde 1,0-1,3 meter.
Skjermingstiltak rundt private uteplasser som plasseres i støysone må detaljeres i byggesak
når disse er fastsatt.
Ved utarbeidelse av plantegninger bør alle leiligheter planlegges gjennomgående og
soverom bør legges mot ꞌꞌstille side ꞌꞌ.
Støyreduserende tiltak må påregnes for alle fasader som ligger i støysone. Fasadetiltak mot
veitrafikkstøy og svalgang må detaljeres når endelige planløsninger og vindusareal
foreligger.
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1

INNLEDNING

Tre boligblokker med til sammen 60 leiligheter og næring i 1. etasje er under regulering på
Tangvall i Klepplandsveien i Søgne kommune. Prosjektet planlegges på Gnr. 73 og Bnr. 162, 49,
27, 118 og 90. Situasjonsplan er vist i figur 1.
Tomten ligger sør for E 39, vest for FV 166 Klepplandsveien, nordøst for FV 114 Toftelandsveien
og øst for FV 456 Hølleveien.

Figur 1 - Situasjonsplan, datert 13.10.2016
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2

MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442

Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442: Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging. Denne skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige
etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.
Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og
en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule
sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Nedenfor er grensene for soneinndelingen gjengitt.
Tabell 1: Støysoneinndeling fra T-1442, alle tall i dB.

GUL SONE
Støykilde

RØD SONE

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

80 L5AF

Vei

Det angis en døgnmiddelverdi Lden (den = ”day-evening-night”). Før sammenligning med
grenseverdien vektes støynivået etter definisjonen hhv. 5 og 10 dB strengere på kveld og natt enn
om dagen. Eksempelvis vil da et støynivå på 45 dBA på natten, 50 dBA på kveld og 55 dBA om
dagen gi Lden = 55 dB.

3

MÅLSETTING

Utendørs bør uteplasser tilknyttet hver boenhet ha et støynivå på Lden ≤ 55 dB. Boligene bør også ha
tilgang til ''stille side'', som spesifisert i T-1442. Minst halvparten av rommene til støyfølsomt bruk,
herunder minst 1 soverom, bør legges mot ''stille side''.
Ved dimensjonering av boligfasader på et senere tidspunkt, må kravet til innendørs døgnekvivalent
nivå fra utendørs kilder som definert i NS 8175, dvs. LpA,eq < 30 dB, tilfredsstilles i alle boenheter.
På natt må krav til maksimalnivå i soverom være innenfor grensen på 45 dB.
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4

FORUTSETNINGER

4.1

Veitrafikk

Trafikktall for E 39 og FV 465 er hentet fra Statens Vegvesen (Nasjonal Vegdatabank).
Eksisterende trafikktall er fra 2015 og det er regnet med en årlig trafikkøkning på 2,5 % frem til
2026. Tilgjengelige trafikktall viser ikke døgnfordelingen av trafikken. Det er benyttet en normal
døgnfordeling for riksvei, hvor andelen på dag/kveld/natt er henholdsvis 75/15/10 (%).
For FV 166 Klepplandsveien og FV 114 Toftelandsveien er det lagt til grunn trafikkmengde
generert av det nye boligområdet på Nymonen med 5 x antallet boenheter, dvs. 5x165=825
kjt/døgn. Dette vurderes å være et forholdsvis høyt estimat av økt trafikkmengde på disse
lokalveiene. (ref. SINUS rapport 20964900-0-R01). Det er for disse to veiene benyttet en
døgnfordeling for byvei, hvor andelen på dag/kveld/natt er henholdsvis 84/10/6 (%).
Tabell 2 viser trafikktallene som er lagt til grunn for trafikkstøyberegningene.
Tabell 1 - Trafikktall

Dimensjonerende trafikk år 2026
Vei

Trafikkmengde,
ÅDT

Hastighet

Andel
Døgnfordeling
tungtrafikk

E 39

23 400 kjt/døgn

80 km/t

12 %

Riksvei

FV 465 Hølleveien

12 500 kjt/døgn

50 km/t

7%

Riksvei

Rundkjøring Hølleveien

9 800 kjt/døgn

50 km/t

7%

Riksvei

FV 114 Toftelandsveien

1 800 kjt/døgn

40 km/t *

6%

Byvei

FV 166 Klepplandsveien

1 000 kjt/døgn

40 km/t *

10 %

Byvei

* Skiltet hastighet er 50 km/t. Det planlegges å sette ned fartsgrensen til 40 km/t i området. Dersom 50 km/t
benyttes vil beregnet støynivå bli ca. 1 dB høyere.

