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Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID 201616 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Multiconsult AS har på vegne av Søgne kommune v/ eiendomsenheten utarbeidet forslag til
detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og 10.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av bo- og servicesenteret i
Nygårdshaven med flere leiligheter.
Innholdet i planen
Planforslaget legger til rette for utvidelse av eksisterende bo- og servicetilbud. Maks tillatt
utnyttingsgrad er satt til BYA = 50 %.
Planprosess:
Multiconsult AS varslet oppstart av planarbeidet på vegne av eiendomsenheten i desember
2016. Innkomne merknader til oppstarten fremkommer av planbeskrivelsen, og er kommentert
før utleggelsen til offentlig ettersyn og høring.
Planforslaget var ute på høring i perioden 19.12.17 – 09.02.18. Ved høringen av planen kom
det inn 6 skriftlige uttalelser, disse er oppsummert og kommentert under. Uttalelsene kan leses
i sin helhet i vedlegg 7.
Statens vegvesen, 26.01.18.
Frisiktlinjer for kryss mellom fv. 456 og SKV1 mangler og må innarbeides før sluttbehandling
av planen. Det samme gjelder frisiktlinjer i avkjørsler til SPP1 og SPP2. I tillegg må det tas
inn egen reguleringsbestemmelse til frisiktlinjer som bl.a. beskriver hva som tillates av
vegetasjon mv. innenfor sikttrekanten.
Bestemmelsene 2.1.1: «Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som vist i
plankartet. Boder som plasseres inntil støyskjerm tillates oppført utenfor byggegrense.» Så
langt vi har kunnet registrere fremgår ikke planlagte boder av plankart og planbeskrivelse, kun
i bestemmelsene og støyberegningen. Statens vegvesen mener bestemmelsen bidrar til uthuling
av byggegrensen i planen og vi kan ikke gir vår tilslutning til den. Bygningsmassen må
plasseres i samsvar med regulert byggegrense og bestemmelsen om boder må utgå.
Byggegrensa er allerede redusert fra 20 meter til 17,5 meter i denne planen i forhold til
gjeldende plan.
Bestemmelsene 2.1.1, siste setning: «Støyskjermer utover det som er vist i plankartet kan
etableres i formålsgrensen mot annen veggrunn.» I følge mail fra kommunen av 22.1.18 er
denne bestemmelsen i utgangspunktet rettet mot Stauslandsveien, men den kan også være
aktuell for Hølleveien. Det er ikke regulert inn annen veggrunn mot Hølleveien i denne planen
og bestemmelsen kan ikke knyttes til arealformål i tilgrensende plan..
Administrasjonens kommentar:
Merknadene er imøtekommet og bestemmelser og plankart er rettet opp i tråd med
kommentarene. Plassering av boder i tilknytning til støyskjerm er vist konkret i plankartet.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 29.01.18.
Planområdet er støyutsatt fra både Hølleveien og Stauslandsveien. Det er imidlertid gitt
bestemmelser som sikrer at anbefalte støygrenser i henhold til Klima- og miljødepartementets
retningslinje T-1442/2016, overholdes. Vi gir imidlertid faglig råd om at det presiseres i
bestemmelsen at støykravene knyttes til tabell 3 i retningslinjen.
Administrasjonens kommentar:
Det faglige rådet imøtekommes.
Agder Energi nett, 30.01.18.

I området som inngår i reguleringen har vi en 22 kV høyspent jordkabel som går over området
i tillegg til kabelstikkledninger til de eksisterende boligene. Høyspentkabelen vises på vedlagte
kartskisse med rød farge. Det må ikke bygges nærmere enn 2,5 m fra denne kabelen.
Administrasjonens kommentar:
Kabelen markeres i plankartet for å sikre at avstandskravene overholdes.
Vest-Agder fylkeskommune, 06.02.18.
Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til planen.
Linn Stråtveit på vegne av Nygårdshaven borettslag, 05.02.18 .
TAKHØYDE: Vi ser at max takhøyde er satt til 10 meter. Dette vil bli et enormt bygg foran oss
og husene rundt, som er småbebyggelse. Vi ønsker at max takhøyde på nybygg(ene) blir så lav
som overhodet mulig.
PLASSERING: Vi ser at det er muligheter for å plassere bygget/byggene slik at de fleste av
våre leiligheter blir minst mulig negativt berørte. Det gjøres ved at dere plasserer
bygget/byggene så nærme Hølleveien som mulig! Og så langt mot Stauslandsveien som
mulig. Da vil nybygget/nybyggene bli til så lite sjenanse som mulig.
BYGG: Vi ønsker å beholde mest mulig av utsikt/utsyn, sollys og dagslys. Vi ber dere derfor
vurdere om det er hensiktsmessig å dele omsorgsboligene opp i flere bygg.
PARKERING: Vi ber INNSTENDIG om at plassering av ny byggningsmasse IKKE styres av
eksisterende parkeringsplass ved Nygårdshaven 10.
SKOLEVEI: Ved en plassering av de nye omsorgsboligene og parkeringsplass nærmest mulig
Hølleveien, vil skoleveien bli minst mulig berørt av motorisert kjøretøy.
Administrasjonens kommentar:
Maks gesims reduseres til 8,5 meter for å ta bedre hensyn til naboene.
Byggegrensen mot Hølleveien er satt så nær fylkeveien som Statens vegvesen kan akseptere.
Planen åpner opp for at bebyggelsen kan deles i flere bygg, men for å gi mulighet til en mest
mulig fleksibel bruk av tomta er det ikke ønskelig å låse planen slik at bebyggelsen må være
delt.
Parkeringsplassen SPP1 er lagt inn for å fordele trafikken, slik at det ikke legges til rette for økt
bilkjøring inn Nygårdshaven.
Grønt Nettverk, 17.01.18
I de vurderingene som kommunen gjør ved detaljreguleringen, ber vi om at nedbyggingen av
god matjord som en begrenset ressurs blir problematisert og verdien vist for den
betydningen slike grønne lunger har for biologisk mangfold og som sosiale møteplasser, særlig
i områder av kommunen som er sterkt nedbygget.
Alternativ oppvarming til elkraft både av nye boliger og for eksisterende boliger i
Nygårdshavkomplekset vil være i overenstemmelse med kommuneplanens føringer.
Administrasjonens kommentar:
Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til bebyggelse og kunne ha vært realisert etter
den gamle planen. Når det nå lages en ny plan for å legge til rette for en løsning som er mer

tilpasset dagens behov, finner ikke administrasjonen grunnlag for å vurdere om området
isteden burde ha vært bevart som dyrket mark.
Planen hindrer ikke bruk av alternative energikilder til strøm, men
Vurdering av planen:
Planforslaget er en videreføring av formålene i gjeldende planer. Den største endringen i
forhold til gjeldende plan er at bebyggelsen ikke er direkteplassert, men styres av byggegrenser
og utnyttingsgrad. Dette gir en plan som er mer fleksibel med tanke på plassering av
bebyggelsen.
Tillatt utnyttingsgrad er noe høyere enn for småhusbebyggelsen i boligområdet rundt. Det
vurderes som akseptabelt å ha en høyere utnyttingsgrad for områdene regulert til institusjon
enn for tilstøtende boligområder. For å imøtekomme innspill fra naboer knyttet til høyde på
bebyggelsen er bestemmelsene justert slik at maks gesims reduseres fra 10 meter til 8,5 meter.
Parkeringskrav og krav til uteoppholdsarealer er i tråd med føringene i kommuneplanen.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at planen vedtas med justeringer innarbeidet i plankart og
bestemmelser.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til planforslaget.
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Detaljregulering for Nygårdshaven
Søgne kommune
Plan nr: 201616

Planbestemmelser
Datert: 01.11.2017
Revidert: 15.05.2018

1 Fellesbestemmelser
1.1 Situasjonsplan
Ved søknad om tiltak skal det utarbeides situasjonsplan som skal vise:
 Bygningers plassering og høyder
 Fasadetegninger
 Høyde på planert terreng.
 Snitt som viser forhold til nabobebyggelse og tilstøtende veg
 Parkering
 Uteoppholdsareal

2 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)
2.1 Bebyggelse og anlegg – institusjon (BIN1 – BIN4)
2.1.1 Generelt
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Boder som plasseres inntil
støyskjerm tillates plassert som vist på plankartet. Svalganger og balkonger tillates oppført inntil 1 m
utover byggegrense fra 2. etasje og høyere. Støyskjermer utover det som er vist i plankartet kan
etableres i formålsgrensen mot annen veggrunn.
Overskudd av matjord flyttes ved etablering av bygg og anlegg.
2.1.2 Grad av utnytting
Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 50 %-BYA for det enkelte felt, BIN1-BIN4.
2.1.3 Utforming, takvinkel
 Tillatt takvinkel er fra 0 – 45 grader.
 Bygningene kan ha saltak, flatt tak eller pulttak. Boder skal ha pulttak
 Solsellepanel tillates montert på takflater.
2.1.4 Høyder
 Maks. gesimshøyde for saltak eller laveste gesims ved pulttak er 6,5 meter over
gjennomsnittlig planert terreng.
 Maks. mønehøyde, høyeste gesims ved pulttak eller flatt tak er 8,5 meter over
gjennomsnittlig planert terreng.
 For boder er maks. gesimshøyde 3,5 meter, laveste gesims 2,2 meter, begge over
gjennomsnittlig planert terreng.