Kommentar
Det planlegges ny trasé for E 39. Etter at ny E 39-trasé er etablert vil trafikkmengden på
eksisterende E 39 forbi området reduseres. Tilgjengelig prognose for eksisterende E 39 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.
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 2026 som ꞌꞌdimensjonerendeꞌꞌ.
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4.2

Metode

Trafikkstøyberegningene er utført etter Nordisk metode for beregning av veitrafikkstøy.
Programmet CadnaA, versjon 4.6, er benyttet. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert
på digitalt kart. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming og marktype både på
bakken og bebyggelse. Det er benyttet hard mark i beregningene og grid-oppløsning på 5x5 m.
Situasjonsplan datert 13.10.2016 er lagt inn i beregningsmodellen for å vise aktuelle tomter.
4.3

Plangrunnlag og kotehøyder

Bygningene er tegnet inn i modellen i henhold til mottatte tegninger datert 13.10.2016. Følgende
kotehøyder er lagt til grunn:
Bygg
Næring

Etasje
1

Kotehøyde gulv
+14,0 m

Kotehøyde tak
+18,0 m

Blokk A og C

2
3
4
5
6
7
8

+18,0 m
+21,5 m
+25,0 m
+28,5 m
+32,0 m
+35,5 m
+39,0 m

+42,5 m

2
3
4
5

+18,0 m
+21,5 m
+25,0 m
+28,5 m

+32,0 m

Blokk B

5

RESULTATER OG VURDERINGER

Vedlegg 1 viser døgnvektet ekvivalentnivå, Lden, fra veitrafikk beregnet i 4 meter høyde over
bakkenivå. Hele tomten ligger i gul støysone.
5.1

Utendørs støynivå

Felles uteområde i midten mellom blokkene vil skjermes av bebyggelse og ligge utenfor støysone.
Dette er vist i figur 2 som viser støysonekart med absolutt beregningshøyde 20,0 m, dvs. 2 meter
relativt høyde på uteområdet. Figuren viser også fasadenivå i 1. boligetasje. Eventuelle private
uteplasser (markert med rosa) inn mot dette området vil også ha støynivå under nedre grense for gul
støysone, unntatt 8. etasje i blokk C. Her kan uteplass skjermes med tett rekkverk med høyde
omkring 1,0 meter.
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Figur 2 - Støysonekart med beregningshøyde 2 meter relativt høyde på uteområde. Døgnekvivalent
fasadenivå i 1. boligetasje. Rosa markering viser mulige private uteplasser.

Private uteplasser planlegges som balkonger fra 2. til 8. etasje på fasader mot nord, øst og sør. Da
disse ligger over bakkenivå vil det være mest hensiktsmessig med lokale skjermingstiltak da et
tiltak med skjerm langs vei kun vil skjerme uteplasser i de nederste etasjene.
På fasader mot nord er det støy fra E 39 som dominerer. Tiltak med innglassing vil være aktuelt for
uteplasser mot nord i de øverste etasjene i blokk A, dvs. mot E 39. På resterende fasader er det støy
fra fylkesveiene som dominerer og det vil være nok å utforme balkongrekkverk som støyskjerm.
Høyden må være anslagsvis 1,0-1,3 m.
Det er tilstrekkelig at hver boenhet har tilgang til én uteplass med tilfredsstillende støyforhold.
Endelige skjermingstiltak for uteplasser som plasseres i støysone må detaljeres i byggesak når
plassering og utforming av uteplasser er fastsatt.
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5.2

ꞌꞌStille sideꞌꞌ og fasadenivå

ꞌStille sideꞌꞌ er definert som en side av bygningen hvor nedre grense for gul støysone er tilfredsstilt.
Minst halvparten av rommene til støyfølsomt bruk, herunder minst 1 soverom, bør legges mot ꞌꞌstille
sideꞌꞌ.
Det er beregnet døgnekvivalent støynivå på alle fasader, der høyeste beregnede nivå er beregnet til
LAeq24h = 61 dB. Vedlegg 2 viser høyeste beregnede fasadenivå for blokk A, B og C. Figur 3 og 4
viser bebyggelse sett fra øst og vest og hvilke fasader i hvilke etasjer som ligger i støysone. Gul
markering tilsvarer gul støysone.

Figur 3 - Bebyggelse sett fra øst. Gul markering tilsv. gul støysone

Figur 4 - Bebyggelse sett fra vest. Gul markering tilsv. gul støysone
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Vedlegg 2 og figur 3 og 4 viser at Blokk A og B vil få ꞌꞌstille sideꞌꞌ inn mot området mellom
byggene.
I blokk C er det enkelte leiligheter som ikke vil få ꞌꞌstille sideꞌꞌ. Dette gjelder hjørneleiligheter mot
vest. Her er støynivået mot felles uteområde beregnet til 56 dB. Dette kan for eksempel løses ved å
etablere en levegg (denne kan utføres i glass) som en forlengelse av fasade vest til blokk C. Dersom
leveggen er minst 1,5 meter lang vil også disse leilighetene få ꞌꞌstille sideꞌꞌ mot uteområdet i midten.
Figur 5 viser plassering av levegg og høyeste beregnede fasadenivå.

Figur 5 - 1,5 meter lang levegg som en forlengelse av fasade vest i blokk C

Støyreduserende tiltak må påregnes for fasader som ligger i støysone. Fasadetiltak må detaljeres når
endelige planløsninger og vindusareal foreligger. Da må en også foreta en vurdering av fasadetiltak
mot felles kommunikasjonsvei, som svalgang.
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Vurdering av ny adkomst
i Marie Føreids vei, Tangvall

Innledning
Det er ønsker om å bygge en ny adkomst fra Marie Føreids vei til et fremtidig nybygg. I den
forbindelse skal det gjøres en trafikal vurdering for å gi et beslutningsgrunnlag på om krysset kan
bygges eller ikke.

Tiltaket
På kartet under viser den røde sirkelen hvor det ønskes å etablere et nytt veikryss.

Problemområde
Da nytt kryss ønskes plassert nærme eksisterende kryss i Toftelandsveien er det uvisst hvordan dette
vil påvirke trafikkflyten i området, samt om krav til sikkerhet og lignende blir ivaretatt.

Trafikkregistrering
Det ble gjort observasjoner og tellinger onsdag 23.11.2016 i ettermiddagsrushet.
Det ble observert ok trafikkflyt i området. Selv om det er korte avstander mellom kryssene er
avstanden mer enn lang nok for køene som inntreffer. Det ble ikke observert noen form for
blokkering av kjørefelt grunnet kødannelser. Lengste kø i krysset mellom Toftelandsveien og Marie
Føreids vei var 3 kjøretøy i feltet for høyresving fra Marie Føreids vei.
Figurene under viser resultatet fra tellingene.
Total trafikkmengde i telleperiode fra klokken 14:47 til 15:49
Marie
Føreids
vei
95

567
84
Toftelandsveien
(mot sentrum)

276

11

91
185

4
192

196 Toftelandsveien

2
62

64 Toftelandsveien

Største kvarterstrafikk (15:05 – 15:20)

158
13
Toftelandsveien
(mot sentrum)

76

26
50

Marie
Føreids
vei
18

5

Trafikkberegning
En trafikkberegning er gjort i Sidra Intersection med den hensikt å vise hvordan en fremtidig
trafikksituasjon vil bli med det nye krysset i Marie Føreids vei. Beregningene er gjort for nettverket
som dannes av dagens kryss mellom Toftelandsveien og Marie Føreids vei og det nye krysset. Det er
lagt inn 40 meters avstand mellom de to kryssene.
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Trafikkmengdene som er benyttet i Sidra er største kvarterstrafikk fra tellingene multiplisert med
1,10. I tillegg er et grovt estimat på antatt nyskapt trafikk til og fra den nye utbyggingen lagt til.
Trafikkvolumene som ble benyttet i beregningene er vist i figuren under.
Kjt/15 min

Coop
Extra

1

1

20

10

28

10 Nybygg

20
48
Marie Føreids
vei
30

23

Toftelandsveien

103

7

48

3

55

68

(mot sentrum)

3

71 Toftelandsveien

Beregningen viser at trafikken vil flyte bra i hele nettverket. Sannsynligheten for oppstuing av
kjøretøy, som igjen blokkerer for trafikkflyten i andre kryss, er tilnærmet null. Lengste kø (95%) er for
alle tilfarter beregnet til å være mindre enn ett kjøretøy.