2.1.5 Parkering/avkjørsel
Det skal være 1 biloppstillingsplass pr. årsverk. Parkering skal skje innenfor det
enkelte delfelt BIN3 og BIN4. Parkering til BIN1 og BIN2 skal opparbeides innenfor
SPP1 og SPP2. 10 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for lading av el-biler og ladbare
hybridbiler.
2.1.6 Uteoppholdsareal
Det skal settes av minimum 25 m2 uteoppholdsareal per institusjonsplass i delfelt
BIN1 - BIN4. Areal som avsettes til uteoppholdsareal skal ha stigning mindre enn 1:20.

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)
3.1 Generelt
Det skal utarbeides teknisk plan for vann og avløp som skal omfatte delområdet med nødvendige
tilknytninger til eksisterende nett.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende
kommunale normer.
3.2 Kjøreveg
SKV1 og SKV2 er offentlig kjøreveger.
3.3 Gang-/sykkelveg
SGS er offentlig gang-/sykkelveg.
3.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg
Området omfatter offentlig sideareal og grøfter. Sideareal til veg benyttes til snøopplag.
Det er ikke tillatt med parkering i formålet. Fyllinger skal jordkles og sås til.
3.5 Parkeringsplasser
SPP1 og SPP2 er offentlige parkeringsplasser tilknyttet henholdsvis BIN1 og BIN2. 10% av
parkeringsplassene skal utformes for bevegelseshemmede, og lokaliseres nærmest
inngangene.

4 Hensynssoner (pbl § 12-6)
4.1 Generelt
Hensynssonene er utarbeidet på bakgrunn av støyrapport, og viser rød sone (H210) og gul
sone (H220) i henhold til T-1442.
4.2 Frisiktsoner
Innenfor frisiktsonene tillates ikke tiltak eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter.
4.3 Sikringssone ledninger
Innenfor sikringssonen (H190) tillates ikke bebyggelse.

5 Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10)
5.1 Før det gis rammetillatelse til opparbeidelse av bebyggelse og anleggsarbeid i
planområdet, skal det foreligge godkjente tekniske planer for vann og avløp.
5.2 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i BIN2 skal det foreligge dokumentasjon som
viser at bebyggelsen tilfredsstiller støykrav i T-1442 i henhold til tabell 3 i retningslinjen.

5.3 Før det gis brukstillatelse til bebyggelse i BIN2 skal støyskjerm som vist på plankartet eller i
revidert støyrapport være opparbeidet.
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1

Bakgrunn for planarbeidet
Komplett planforslag er innsendt 3.11.2017 av Multiconsult AS på vegne av forslagsstiller Søgne
kommune. Planforslaget er utført i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-3.
Hensikten med planen er å legge til rette for økt utnyttelse av eksisterende bo- og servicesenter og
etablering av nye kommunale leiligheter i to etasjer.
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 18/394, gnr 201/14 og gnr. 18/370.

1.1

Krav om konsekvensutredning
Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen, 5. desember 2016, der det ble avklart at tiltaket ikke
utløser krav om konsekvensutredning.

SIDE 4/15

multiconsult.no

Detaljregulering for Nygårdshaven
Planbeskrivelse

2

Planprosessen, medvirkning

2.1

Kunngjøring og varsling
Igangsatt regulering ble kunngjort i Fedrelandsvennen 16.12.2016, berørte naboer og offentlige
myndigheter er varslet per brev datert 14.12.2016.

2.2

Medvirkning
Planarbeidet startet ved et oppstartsmøte med Søgne kommune 5. desember 2016, og det ble
varslet oppstart av planarbeid, jf. ovenfor. I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det
kommet syv brev/e-poster med merknader og innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget
vedlegg. I planbeskrivelsen, eget kapittel, gis et utdrag fra de ulike merknadene, samt forslagsstillers
kommentar.
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3

Planstatus og rammebetingelser

3.1

Overordnede føringer og gjeldende planstatus
I gjeldende kommuneplan 2012-2020 er området avsatt til nåværende boligbebyggelse. Vegarealet
er avsatt til nåværende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Planområdet er i dag berørt av
følgende reguleringsplaner: Bebyggelsesplan for sydlig del av Nygårdshaven (id: 19970115) og
bebyggelsesplan for Nygård syd (id: 19900911-2).

Figur 1: Utsnitt av gjeldende kommuneplan

Figur 2: Gjeldende regulering
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4

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

4.1

Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Planområdet ligger halveis mellom Høllen og sentrum i Tangvall, i knutepunktet mellom Hølleveien
og Stauslandsveien. Øst og sør for planområdet ligger det boligområder. Nord for planområdet er det
skolebebyggelse. På andre siden av Hølleveien er det landbruksområder og grøntområde Anderåsen.

Figur 3: Varslet planområde

4.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er delvis utbygd som institusjonsområde. Tilgrensende områder i sør, øst og nord er
utbygd og består av skole og boligbebyggelse
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4.3

Stedets karakter
Området fremstår som et opphold mellom tettheten i Tangvall og Høllen i et område med ensidig
bebyggelse langs Hølleveien, og starten på bebyggelsen som strekker seg innover langs
Stauslandsveien. Bebyggelsen har luftige tomter og bebyggelsen er på en til to etasjer.

4.4

Landskap
Planområdet ligger et åpent landskapsrom klassifisert som landskapsregion for Skagerakskysten,
underregion sørlandskysten. Markslag i området består av bebygd areal og 3,4 daa åpen jorddekt
fastmark høy skogbonitet.. Området har gode solforhold.

4.5

Kulturminner og kulturmiljø
I Askeladden, Riksantikvarens database for kulturminner, er det angitt et løsfunn (en tapt
bergartsøks). Vest-Agder Fylkeskommune har ikke sett behov for nærmere arkeologiske
undersøkelser i planområdet.

4.6

Naturverdier/naturmangfold
Ingen registreringer

4.7

Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv)
Eksisterende vei gjennom området brukes som skolevei og snarvei for gående og syklende. Den
ubebygde delen av tomten fremstår som et grønt opphold i bebyggelsen.

4.8

Trafikkforhold
Hølleveien og Stauslandsveien går like forbi planområdet, ÅDT på disse er 10500 og 4500. Atkomsten
til området vil være fra Doktor Rohdes vei. Det er ikke gjennomkjøring av Nygårdshaven. Nærmeste
holdeplass er rett vest for planområdet. Fartsgrense på veiene er 50 km/h.

4.9

Barns interesser
Områdets hovedkarakter av institusjon innbyr ikke til lek, men det åpne ubebygde området kan bli
benyttet på vei til/fra skole. Det er en lekeplass ved Nygårdshaven borettslag, rett utenfor
planområdet som ivaretar behovet for de minste barna, i tillegg ligger Nygård skole 200 meter fra
planområdet og dekker barn i skolepliktig alder.

4.10 Teknisk infrastruktur
Planområdet er etablert i nærheten av kommunale vann og avløpsledninger. Det er utarbeidet
rammeplan for VA som en del av planarbeidet.
4.11 Universell utforming
I kommuneplanen for Søgne er det i bestemmelsene sagt at det ved detaljregulering skal legges opp
til at minst 50 prosent av boenhetene i nye byggeområder skal være universelt utformet.
4.12 Grunnforhold
Området består hovedsakelig av breelveavsetning. Det er heller ingen landformer innenfor området
som utgjør noen fare for steinsprang, jord- eller snøras.
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5

Beskrivelse av planforslaget

Figur 4: Utsnitt

5.1

Hovedtrekk i planforslaget
Ovenfor er vist utsnitt av planforslaget. Det er vist fire felt for institusjon, 3 eksisterende og ett
ubebygd. Eksisterende bebyggelse videreføres i stor grad. Det foreslås ny vendehammer. Avgrensing
mot eksisterende og planer under arbeid har ryddet opp i «hakk» og gitt en sammenheng med
naboplanene. Byggegrensen mot Stauslandsveien er redusert fra 20 m i gjeldende plan til 17,5 m i
planforslag. Bredder på regulert gang/sykkelvei er redusert i forhold til gjeldende plan. Begge deler
etter samråd med Statens vegvesen.