Kryssutforming og trafikksikkerhet
I Statens Vegvesens håndbok N100 og V121 er det gitt premisser for utforming av veikryss. Her gis
det krav om sikttrekanter som må være fri for sikthinder for at trafikksikkerheten skal opprettholdes.
Når det gjelder hvor nærme kryss kan ligge hverandre er grunnregelen at trafikantene lett skal
oppfatte geometri og kjøremønster. Det anbefales en minste avstand mellom kryss på 40 meter slik
at man unngår tilbakeblokkering.
Det stilles mildere krav til avkjørsler, men da er det krav om at trafikkmengden er < 50 kjøretøy pr.
døgn. Dette vil ikke være tilfelle i den planlagte adkomsten, og den må derfor kategoriseres som et
kryss.

Anbefalinger
Slik Marie Føreids vei ligger i dag anbefales det ikke å legge inn et kryss før eller i horisontalkurven.
En slik utforming vil gi uoversiktlige kjøreforhold som bryter med grunnregelen om at trafikantene
enkelt skal oppfatte kjøremønster. Den korte avstanden mellom kryssene, i tillegg til den krappe
kurven, gjør at det kan oppstå farlige situasjoner og det kan bryte med noen av siktkravene.
Da trafikkberegningene viser at det er lite sannsynlig med kødannelser, selv med nytt kryss, vil det
være mulig å realisere adkomst til nybygget fra Marie Føreids vei dersom dagens veier bygges om.
Skissen under viser hvordan krysset burde utformes.
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Med denne utformingen vil avstanden mellom kryssene bli lengre, den brå kurven forsvinner, og det
blir et enkelt og oversiktlig kryss hvor man enkelt forstår kjøremønsteret. Alt dette bidrar til å
redusere sannsynligheten for ulykker.

Konklusjon
Nytt kryss kan bygges dersom det gjøres etter prinsippet i skissen på forrige side, med et rettvinklet
T-kryss, og at avstanden mellom kryssene blir «lengst mulig». Det er liten sannsynlighet for at
kødannelser i Marie Føreids vei vil bli så lange at de påvirker trafikkflyten gjennom eksisterende kryss
med Toftelandsveien eller det nye krysset.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 – Plan ID 201608 ut på offentlig ettersyn og høring.
Før planen sendes ut skal det gjøres følgende endringer i planen:
- Det legges inn i bestemmelse 1.1.3 krav om at deler av uteoppholdsarealet skal være
felles for alle beboerne.
- Det legges inn i bestemmelse 1.1.4. at de felles uteoppholdsarealene innenfor
planområdet skal opparbeides med lekeplasskvaliteter som en integrert del av arealet.
- Rekkefølgebestemmelse 4.3 endres til igangsettingstillatelse istedenfor brukstillatelse.
- For bedre å ivareta hensynet til omkringliggende eiendommer reduseres høyden på den
høyeste delen av bebyggelsen tilsvarende tre etasjer. Eventuelt omarbeides prosjektet
på en slik måte at hensynet til naboeiendommene ivaretas med tilsvarende kvaliteter
som foreslåtte reduksjon av høyde.
- Det legges inn støysone i plankartet.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 20.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 – Plan ID 201608 ut på offentlig ettersyn og høring.
Før planen sendes ut skal det gjøres følgende endringer i planen:
- Det legges inn i bestemmelse 1.1.3 krav om at deler av uteoppholdsarealet skal være
felles for alle beboerne.
- Det legges inn i bestemmelse 1.1.4. at de felles uteoppholdsarealene innenfor
planområdet skal opparbeides med lekeplasskvaliteter som en integrert del av arealet.

-

-

Rekkefølgebestemmelse 4.3 endres til igangsettingstillatelse istedenfor brukstillatelse.
For bedre å ivareta hensynet til omkringliggende eiendommer reduseres høyden på den
høyeste delen av bebyggelsen tilsvarende tre etasjer. Eventuelt omarbeides prosjektet
på en slik måte at hensynet til naboeiendommene ivaretas med tilsvarende kvaliteter
som foreslåtte reduksjon av høyde.
Det legges inn støysone i plankartet.

Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Planen legges ut i 2 alternativer.
Rådmannens forslag, og rådmannens forslag med unntak av kulepunkt 4 om begrensninger i
høyde
Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP
Forslaget fra FRP enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.
Vedtak:
Planen legges ut i 2 alternativer.
Rådmannens forslag, og rådmannens forslag med unntak av kulepunkt 4 om
begrensninger i høyde

Bakgrunn for saken:
SPISS Arkitektur & Plan AS har på vegen av Kleppland AS utarbeidet detaljregulering for
Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for
blokkbebyggelse med bolig, forretning og tjenesteyting med tilhørende funksjoner.
Dagens situasjon og planstatus
Planområdet omfatter Klepland AS sine eiendommer GB 73/27, 73/49, 73/90, 73/118, 73/119,
73/162 og 73/236 og deler av Søgne kommune sine eiendommer GB 73/173 og 73/200. I
kommunedelplanen for Tangvall er området avsatt til kombinert formål bolig, forretning og
tjenesteyting. Planen omfatter også litt av kommunens areal som er avsatt til tjenesteyting.
Området er bebygd med eneboliger med hager og lave forretningsbygg. Det er atkomst til
eiendommene fra Kleplandsveien.
Planprosess
Det ble avhold oppstartsmøte den 17.08.16. og varslet oppstart av planarbeidet den 31.08.16.
For å vurdere atkomst ble behov for å utvide planområdet og revidert oppstartsvarsel med
utvidelse av planområdet ble sendt ut 10.01.17. Til de to oppstartsvarslene kom det inn 13

uttalelser. Merknadene er oppsummert og kommentert av regulanten i planbeskrivelsen.
Innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 10.
Det har vært flere møter mellom regulant, tiltakshaver og administrasjonen i kommunen under
utarbeidelsen av planen.
Planens innhold
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Det er
utarbeidet ROS-analyse, vedlagt i vedlegg 4.

Planforslaget med flyfoto over eksisterende situasjon.
Planforslaget legger til rette for høy utnyttelse av område med blokkbebyggelse i opp til 8
etasjer. Bebyggelsen er foreslått avtrappet fra øst mot vest. Parkering er foreslått løst i
parkeringskjeller og på bakkeplan, delvis med overbygg. Planen legger til rette for forretninger
og/eller tjenesteyting i første etasje og boliger og/eller tjenesteyting i etasjene over. Tegninger
over foreslått planløsning kan ses i vedlegg 9.
Illustrasjon over planlagt bygg sett fra vest vises under.

Illustrasjon sett fra vest.

For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 3).
Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Planområdet omfatter sentrumsnære arealer hvor det er forventet høy utnyttelse, men det er
ikke lagt noen konkrete føringen knyttet til høyder og grad av bebygd areal. Området som her
planlegges ligger mellom arealene satt av til sentrumsformål og de rene boligområdene øst for
sentrum. Den planlagte utbyggingen er i tråd med nasjonale føringer knyttet til fortetting i
sentrum og nær kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur. Hovedspørsmålet er om
kvaliteten på arealene i planområdet blir god nok og hvordan konsekvensene for de
omkringliggende områdene blir.
Utnyttelse og sol- skygge
Det er utarbeidet sol- og skyggeanalyser som viser hvordan planlagt bebyggelse vil kaste
skygge ved vårjevndøgn og sommersolverv, se planbeskrivelsen.
Sol og skyggeanalysen viser at solforholdene innenfor planområdet vil bli gode. Videre viser
illustrasjonene at kl. 12 ved vårjevndøgn vil store deler av kommunens ubebygde areal nord for
området være skyggelagt, ellers vil solforholdene i dette området være relativt gode.
Bebyggelsen langs Kleplandsveien øst for planlagte bygg vil miste ettermiddagssol. Byggenes
planlagte utforming med et lavere parti i mellom de høyere delene, begrenser skyggeleggingen
noe. De samme eiendommene vil også miste kveldssol. På kvelden ved vårjevndøgn vil
planlagte bebyggelse også skyggelegge eiendommer sør for Toftelandsveien. Ut i fra
illustrasjonene vil Toftelandsveien 16 og 18 miste mye av kveldssola fra ca. kl. 18.