Tabell som viser areal fordelt på de ulike formål:
- Bebyggelse og anlegg – Institusjon (BIN1-BIN4):
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Kjøreveg (SKV1 –SKV2):
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Annen veggrunn:
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkering (SPP1-SPP2:
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5.2

Planlagt arealbruk
Planforslaget legger til rette for oppføring av 8 institusjonsleiligheter innenfor ett byggeområde.
Eksisterende vei videreføres men med mulighet for snuhammer. Det er vist to parkeringsplasser for
ny og eksiserende bebyggelse.

5.3

Bebyggelsens plassering og utforming
Eksisterende regulering videreføres i stor grad, og gir rom for videreutvikling av området med
institusjonsbygg.
Planforslaget har 4 felt som tillater institusjonsbygg. Eksisterende bebyggelse blir videreført.
Planforslaget bygger på forslag til ny bebyggelse fra arkitekt Dolva.
Det er krav om situasjonsplan ved søknad om tiltak.
Det tillates det en BYA på 50%.
Gesimshøyde er 6,5 m og mønehøyde 10 m.

5.4

Parkering
Søgne kommune har i kommuneplanens bestemmelser krav vedrørende parkering. Disse er
videreført i planen ved at det satt krav om at det skal avsettes minimum en biloppstillingsplasser pr.
årsverk.

5.5

Trafikkløsninger
Dagens vei i Nygårdshaven videreføres, men er regulert etter kravene i forslag til ny veinormal for
Søgne, adkomstvei A1. Det er vist en vendehammer i enden av veien dimensjonert for liten lastebil
etter Kristiansand kommunes veinormal.

5.6

Uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder
Kommuneplanen setter krav om 25 m2 uteareal pr boenhet i institusjon, dette er tatt med i
bestemmelsene. Det er ikke vurdert som nødvendig å sette av areal til lekeplasser eller i friområder i
planområdet på grunn av manglende behov fra beboerne i området. Lekeplasser dekkes av
tilgrensende boligområder og på skolen, friområder vurderes dekket i av ubebygde områder i kort
avstand fra planområdet.

5.7

Naturmangfold
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er tiltaket vurdert ut i fra prinsippene i lovens §§ 8-12.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Når det gjelder § 8, kunnskapsgrunnlaget, er området vurdert ut i fra kjent kunnskap. Naturbase og
Artsdatabanken er lagt til grunn. Innenfor planområdet har man god kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand. Det finnes ingen registreringer
innenfor planområdet i naturbasen.
Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i nml § 8, vises det til at planområdet i
hovedsak er å oppfatte som et bebygd område. Selv om planforslaget arealmessig i liten grad berører
naturmangfold, er det likevel foretatt en utsjekk i naturbasen til Direktorat for naturforvaltning og
Artsdatabankens artskart, jf. tiltaket berører natur. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller
nær truede arter på Norsk rødliste for arter i planområdet. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er da oppfylt.
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9 – Føre-var-prinsippet
Det planlagte tiltaket er av en slik art at man har god kunnskap og erfaringsgrunnlag til å kunne
forutsi konsekvensene av tiltaket. Basert på kunnskapsgrunnlaget, og allerede foretatte utbygginger i
området, er tiltaket vurdert å ikke gi store/irreversible konsekvenser for naturmangfoldet.
10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning
Dersom man vurderer tiltaket i større sammenheng, må man se på hvordan tiltaket kan virke inn på
andre økosystemer. I dette tilfellet vil ikke planforslaget påvirke spesielle økosystemer. Vurdert ut i
fra naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett derfor ikke å gi negative konsekvenser for
naturverdiene i området.
§ 11 – Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle inntreffe.
Kostnader til å hindre eller begrense skader hviler dermed på tiltakshaver, så vidt det er rimelig i
forhold til tiltakets og skadens karakter. Tiltak for å unngå skader er å benytte seg av miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder.
§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Naturmangfoldlovens § 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, men også
vurderinger av alternative lokaliseringer av tiltaket. Det skal i forbindelse med utbygging av tiltaket
benyttes teknikker og driftsmetoder som for dette prosjektet er best mulig egnet og miljøforsvarlige.
Da dette er et tiltak på et konkret eiet område, er ikke alternativ lokalisering aktuelt.
5.8

Sosial og teknisk infrastruktur.
Institusjonen skal koble seg på det kommunale VA - anlegget. Rammeplan VA er utarbeidet. De
detaljerte tekniske løsningene avklares i forbindelse med teknisk plan. Denne utarbeides etter at
detaljregulering er vedtatt.

5.9

Universell utforming
I forhold til TEK10 er det krav om universell utforming i bygg med arbeidsplasser.

5.10 Rekkefølgekrav
Det er i planbestemmelsene stilt krav om at før det gis rammetillatelse skal det foreligge godkjente
tekniske planer for VA. Når det gjelder igangsettingstillatelse for ny boligbebyggelse skal det være
foreligge støydokumentasjon og støyskjerm som vist i plankartet være opparbeidet.
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6

Risiko og sårbarhet, ROS-anayse

6.1

Metode
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser
for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et
akseptabelt nivå.

6.2

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale
risiko- og sårbarhetsanalyser. I den forbindelse er det tatt utgangspunkt i sjekkliste for kommunale
areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskapsrapport GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (2011). Nevnte sjekkliste er
gjennomgått i henhold til krav i plan- og bygningsloven. Vurderingen er gjort for å finne mulige risikoog sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til formålet. Videre om det er behov
for endringer i slike forhold som kan komme av planlagt utbygging. Tiltak som reguleres av lover,
forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen viser, som for eksempel
grunnforurensning, støy- og luft forurensning.

6.3

Analyse
Nedenfor følger en oppsummering av de hendelsene som risiko- og sårbarhetsanalysen har påvist
har en betydning for tiltaket.
Tabell 6-1. Grønt er utenfor risiko-området, gult krever tiltak og rødt krever tiltak iverksatt.
Aktuelle tema:
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sannsynlighet

Konsekvens

1.

Støy og støv fra trafikk

Meget sannsynlig

En viss fare

2.

Ulykke i av-/påkjørsler

Mindre sannsynlig

Kritisk

3.

Ulykke med gående/syklende

Mindre sannsynlig

Kritisk

4.

Ulykke ved anleggsgjennomføring

Mindre sannsynlig

Kritisk

Risiko

Tabell 6-1. Oppsummerende ROS-matrise.

Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig

En viss fare

Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig

Kritisk

29
38
44,45,46

Lite sannsynlig
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6.4

6.4.1

Vurdering av risikoreduserende tiltak / Avbøtende tiltak

Hendelser med middels risiko

1 Støy og støv fra trafikk
Planforslaget hjemler en utbygging, noe som vil medføre økt trafikk i området. Det antas også at det
i anleggsperioden vil være støv og støy fra transport. Når det gjelder støy og støv fra trafikk vurderes
det som sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som en viss fare. Økt trafikk anses ikke som
såpass stor til at det vil gjøre utslag på støynivået i forhold til dagens situasjon. Det er derfor ikke
etablert støyreduserende tiltak.

2 Ulykke i av-/påkjørsler
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet. Planforslaget antas å ha en
mindre sannsynlighet for ulykker, men eventuell ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens.

3 Ulykke med gående/syklende
Det vil alltid eksistere en sannsynlighet for trafikkuhell langs vegnettet. Risikoen for trafikkulykker vil
ikke øke som følge av planen, det er i området gang-/sykkelveger og gode kryssinger. SVV jobber
med en plan som vil bedre trafikksikkerheten langs Hølleveien, og planforslaget hjemler gang/sykkelveg langs Stauslandsveien. Økt risiko for trafikkuhell som følge av økt trafikk fra 8
institusjonsboliger anses som ubetydelig.. Planforslaget antas å ha en mindre sannsynlighet for
ulykker, men eventuell ulykke vil kunne være en kritisk konsekvens.