Illustrasjon med skygger sett fra nord i Kleplandsveien ved sommersolverv kl. 14.
Eiendommene øst for Kleplandsveien og sør for Toftelandsveien har lav utnyttelse i dag og er
bebygd med eneboliger. I kommunedelplanen er det lagt opp til at det også for disse
eiendommene i framtiden skal være en økt utnyttelse, men kun med boligbebyggelse.
Uteoppholdsarealer for boligområdene vil i stor grad bli på bakkenivå og hvordan områdene
kan bebygges for å sikre kvalitet på uteoppholdsarealer vil avhenge blant annet av hvordan
Kleplandsveien 1, 3, 5, 7 og 9 bebygges.
I Søgne kommune har vi ikke noen norm som sier noe om avstanden mellom høy bebyggelse.
Oslo kommune har utarbeidet en utearealnorm hvor det blant annet er gitt en romlighetsnorm
som sier noe om hvordan avstanden mellom bebyggelsen bør være for å gi tilstrekkelig
størrelse og kvalitet på utearealene. Konkret et det lagt som føring at tilliggende bygninger mot
felles uteareal ikke skal være høyere enn at forholdet mellom gjennomsnittlig høyde og
avstanden mellom bygninger skal være 1:1,5, men uansett ikke mindre enn 17 meter. Normen
kan være en pekepinn på hvordan vi bør planlegge.
Den planlagte bebyggelsen er på det høyeste foreslått til ca. 28 meter. Det vil si at dersom en
ser for seg at det skal bygges nye boliger øst for Kleplandsveien vil de måtte plasseres 42 meter
vekk fra fasaden til planlagte bebyggelse for å være i tråd med normen. Kleplandveien ligger i
mellom, så noe areal går med til vei og sammenligningen er ikke helt parallell med eksempelet
i normen. Vi vurderer den likevel som relevant og at det må vurderes om noe mer av anbefalt
avstand bør legges inn i planforslaget, ved at høyden på bebyggelsen reduseres og eventuelt at
byggegrensen langs Kleplandsveien forskyves mot vest.
Eksiterende bolig i Kleplandsveien 6, vil bli liggende ca. 18 meter fra den nye fasaden.
Avstanden vil bli omtrent det samme for boligen i Tangeveien 1. Uteoppholdsarealene til disse
boligene og naboeiendommer vil bli forringet ved skyggelegging og planlagte bebyggelse vil
på grunn av skyggelegging legge store føringer på muligheten til videre utvikling av disse.
For å få et inntrykk av hvordan planlagt bebyggelse vil oppleves fra eksisterende bebyggelse
har vi bedt om å få illustrasjoner av planlagt bebyggelse sett fra når man står på bakken ved
Kleplandsveien 6 og Toftelandsveien 16/ Tangveien 1. Illustrasjonene vi har fått viser
bebyggelsen sett fra lengre avstand og fra høyere opp i lufta, og gir derfor ikke helt riktig bilde
av bebyggelsen sett fra bakkenivå. Under er et utsnitt som viser bebyggelsen sett ca. fra
Toftelandsveien 16.

Illustrasjon fra Toftelandsveien 16.
For å bedre ivareta hensynet til eiendommene rundt planområdet ber vi om at den høyeste
bebyggelsen mot Kleplandsveien senkes med 3 etasjer, ca. 10 meter. Dersom en ser for seg en
byggegrense 5 meter fra fortauet øst for Kleplandsveien, illustrert med blå stiplet linje i
kartutsnittet under, vil avstanden mellom planlagt bebyggelse bli minimum 21 meter for første
etasje og 18,5 for etasjene over.

er
21 met

Etter normalen nevnt over skulle avstandskravet mellom bebyggelsen vært 27 meter. Vi
vurderer det som forsvarlig å ikke fullt kreve 27 meter da arealene mellom bebyggelsen, på
grunn av veien i mellom, ikke vil ha funksjon som et felles uteoppholdsareal for bebyggelsen
øst og vest for Kleplandsveien. Noe som gjør at en er avhengig av å benytte andre arealer til
uteopphold på bakkenivå. Det er likevel nødvendig med redusert høyde for å sikre tilstrekkelig
med sol på eventuell framtidig fasade for bebyggelse øst for Kleplandsveien. For å ivareta
omkringliggende eiendommer ytterligere, kan det eventuelt i tillegg settes krav om at
byggegrensen mot Kleplandsveien trekkes 5 meter mot vest.
Vei og parkering
Til boligene og forretningene som er i området i dag er det kjøreatkomst fra Kleplandsveien.
Planforslaget legger opp til å stenge atkomstene fra Kleplansveien og etablere ny atkomst fra
Marie Føreids vei. Det er en fordel å få redusert avkjørslene til Kleplandsveien, men det har
vært knyttet usikkerhet til hvilke trafikkmessige konsekvenser atkomst fra Marie Føreids vei
vil gi. Vianova har gjort en trafikkvurdering som viser at kjøreatkomst via Marie Føreids vei
trolig ikke vil føre til kødannelser. For å gi en oversiktlig trafikksituasjon anbefales det at veien
bygges om slik at avkjørselen ikke blir liggende i eller før svingen på veien (vedlegg 8). Dette
er ikke fulgt opp i planen, da en slik løsning forutsetter større bruk av kommunens eiendom
som ligger nord for området. Det bes i høringen om innspill til foreslåtte kjøremønster.
I plankartet er det også vist avkjørselspil til Kleplandsveien, i dette området er det planlagt
atkomst for varelevering. Foreslått kjøremønster for varelevering og ordinær atkomst vises i
kartutsnittet under. Fordelen med foreslåtte løsning er at en unngår konflikt mellom
varelevering og personbiltrafikk.

Foreslåtte parkeringskrav er i tråd med føringene som ligger i kommunedelplanen. For
tjenesteyting, hvor det ikke er lagt inn et krav i kommunedelplanen er det i planforslaget
foreslått 1 parkeringsplass per 100 m2 tjenesteyting. Dette vurderes som tilstrekkelig i denne
planen, hvor hoveddelen av bebyggelsen trolig blir bolig.
Støy
Som det framgår av kartutsnittet over er planområdet omkranset av veier som fører til at
området er støyutsatt. Store deler av planområdet ligger i guls støysone. Støyutredningen
(vedlegg 7) er gjort for en annen bygningsstruktur enn det planen legger opp til, slik at
detaljene i støyutredningen ikke er helt riktige, men hovedkonklusjonene er trolig riktige. Det
framkommer av støyutredningen at for å få støynivå under nedre grense for gul støysone på
private uteplasser må det utføres skjermingstiltak i form av tette balkongrekkverk eller
innglassing. Videre anbefales det at alle leiligheter planlegges gjennomgående og soverom bør
legges mot ꞌꞌstille side ꞌꞌ og at støyreduserende tiltak må påregnes for alle fasader som ligger i
støysone. Det er innarbeidet bestemmelser knyttet til støykrav under bestemmelsene til
hensynssoner. Det er ikke lagt inn hensynssone i kartet, dette må gjøres før planen legges ut på
høring.
Uteoppholdsarealer og barn og unges interesser
Planområdet består av boligbebyggelse med hager, forretningsbygg og parkeringsplass. Utover
lek i hagene, er ikke området tilrettelagt for barn og unge slik det er i dag. I planforslaget er det
planlagt bebyggelse på store deler av tomta. Det er i planen lagt vekt på å sikre trygge
gangforbindelser, ellers er det ikke planlagt tilrettelegging for barn- og unge spesielt på
bakkenivå innenfor planområdet. Det er i planen satt krav om at det som et minimum skal
opparbeides 25 m2 uteoppholdsareal per leilighet. Dette er i tråd med kravene som gjelder for
områdene avsatt til sentrumsformål i kommunedelplanen men lavere enn kravene som gjelder
for blokkbebyggelsen utenfor sentrumsområdene, hvor kravene er min 25 m2 for leiligheter
under 60 m2 og min 50 m2 for leiligheter over 60 m2. Området har en plassering og
avgrensning tett på sentrum som gjør at en kan vurdere redusert krav til uteopphold for å legge
til rette for høy utnyttelse. Dersom høyden på bebyggelsen reduseres som foreslått bør kravene
til uteopphold økes i samsvar med kravene i kommunedelplanen.
Det framgår av bestemmelse 1.1.4 i planforslaget at lekeplass tillates etablert på lokk over 1.
etasje. Dette gir kun en mulighet, men sikrer ikke opparbeidelse av lekeplassen. Bestemmelsen
bør derfor strammes inn slik at det er et krav om at lekeplasskvaliteter skal etableres som en del
av de felles uteoppholdsareal til leilighetene. Videre bør også bestemmelse 1.1.3 om krav til
uteoppholdsareal, sette krav om at deler av uteoppholdsareal skal være felles for alle beboerne.
Det er trygg gang- og sykkelveiforbindelse fra planområdet til sentrum av Tangvall, som skal
oppgraderes med ytterligere kvaliteter for barn og unge. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planen
knyttet til opparbeidelse av de offentlige utearealene på Tangvall. I planforslaget er
rekkefølgekravet knyttet til brukstillatelse til bruksenheter. Kravet bør isteden knyttes til
byggetillatelse til ny bebyggelse, i tråd med kravet i kommunedelplanen for Tangvall.
Representanten for barn og unge sitt innspill til oppstarten av planarbeidet kan leses i vedlegg
11.
Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner i grunnen innenfor planområdet. Deler av bygget på GB
73/162 er registrert i SEFRAK. Bygningen er registrert som bygg før 1850 og det er derfor
meldeplikt før det kan rives.
Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet i området (vedlegg 4), samt at det er
gjort geotekniske undersøkelser av løsmassene (vedlegg 6). I rapportene fra undersøkelsene