4 Ulykke ved anleggsgjennomføring
Det vil være en generell ulykkesrisiko ved anleggsgjennomføring. Ulike lovverk regulerer imidlertid
virksomheter som skal operere i området. Når det gjelder ulykke ved anleggsgjennomføring vurderes
det som mindre sannsynlig, mens konsekvensene vurderes som kritiske. Området skal merkes/skiltes
og sikres for uvedkommende. Eventuelle sprengningsarbeider kan bare gjennomføres etter godkjent
sprengningsplan og må gjennomføres av kompetent foretak. Spesielle tiltak utover dette anses ikke å
være nødvendig.
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7

Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader

7.1

Innkomne merknader
I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet 7 brev/e-poster med merknader og
innspill til planarbeidet. Merknadene følger som eget vedlegg.

Fylkesmannen i Austog Vest-Agder,
datert 19.12.2016

Agder Energi Nett
AS, datert
15.12.2016
Grønt nettverk,
datert
19.1.2017
Ingeniørvesenet,
datert 19.12.2016

Rådet for mennesker
med nedsatt
funskjonsevne,
datert 1.2.2017

Ingen spesielle merknader, minner om at virkningene for naturmangfold, fremmede
arter, barn og unge, universell utforming, forurensing og ROS må utredes.
Kommentar:
Utredet i planbeskrivelsen.
Orienterer om anlegg i området.
Kommentar:
Planforslaget medfører ikke konflikt med eksisterende anlegg
Den ubebygde delen er en grønn ressurs som kan brukes som kolonihage.
Kommentar:
Hensikten med planarbeidet har vært å tilrettelegge for institusjonsplasser
Stikkord knyttet til VA og veg.
Kommentar:
Innspillet ivaretas i planforslaget.
Rådet stiller spørsmål ved at man planlegger utvidelse av Nygårdshaven slik at dette
fremstår som et institusjonspreget område.

Statens vegvesen,
datert 13.1.2017

Kommentar:
Dette er en villet utvikling fra kommunens side, både ved eksisterende plan og
planforslaget.
Orienterer om tilgrensende planarbeid og vil vektlegge byggegrense mot fylkesveger,
frisikt og støyskjerming

Vest – Agder
fylkeskommune,
datert 10.1.2017

Kommentar:
Det har vært to møter med SVV og kommentarene er ivaretatt i planforslaget.
Anbefaler at området gis en høy utnyttelse, ivaretakelse av barn og unges interesser
må beskrives, planen må koordineres med reguleringsplan for Hølleveien. Det må
foretas arkeologisk registrering.
Kommentar:
Det legges opp en fortetting av området, behovet for arkeologisk registrering er
avklart. Resten av merknadene er ivaretatt.
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Vedlegg
Plankart, 1:1000
ROS – analyse
Reguleringsbestemmelser
Innkomne merknader
Rammeplan VA
Støyrapport
Tegninger av planlagt bebyggelse
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L13
2016/3298 -50818/2017
Vibeke Wold Sunde
04.12.2017

Saksframlegg
Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4,
6 og 10 - Plan ID 201616
Utv.saksnr
212/17

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
13.12.2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nygårdsgaven 1, 2,
4, 6 og 10 – Plan ID 201616 ut til offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 13.12.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2,
4, 6 og 10 – Plan ID 201616 ut til offentlig ettersyn og høring.
Repr. Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag:



Krav om 10% ladeplasser på kommunale parkeringsplasser og tillatelse til etablering
av solceller på takflater innarbeides i planbestemmelsene.
Overskudd av matjord flyttes ved etablering av bygg og anlegg.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Tilleggsforslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra MDG ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nygårdshaven
1, 2, 4, 6 og 10 – Plan ID 201616 ut til offentlig ettersyn og høring.
Krav om 10% ladeplasser på kommunale parkeringsplasser og tillatelse til etablering av
solceller på takflater innarbeides i planbestemmelsene.
Overskudd av matjord flyttes ved etablering av bygg og anlegg.

Bakgrunn for saken:
Multiconsult AS har på vegne av Søgne kommune v/ eiendomsenheten utarbeidet forslag til
detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og 10.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av bo- og servicesenteret i
Nygårdshaven med flere leiligheter.
Dagens situasjon og planstatus:
I gjeldende bebyggelsesplaner for området er arealene regulert til offentlig formål – institusjon
med direkteplassering av bygg. Store deler av området er bygd ut i tråd med gjeldende plan til
offentlig bebyggelse / institusjon. Langs Stauslandsveien er det er område som ikke er realisert
i tråd med planen, se flyfoto.

Det ønskes nå utbygging av dette området (markert med rødt), og det er derfor utnyttelse av
disse arealene som har vært hovedtema for planarbeidet.

Planprosess:
Det ble avholdt oppstartsmøte den 5. desember 2016. Multiconsult AS meldte oppstart av
planarbeidet på vegne av eiendomsenheten per brev den 14.12.16 og med kunngjøring i fvn
den 16.12.16. Det kom inn syv innspill til varselet om oppstart. Merknadene er oppsummert og
kommentert i planbeskrivelsen. Innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 4.
Planens innhold:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Som
vedlegg til planen er det utarbeidet, støyrapport, ROS-analyse og rammeplan for vann og avløp
for planlagt bebyggelse i BIN2 (vedlegg 5 - 7).
Forslag til plankart er vist i kartutsnittet under med flyfoto i bakgrunnen. Vegvesenet arbeider
med en ny reguleringsplan for Hølleveien. Avgrensningen av planen mot vest er gjort i
overenstemmelse med vegvesenets planer for Hølleveien.
Planforslaget legger til rette for utvidelse av eksisterende bo- og servicetilbud. Maks tillatt
utnyttingsgrad er satt til BYA = 50 %. Det er satt en maks høyde på bebyggelsen på 10 meter
fra gjennomsnittlig planert terreng.

Administrasjonens vurdering av planforslaget:
Planforslaget er en videreføring av formålene i gjeldende planer. Den største endringen i
forhold til gjeldende plan er at bebyggelsen ikke er direkteplassert, men styres av byggegrenser
og utnyttingsgrad. Dette gir en plan som er mer fleksibel med tanke på plassering av
bebyggelsen. Tillatt utnyttingsgrad og høyde på bebyggelsen er noe høyere enn for
småhusbebyggelsen i boligområdet rundt. Det vurderes som akseptabelt å ha en høyere

utnyttingsgrad for områdene regulert til institusjon enn for tilstøtende boligområder.
Parkeringskrav og krav til uteoppholdsarealer er i tråd med føringene i kommuneplanen.
Støy
Planområdet er støyutsatt fra både Hølleveien og Stauslandsveien, støysonene er vist i
plankartet. For den ubebygde delen mot Stauslandsveien er det regulert inn plassering av
støyskjerm. Det er avklart i støyutredningen at denne plasseringen vil gi tilfredsstillende
støynivå for uteoppholdsarealer på bakkenivå. For å sikre at også andre arealer kan
støyskjermes ved behov, er det lagt inn i bestemmelsene at støyskjerm kan plasseres i
formålsgrensen mot annen veigrunn.
Barn og unges interesser
Veien gjennom planområdet benyttes som skolevei av barn som går på Nygård skole og
Tangvall skole. Dette er bekreftet gjennom barnetråkkregistrering som er gjort i forbindelse
med pågående planarbeid for Hølleveien. Nygårdshaven opprettholdes som en blindvei uten
gjennomkjøring til Stråveien, slik at veien fortsatt kan fungere som en trygg gangforbindelse.
Rett ved planområdet, i området til Nygårdshaven borettslag, er det opparbeidet en
nærlekeplass. Videre ligger Nygård skole rett nord for planområdet og det en balløkke i
området som kalles Myggis. Sett i sammenheng med eksisterende anlegg nær planområdet og
at det her planlegges bebyggelse til institusjon, er det ikke vurdert som nødvendig å legge til
rette for etablering av lekearealer innenfor planområdet.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses ikke som
nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
Kulturminner:
Det er registrert et funn fra steinalderen innenfor planområdet. Representant fra
fylkeskonservator har befart området og ikke funnet grunnlag for å sette krav om videre
kartlegging.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til planforslaget.

Vedlegg
1 Plankart
2 Planbestemmelser - Nygårdshaven
3 Planbeskrivelse - Nygårdshaven
4 Uttalelser til oppstartvarsel
5 Støyrapport - Nygårdshaven
6 ROS - analyse Nygårdshaven
7 Rammeplan VA - BIN2

RAPPORT

ROS-analyse Detaljregulering for Nygårdshaven
OPPDRAGSGIVER

Søgne kommune
EMNE

ROS-analyse

DOKUMENTKODE: ROS - PBL

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag
fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten
Multiconsults skriftlige samtykke.
Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig
har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg
beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult
eller eventuell annen opphavsrettshaver.
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OPPDRAG

Detaljregulering for Nygårdshaven

DOKUMENTKODE

313888-PLAN-ROS

EMNE

ROS - analyse

TILGJENGELIGHET

Åpen

OPPDRAGSGIVER

Søgne kommune

OPPDRAGSLEDER

Bjørn Andresen

KONTAKTPERSON

Ola Frøysland
ANSVARLIG ENHET

Areal og utredning

GNR./BNR./SNR.

SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplan
for detaljregulering for Nygårdshaven.

Oppsummerende tabell over mulige uønskede hendelser
Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig

En viss fare

Meget sannsynlig
Sannsynlig
Mindre sannsynlig

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

29
38
44,45,46

Lite sannsynlig

For hendelser som faller inn under rød og gul kategori er mulige mottiltak vurdert. Dette gjelder temaene:
29: Støv, støy; trafikk
38: Støv og støy fra trafikk
44: Ulykke i av/påkjørsler
45: Ulykke med gående/syklende
46: Ulykke ved anleggsgjennomføring
ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike hendelsene. Det
må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.
Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere antall uønskede
hendelser, eller redusere konsekvensen av disse til et akseptabelt nivå.
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INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Plan- og bygningsloven § 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål:
”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.”

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av frittliggende småhusbebyggelse,
atkomstveg, samt opparbeide arealer til lekeplass/ballplass. Planområdet er i dag noe bebygd. Deler
av området er LNF - område. Boligbebyggelsen vil være eneboligbebyggelse med et tilpasset
atkomstveg-system.

1.2

Avgrensning av ROS - analysen
Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på mennesker,
miljø eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for vedtak av planen.
Alvorlige risikoforhold kan medføre at krav om endringer, innføring av hensynssoner,
planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen frarådes.
Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som foreslått, og ikke
generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering. Dette ivaretas av lovverk og
forskrifter generelt.
ROS-analysen er i tillegg en gjennomgang og utsjekking av generelle risikoforhold knyttet til
grunnforhold, stråling, ulike typer ulykker i den grad dette ikke er behandlet i planmaterialet.
Gjennomgangen og vurderingen av slike forhold skjer ved en ekspertgjennomgang og konkrete
analyser for hvert tema gjøres kun der den først gjennomgangen viser at det potensial for stor risiko.
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Metode

2.1

Generell beskrivelse av metode
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veileder for kommunale
risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB, 1994). Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser
representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et
resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser.
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede hendelser
for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et
akseptabelt nivå.
Hendelser kan representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige
funksjoner. Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for
tiltak, vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller
kombinasjoner av slike forhold.
Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal anslås
hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale
forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. I denne ROS-analysen har vi benyttet
klassifisering som vist i DSBs veileder. Hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i
ROS-analysen. Dette er hendelser som innebærer en villet konsekvens uten at vurdering av
sannsynlighet er relevant, og således ikke en uønsket hendelse.

2.2

Vurderingskriterier
Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes.
Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter
forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker, for miljø og for
samfunnsviktige funksjoner.
Tabell 1: Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe
Begrep
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig

Frekvens
Sjeldnere enn hvert 50. år.
Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 50 år.
Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år
Mer enn en gang hvert år.

Vekt
1
2
3
4

2.2.1 Metode i dette prosjektet
ROS-analysen er basert på tilgjengelig informasjon.
Tabell 2: Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse
Begrep

Vekt

Ufarlig

1

A
Mennesker
Ingen
personskader

B
Miljø
Ingen
miljøskader
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En viss fare

2

Få eller små
personskader

Mindre
miljøskader

Kritisk

3

Få men alvorlige
personskader

Omfattende
skader på
miljøet

Farlig

4

Opp til 5 døde

Alvorlige skader
på miljøet

5

Over 5 døde og 20
alvorlige skadde

Svært alvorlige
og langvarige
skader på
miljøet.

Katastrofalt

mindre forsinkelser, ikke behov for
reservesystemer.
Systemer settes midlertidig ut av
drift. Kan føre til skader dersom det
ikke finnes reservesystemer/
alternativer.
Driftsstans i flere døgn. For eks.
ledningsbrudd i grunn og luft.
Systemet settes ut av drift for lengre
tid. Andre avhengige systemer
rammes midlertidig.
Hoved- og avhengige systemer settes
permanent ut av drift. Kombinasjon
av flere viktige funksjoner ute av
drift. Adkomst, strømforsyning,
vannforsyning.

Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse
representerer.
Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som kommer
opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og stor sannsynlighet, mens
hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre farlige og lite sannsynlige.
Mottiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt område, og vurderes dersom hendelsene
faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i
hvilket område hendelsen faller innenfor. Matrisen beskriver risikoen etter at mottiltaket er vurdert.
Tabell 3 Matrise for riskovurdering
Konsekvens
Ufarlig

En viss fare

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Sannsynlighet
Meget sannsynlig

Sannsynlig

Hendelse x

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Hendelse y
Uakseptabel risiko – Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn
Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko
Akseptabel risiko

Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og sårbarhetsforhold
påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller skadebegrensende.
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2.3

Avgrensning av analysen – relevante temaer
I tabellen under er det listet opp mulige risikoforhold som kan være aktuelle i forbindelse med
planlagte byggetiltak. Det er tatt utgangspunkt i Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og
bebyggelsesplaner som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapsrapport GIS i
samfunnssikkerhet og arealplanlegging (DSB, 2011).

Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen viser, som
for eksempel grunnforurensning, støy- og luft forurensning.

Tabell 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse sjekkliste for anleggs- og/eller driftsfasen.

Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Natur og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/-skred

Nei

2. Snø-/isras

Nei

3. Flomras

Nei

4. Elveflom
5. Tidevannsflom

Nei
Nei

6. Radongass

Usikkert

Løses i henhold til TEK10 § 13-5.

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt

Nei

8. Nedbørutsatt

Nei

Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora

Nei

10. Sårbar fauna/fisk

Nei

11. Verneområder

Nei

12. Vassdragsområder

Nei

13. Forminner (afk)

Nei

14. Kulturminne/-miljø

Nei

Ikke behov for ytterligere
undersøkelser iflg VAF.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Vei, bru, knutepunkt

Nei

16. Havn, kaianlegg

Nei
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

17. Sykehus/-hjem, kirke

Nei

18. Brann/politi/sivilforsvar

Nei

19. Kraftforsyning

Nei

20. Vannforsyning

Nei

21. Forsvarsområde

Nei

22. Tilfluktsrom

Nei

23. Område for idrett/lek

Nei

24. Park/rekreasjonsområde

Nei

25. Vannområde for friluftsliv

Nei

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Meget
sannsynlig

En viss
fare

Støyrapport viser at det er behov
for støyskjerming for å skjerme
uteområder, og innglassing av
balkong for å skjerme soverom

Sannsynlig

En viss
fare

Anleggstrafikk

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning

Nei

27. Permanent forurensning

Nei

28. Støv og støy; industri

Nei

29. Støv og støy; trafikk

JA

30. Støy; andre kilder

Nei

31. Forurenset grunn

Nei

32. Forurensning i sjø

Nei

33. Høyspentlinje (em stråling)

Nei

34. Risikofylt industri mm.
(kjemikalier/eksplosiver, olje/gass,
radioaktivitet)
35. Avfallsbehandling

Nei

36. Oljekatastrofeområde

Nei

Nei

Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt forurensning
38. Støy og støv fra trafikk

Nei
JA

39. Støy og støv fra andre kilder

Nei

40. Forurensning i sjø
41. Risikofylt industri mm.
(kjemikalier/eksplosiver osv.)

Nei
Nei

Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods

Nei
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Mindre
sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Mindre
sannsynlig

Kritisk

Generell ulykkesrisiko.

Kritisk

Generell ulykkesrisiko.

Kritisk

Generell ulykkesrisiko..