framgår det at grunnforholdene er stabile, men det forutsettes geoteknisk prosjektering av
bebyggelsen for å unngå setningsskader. Det er ellers ikke avdekket spesielle risiko eller
sårbarhetsforhold i eller i tilknytning til planområdet.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. I
forbindelse med planarbeidet for Nymoen ble det gjennomført en kartlegging av området, det
er der avdekket et område med hagelupin som er en svartelistet plante. Spredning av planten
må unngås og det er lagt inn krav i bestemmelsene som skal sikre forsvarlig håndtering av
massene. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses
ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Konklusjon
Med bakgrunn i gjennomgangen over, anbefaler arealenheten at planen legges ut til offentlig
ettersyn og høring med foreslåtte endringer.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.

Vedlegg
1 Plankart 07.09.17.
2 Planbestemmelser_090817
3 Planbeskrivelse090817
4 Sjekkliste for risiko og sårbarhet
5 Naturmangfoldvurdering - 01.09.2015
6 Rapport - grunnundersøkelser
7 Støyvurdering-1-R01
8 Vurdering av ny adkomst
9 Tegninger - planløsning i bygg
10 Høringsuttalelser
11 Barne- og unges representant Oppstart av regulering Kleplandsveien
1-9 - Søgne kommune
12 Illustrasjoner, ulike vinkler.
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Innsigelse trekkes - detaljreguleringsplan for Kleplandsveien 1-9, planid 201608 i
Søgne kommune
Vi viser til vår innsigelse av 22.11.2017 til planforslag for bygging av leilighetsbygg med
forretning i første etasje og med parkering på bakkeplan og i kjeller. Planforslaget løste ingen
leke- eller uteoppholdsarealer på bakken. Felles uteoppholdsareal var delvis løst på del av
lokk over 1. etasje. Dette utgjorde 1026 kvm der areal til lek skulle være en integrert del. Vår
innsigelse knyttet seg til kvalitet og arealstørrelse på lekeplass, herunder at det på bakkeplan
ikke var lagt opp til noe leke- eller uteoppholdsareal, kun parkeringsplasser.
Kommunen har nå senest i e-post av 16.04.2018 fremlagt en løsning med bestemmelser som
krever at det skal anlegges et offentlig tilgjengelig uteoppholdsareal på minimum 250 kvm på
bakkeplan i sørvestre hjørne av planområdet, hvorav minst 136 kvm skal opparbeides til lek.
På lokket over 1. etasje skal minst 200 kvm avsettes til lek.
Fylkesmannen mener nå at planen ivaretar uteoppholdsareal og barn og unges interesser på
en bedre måte. Innsigelsen frafalles derfor.
Med hilsen

Stein A. Ytterdahl

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan
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