Trafikksikkerhet
44. Ulykke i av-/påkjørsler

JA

45. Ulykke med gående/syklende

JA

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring
47. Andre ulykkespunkter

JA
Nei

Andre forhold
48. Sabotasje og terrorhandlinger

Nei

-Er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål?
-Er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?
49. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is, endringer
i vannstand mm.
50. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup etc.)
51. Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc.
52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

2.4

Nei
Nei

Nei
Nei
Nei

Forutsetninger for ROS - analysen
Hensikten med en risiko- og sårbarhetsanalyse er å gi et grunnlag for å integrere beredskapsmessige
hensyn i arealplanleggingen. ROS-analysen legger vekt på temaer som representerer en spesiell risiko
i forbindelse med planforslaget. Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten
lokaliseres som foreslått, og ikke generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering.
Hendelser som vurderes i analysen er forhold som kan oppstå plutselig og uforutsett, og ha store
konsekvenser for mennesker, miljø og samfunn.
Vi forutsetter at planlegging og prosjektering av tiltaket gjøres i henhold til gjeldende lover og
forskrifter, også utover plan- og bygningslovgivningen. ROS-analysen vurderer derfor ikke temaer
som er sikret gjennom i annet regelverk med krav til utredning, eller inngår i planbeskrivelsen.
Eksempler på dette er radon og brannsikkerhet i bygg, som forutsettes ivaretatt iht. byggteknisk
forskrift (TEK 10). Sårbare naturområder omtales heller ikke, da dette er et utredningskrav i
planbeskrivelsen, jf. naturmangfoldloven. Fornminner (automatisk fredete kulturminner) ivaretas
gjennom kulturminneloven, og må belyses i planbeskrivelsen. Forurenset grunn ivaretas gjennom
forurensningsforskriften, og inngår derfor heller ikke i ROS-analysen. Luftforurensning og støyforhold
anses heller ikke som et risikofylt tema, og forutsettes belyst i planbeskrivelsen. Disse temaene
omtales derfor ikke i ROS-analysen.
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2.5

Oppsummerende ROS - matrise

Tabellen under gir et samlet bilde av denne planens uheldige hendelser. Hendelser som er vurdert å være
sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak.
Konsekvens
Sannsynlighet

Ufarlig

En viss fare

Meget sannsynlig
Sannsynlig

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

29
38

Mindre sannsynlig

44,45,46

Lite sannsynlig
Tabell 5 Risikomatrise

2.6

Vurdering av risikoreduserende tiltak
2.6.1 Hendelser med lav risiko __________

Det er ikke påvist noen hendelser som er vurdert med lav risiko.

2.6.2 Hendelser med middels risiko __________
Støy og trafikk i anleggsperioden (38) er vanskelig å unngå, og regulert i annet lovverk. Risikoen for
trafikkulykker (44,45,46) vil ikke øke som følge av planen, det er i området gang-/sykkelveger og gode
kryssinger. SVV jobber med en plan som vil bedre trafikksikkerheten langs Hølleveien, og planforslaget
hjemler gang-/sykkelveg langs Stauslandsveien. Økt risiko for trafikkuhell som følge av økt trafikk fra 8
institusjonsboliger anses som ubetydelig.
2.6.3 Hendelser med uakseptabel risiko __________
Støv og støy fra trafikk (29) vil bli uakseptabel for planlagt bebyggelse uten støyskjerming. Dette er lagt inn i
plankartet og tatt med som rekkefølgebestemmelse.
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3

Usikkerhet ved analysen

3.1

Brudd på forutsetninger
Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli annerledes.
Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om risikoanalysen bør oppdateres.

3.2

Usikkerhet i sannsynlighetsvurderinger
Kvantifisering av sannsynlighet vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type analyser.
Dette skyldes flere forhold. Et moment er at det for mange typer hendelser ikke finnes erfaringer
eller etablerte metoder for å beregne frekvensen av ulike typer hendelser, eller modeller og metoder
som kan gi eksakte beregninger av sannsynlighet. I slike tilfeller må derfor sannsynligheten vurderes
ut fra et faglig skjønn, og selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse innen det
fagområdet som er aktuelt, vil det være en usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for
vurdering av virkningene av risikoreduserende tiltak.
Et annet moment er detaljeringsnivået på systembeskrivelsen (prosjektbeskrivelsen). Denne analysen
er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. Innenfor de
rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger. Selv om vi
gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette klare rammer for
risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt over på dette
planstadiet, og som kan påvirke risikoen. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre
planarbeid og prosjektering.
Et tredje moment er uforutsette hendelser som man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige
arbeidet med analysen.
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Multiconsult har utført beregninger av veitrafikkstøy ved Nygårdshaven i Søgne kommune. Beregningene viser at
området ligger i gul støysone etter retningslinjen T‐1442. Gul sone er en vurderingssone hvor det kan tillates
oppføring av boliger dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende lydforhold.
For å oppnå tilfredsstillende lydforhold må lydnivået på uteoppholdsareal ha Lden < 55 dB. For å innfri dette med
dagens plassering av uteplasser må det bygges skjerm på balkong i 2. etasje samt en 2,2 meter høy skjerm som
forlengelse av boder langs veg. Evt kan uteplasser på bakkeplan flyttes til baksiden av bolig i forhold til veg, og
skjerm utelates.
I tillegg må boliger ha en tilstrekkelig god nok fasade for å oppnå Lp,A,24h < 30 dB i soverom og oppholdsrom, og
Lp,AF,Max < 45 dB i soverom på nattestid. Minst et av soverommene bør plasseres langs fasaden som vender bort fra
veien slik at soverom er på «stille side».

1

Bakgrunn
Multiconsult har fått i oppdrag å foreta en støyutredning i forbindelse med planlegging av
boligbygging på Nygårdshaven i Søgne kommune. Støyutredningen omfatter veitrafikkstøy.
Estimerte trafikktall for år 2027 er lagt til grunn for alle beregninger. Planområdet er vist i figur 1.

Figur 1: Planområdet

REV.

06.11.2017
DATO

Vegtrafikkstøy
BESKRIVELSE

MULTICONSULT | Rigedalen 15 | 4626 Kristiansand | Tlf 37 40 20 00 | multiconsult.no

KIE
UTARBEIDET AV

BML
KONTROLLERT AV

BML
GODKJENT AV

NO 910 253 158 MVA

Nygårdshaven ‐ Søgne

multiconsult.no

Veitrafikkstøy

2

Krav og retningslinjer
T‐1442
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T‐14421. Retningslinjen er
utarbeidet i tråd med EU‐regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med
støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan‐ og bygningsloven.
T‐1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan‐ og
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny
støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet.
I henhold til T‐1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner når det
gjelder trafikkstøy:


rød sone (> 65 Lden for veitrafikkstøy), nærmest støykilden, angir et område som ikke er
egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal
unngås.



gul sone (55 ‐ 65 Lden for veitrafikkstøy), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse
kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy.

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier.
Støykilde

Støysone
Gul sone

Vei

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

Lden 55

L5AF 70

Lden 65

L5AF 85

Lden er A‐veiet ekvivalent lydnivå for dag‐kveld‐natt med 5dB tillegg på kveld og 10 dB ekstra tillegg
på natt. L5AF er A‐veiet maksimalt lydnivå.
Nedre grenseverdi for gul sone (55 Lden for veitrafikkstøy) er anbefalte støygrenser. Grenseverdier
for ekvivalent lydnivå gjelder støynivå midlet over ett år.
Ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger angir T‐1442 Lden på 55 dB for
veitrafikkstøy som grenseverdi på uteplass. Grensene for maksimalt lydnivå (70 L5AF for
veitrafikkstøy) gjelder i nattperioden dersom det er 10 eller flere hendelser per natt.
I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med
høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal‐ og transportplanlegging. Her kan det vurderes å
tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål.

NS‐8175
Bygging av nye boliger skal reguleres etter Teknisk forskrift til Plan og bygningsloven 2010 (TEK 10)2.
Norsk Standard NS 8175 3er utarbeidet for å kunne brukes som referanse til TEK 2010 der

1

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T‐1442 ‐ Miljødirektoratet
Teknisk forskrift til Plan og Bygningsloven 2010 (TEK 10), DIBK
3
Norsk Standard NS 8175 fra 2012, Standard Norge
2
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lydkravene angis som funksjonskrav. NS 8175 fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av
luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid og lydnivå fra innendørs og utendørs lydkilder. NS 8175
(lydklasse C) angir at støynivået på uteområder ved boliger skal beregnes som Lden og vurderes mot
grense på 55 dBA for veitrafikkstøy. Innendørs skal Lp,A,24h vurderes mot en grense på 30 dB i
soverom og oppholdsrom, og Lp,AFmax mot en grense på 45 dB i soverom på nattestid.

3

Trafikktall
Veitrafikk
Trafikkdata er hentet fra Statens vegvesen og framskrevet til år 2027. Framskrivningen er gjort
basert på grunnprognoser for person‐ og godstransport for Vest‐Agder mottatt av statens
vegvesen. I tabellen nedenfor er det gitt en oppsummering av trafikktallene som er lagt til grunn i
beregningene.

Tabell 2: Trafikktall
Veistrekning

ÅDT

ÅDT

2015
Fv 456 i sør
Fv 456 i vest

2027

% andel
tungtrafikk

Fartsgrense
km/t

4500

5223

7%

50 km/t

10500

12187

7%

50 km/t

Prosentvis døgnfordeling er hentet fra veilederen til T‐1442 utarbeidet av Miljøverndepartementet4
og er gjengitt i tabell 3.
Tabell 3: Prosentvis fordeling av ÅDT over døgnet for de 3 gruppene
Periode

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Dag (07-19)

75 %

84 %

58 %

Kveld (19-23)

15 %

10 %

22 %

Natt (23-07)

10 %

6%

20 %

For Fv 456 er døgnfordelingen i gruppe 1 benyttet.

4

Kartgrunnlag
Beregningene er gjort med utgangspunkt i digitalt kart mottatt fra oppdragsgiver.

4

Veileder – Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T‐1442)
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Beregninger
Beregningsverktøy
Programmet Cadna/A versjon 2017 er benyttet i beregningene. Programmet beregner i henhold til
Nordisk beregningsmetode 5. Usikkerheten i beregningsmetoden er ca +/‐ 2 til 3 dB.

Beregningsforutsetninger

6



Beregningshøyde støysonekart:

1,5 m og 4 m over bakken



Gridoppløsning støysonekart:

2x2m



Lydabsorpsjon mark:

1



Antall refleksjoner:

2



Beregning av vegtrafikkstøy er utført uten fasaderefleksjoner fra bygningens egen fasade i
henhold til T‐1442

Støysonekart
Støysonekart med gjennomsnittsnivå (Lden) fra vei viser at området ligger i gul sone (vedlegg 1‐A).
Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak
gir tilfredsstillende støyforhold. Det er planlagt å bygge en 2,2 meter høy skjerm som en forlengelse
av boder langs veg. Vedlegg 1‐B viser skjermet situasjon i 4 meters høyde. Skjermen gir liten effekt i
4 meters høyde.
Vedlegg 1‐B og 2‐B viser skjermet og uskjermet situasjon i 1,5 meters høyde. Skjermen gir god
effekt på 9‐10 dB på uteplass mot veg i 1,5 meters høyde. Uteplasser på bakkeplan kan alternativt
legges på baksiden av byggene i forhold til veg. Da vil det ikke være nødvendig med skjerm langs
veg.
Ettersom at det er mer enn 10 hendelser per natt er det beregnet støysonekart for maksimalnivå.
Lden er dimensjonerende.

7

Fasadetiltak
I følge NS‐8175 gjelder krav om innendørs støy fra utendørs lydkilde på 30 dBA gjennomsnittsnivå
(Lp,A,24h) i soverom og oppholdsrom og 45 dBA maksimalnivå (Lp,AF,Max) i soverom på nattestid.
Fasaden må være god nok til å oppnå mindre enn 30 dBA gjennomsnittsnivå (Lp,A,24h) i soverom og
oppholdsrom og 45 dBA maksimalnivå (Lp,AF,Max) i soverom på nattestid. Soverom anbefales å legges
langs fasaden som vender bort fra vegen.
Beregninger av innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder kan gjøres på et senere tidspunkt for å sikre
at fasaden er god nok.

8

Uteareal
For lydnivå på uteareal fra utendørs støykilder angir NS 8175 en grenseverdi på 55 dB for
veitrafikkstøy. Med dagens plan for plassering av uteplass må det påberegnes å skjerme uteplass.

5

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, Miljøverndepartementet / Vegdirektoratet 1979
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Det er planlagt en skjerm i forlengelse av boder. Denne må være 2,2 meter høy og utformes som
vist i figur 2. Vedlegg 2‐B viser skjermens effekt i 1,5 meters høyde.
Balkongene i 2. etasje må skjermes med en henholdsvis 1.4, 1.5 og 1.6 meter høy skjerm som vist
på figuren under. Takutstikk og overbygg over balkonger må være absorberende. Det kan benyttes
en direktemontert 40 mm akustikkplate med glassfiberduk.

Figur 2: Skjerm på mark i 1. etasje. Skjermen må være 2,2 meter høy.

1,4 m
1,4 m

1,6 m
1,6 m

1,5 m

Figur 3: Skjerm på balkong i 2. etasje. Takutstikk og overbygg over balkonger må være
absorberende.
Skjerm må ha en flatevekt på min 12‐15 kg/m2 og kan bygges i tre, mur, glass eller en kombinasjon.
Skjerm må være tett mot mark eller tett mot veranda.

9

Konklusjon
Multiconsult har utført beregninger av veitrafikkstøy for bygging av boliger på Nygårdshaven i
Søgne kommune. Beregningene viser at området ligger i gul støysone etter retningslinjen T‐1442.
For å oppnå tilfredsstillende lydforhold må lydnivået på uteoppholdsareal ha Lden < 55 dB. For å
innfri dette med dagens plassering av uteplasser må det bygges skjerm på balkong i 2. etasje samt
en 2,2 meter høy skjerm som forlengelse av boder langs veg. Evt kan uteplasser på bakkeplan
flyttes til baksiden av bolig i forhold til veg, og skjerm utelates.
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I tillegg må boliger ha en tilstrekkelig god nok fasade for å oppnå Lp,A,24h < 30 dB i soverom og
oppholdsrom, og Lp,AF,Max < 45 dB i soverom på nattestid. Minst et av soverommene bør plasseres
langs fasaden som vender bort fra veien slik at soverom er på «stille side».

10

Vedlegg
Vedlegg 1‐A:

Støysonekart for veitrafikkstøy – Lden i 4 m høyde

Vedlegg 1‐B:

Støysonekart for veitrafikkstøy – Lden i 1,5 m høyde

Vedlegg 2‐A:

Støysonekart for veitrafikkstøy, skjermet situasjon – Lden i 4 m høyde

Vedlegg 2‐B:

Støysonekart for veitrafikkstøy, skjermet situasjon – Lden i 1,5 m høyde
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/188659-4

2016/3298 -

26.01.2018

53333/2017

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6
og 10 i Søgne kommune - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 19.12.2017.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for
Nygårdshaven.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av bo- og servicesenteret med
flere leiligheter.
Kommentarer:
Frisiktlinjer for kryss mellom fv. 456 og SKV1 mangler og må innarbeides før sluttbehandling
av planen. Det samme gjelder frisiktlinjer i avkjørsler til SPP1 og SPP2.
I tillegg må det tas inn egen reguleringsbestemmelse til frisiktlinjer som bl.a. beskriver hva
som tillates av vegetasjon mv. innenfor sikttrekanten.
Bestemmelsene 2.1.1: «Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som vist i

plankartet. Boder som plasseres inntil støyskjerm tillates oppført utenfor byggegrense.» Så
langt vi har kunnet registrere fremgår ikke planlagte boder av plankart og planbeskrivelse,
kun i bestemmelsene og støyberegningen. Statens vegvesen mener bestemmelsen bidrar til
uthuling av byggegrensen i planen og vi kan ikke gir vår tilslutning til den.
Bygningsmassen må plasseres i samsvar med regulert byggegrense og bestemmelsen om
boder må utgå. Byggegrensa er allerede redusert fra 20 meter til 17,5 meter i denne planen i
forhold til gjeldende plan.
Bestemmelsene 2.1.1, siste setning: «Støyskjermer utover det som er vist i plankartet kan

etableres i formålsgrensen mot annen veggrunn.» I følge mail fra kommunen av 22.1.18 er
denne bestemmelsen i utgangspunktet rettet mot Stauslandsveien, men den kan også være
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

aktuell for Hølleveien. Det er ikke regulert inn annen veggrunn mot Hølleveien i denne
planen og bestemmelsen kan ikke knyttes til arealformål i tilgrensende plan. Dersom det blir
behov for skjerming av ny bebyggelse mot støy fra Hølleveien bør det være kurant å løse
dette gjennom dispensasjonsbehandling.
Vegavdeling 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.,

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2016/3298

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/17759

Dato
29.01.2018

Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og 10,
planid 201616 i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 19.12.2017.
Planforslaget legger til rette for utvidelse av eksisterende bo- og servicesenter. Iflg. gjeldende
bebyggelsesplaner for området, er arealene regulert til offentlige formål – institusjon med
direkteplassering av bygg. Store deler er bygd ut i samsvar med gjeldende plan til offentlig
bebyggelse / institusjon. Langs Stauslandsveien er det et areal som ennå ikke er realisert.
Foreliggende planforslag viser her ikke lenger direkteplassering av bebyggelse, men
byggegrenser og utnyttingsgrad. Kommunen mener dette gir en plan som er fleksibel med
tanke på plassering av bebyggelsen.
Planområdet er støyutsatt fra både Hølleveien og Stauslandsveien. Det er imidlertid gitt
bestemmelser som sikrer at anbefalte støygrenser i henhold til Klima- og miljødepartementets
retningslinje T-1442/2016, overholdes. Vi gir imidlertid faglig råd om at det presiseres i
bestemmelsen at støykravene knyttes til tabell 3 i retningslinjen.
Det er i planområdet ikke lagt til rette for etablering av lekearealer. Dette ses i sammenheng
med at Nygård skole ligger rett nord for planområdet, og at det er både nærlekeplass og ballløkke i nærheten. Vi mener dette bør være tilstrekkelig i dette tilfellet.

Med hilsen
Pia Karine Hem Molaug (e.f.)
faggruppeleder plan

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

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

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

4605

KRISTIANSAND S

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 30.01.2018 15:01:18
Til: Postmottak
Tittel: Detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og 10 - Søgne kommune

Detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og 10 ‐ Søgne kommune, Ref. 2016/3298‐53333/2017
Vi viser til oversendelse av 19.12.2017 ang. detaljregulering.
I området som inngår i reguleringen har vi en 22 kV høyspent jordkabel som går over området i tillegg til
kabelstikkledninger til de eksisterende boligene.
Høyspentkabelen vises på vedlagte kartskisse med rød farge. Det må ikke bygges nærmere enn 2,5 m fra denne
kabelen.
Eventuell flytting eller omleggingen av våre anlegg må bekostes av utbygger.

Med vennlig hilsen
Trygve Dahl | Senioringeniør
trygve.dahl@ae.no tlf: +47 38 60 86 58
Agder Energi Nett AS
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00

www.aenett.no

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 16/09572-8

Deres ref.: 2016/3298

Dato: 06.02.2018

Søgne kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for
Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og 10 - Plan ID 201616
Viser til oversendelse 19.12.2017 av detaljregulering i overnevnte område.
Fylkeskommunen ga innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 10.01.2017.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende bo- og servicesenter.
Planforslaget inneholder 4 felt regulert til institusjon, hvorav 3 er eksisterende.
Vårt inspill til barn og unges interesser ved oppstart av planarbeidet anses ikke lenger som
relevant.
Forholdet til kulturminner og kulturmiljø er tidligere avklart.
Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til planen.

Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
kst. seksjonsleder

Silje Utne Bjørke
rådgiver

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAM ARBEID
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
Organisasjonsnummer:

Fra: linn stråtveit[linntwin@hotmail.com]
Sendt: 05.02.2018 17:58:53
Til: Postmottak
Tittel: Innspill til reguleringsplan for Nygårdshaven, fra Nygårdshaven borettslag

Hei!
Vi ser ut i fra plankartet at det er gode valgmuligheter i fht plassering av de nye omsorgsboligene, innenfor godkjent
byggeområde.
I den gamle planen er de nye omsorgsboligene tegnet inn i ett toetasjes bygg, som ligger rett i front av vårt
leilighetsbygg(Nygårdshaven borettslag).
Ved en slik plassering vil vi som allerede bor og trives her, miste all utsikt vi har, vi vil bli frarøva mye dagslys og for flere av
oss det meste(all?) direkte sollys, spesielt i vinterhalvåret. Dette vil redusere vår gode opplevelse av å bo her betraktelig.
Vi ser at kommunen har gode muligheter til å bygge de nye omsorgsboligene slik at vi som bor her fra før, blir minst mulig
negativt berørt.
Vi har et sterkt ønske om at dere tar hensyn til våre ønsker og innspill:
TAKHØYDE
Vi ser at max takhøyde er satt til 10 meter.
Dette vil bli et enormt bygg foran oss og husene rundt, som er småbebyggelse.
Vi ønsker at max takhøyde på nybygg(ene) blir så lav som overhodet mulig.
PLASSERING
Vi ser at det er muligheter for å plassere bygget/byggene slik at de fleste av våre leiligheter blir minst mulig negativt
berørte.
Det gjøres ved at dere plasserer bygget/byggene så nærme Hølleveien som mulig! Og så langt mot Stauslandsveien som
mulig.
Da vil nybygget/nybyggene bli til så lite sjenanse som mulig.
BYGG
Vi ønsker å beholde mest mulig av utsikt/utsyn, sollys og dagslys.
Vi ber dere derfor vurdere om det er hensiktsmessig å dele omsorgsboligene opp i flere bygg.
PARKERING
Vi ber INNSTENDIG om at plassering av ny byggningsmasse IKKE styres av eksisterende parkeringsplass ved
Nygårdshaven 10.
SKOLEVEI
Ved en plassering av de nye omsorgsboligene og parkeringsplass nærmest mulig Hølleveien, vil skoleveien bli minst mulig
berørt av motorisert kjøretøy.
Oppsummering:
Vi ønsker nybygg som er lavest mulig og minst mulig ruvende. Viktigst er at det plasseres nærmest mulig Hølleveien, og
at plasseringen ikke styres av utvidelse av/eksisterende parkeringsplass.
Det bør være av interesse for kommunen og også få til en best mulig løsning for oss innbyggere som allerede bor her.
Så fort dere har aktuelle arkitekttegninger, så ønsker vi å få disse tilsendt til linntwin@hotmail.com
Mvh
Linn Stråtveit
på vegne av Nygårdshaven borettslag
Sendt fra min iPhone
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Hei igjen!
Viser til tidligere innspill dere har mottatt fra Nygårdshaven borettslag. Disse er enda mer aktuelle etter at vi nå har sett
situasjonsplanen!
Innspill til foreløpig skisse for nybygg i Nygårdshaven:
Det vi fryktet mest er blitt en realitet på tegninga.
Høyde på bygg
Nybygget blir SVÆRT høyt. Dere har planer om å bygge så og si max tillatte høyde. 9,3 meter for kun to etasjer!! Det er
unødvendig og svært ødeleggende høyt for oss som blir liggende i skyggen bak.
Solforhold, lysforhold og utsyn blir stort sett ødelagt med dette forslaget.
De øverste 2,9 m på foreslått nybygg er «dødrom». Det ser ut som et areal som beboerne ikke kan benytte seg aktivt av i
det daglige.
Disse 2,9 m som mest sannsynlig ikke er nødvendig for beboerne å ha i høyden, er de samme 2,9 m som fratar oss MYE!
Dette må det kunne gjøres en forandring på.
Eks: Flatt tak på nybygget. Det vil gjøre det nesten 3 m lavere! Avgjørende!
Plassering av bygg
Foreslått plassering av nybygg er verst tenkelig for vår del. Det ligger nesten så rett i front av oss som det er mulig å la seg
gjøre. Nærmere 80 % av vår rekke vil bli totalt dekket av nybygget, og det vil medføre de negative følgene vi tidligere har
beskrevet.
Nybygget må skyves så langt mot Hølleveien(og Stauslandsveien) som overhodet mulig, slik at den eksisterende
bebyggelse rammes så lite som mulig. (Hver meter vil være til hjelp).
Parkeringsplass
På skissa vi har fått, ser det ut som allerede eksisterende parkeringsplass(til nr 10) er med på å legge føringer for
plassering av nybygg. Det ber vi innstendig om at den ikke må gjøre!! Parkeringen til nybygg bør kunne løses på annen
måte, slik at bygget kan trekkes mot Hølleveien.
Mvh
Linn Stråtveit
på vegne av Nygårdshaven borettslag
Sendt fra min iPhone

Søgne kommune

Detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og 10, Søgne kommune, merknader
fra Grønt Nettverk til vedtak av 13.12.2017

Grønn ressurs
I sentrale deler av Søgne er det større og mindre landbruksområder av god jordkvalitet. Det
gjelder også for arealet mellom bebyggelsen Nygårdshaven og Stauslandsveien. Området har
på grunn av sin størrelse begrenset økonomisk betydning som produksjonsområde for
landbruksnæringen, men stor verdi opplevelsesmessig og for lavskala hagebruk. Med
tilstøtende boligbebyggelse som i dag fremstår med et klart urbant preg, vil jordet oppleves
til å kunne være ei grønn lunge med det potensial stedet har som kolonihagebruk for
beboere i nærområdene. Ved å utarbeide en plan for stedet basert på enkelt hagebruk og
vegetasjon som både fremmer trivsel og biologisk mangfold, vil dette tilføre nærområdene
stor opplevelsesverdi og bidra til sosial interaksjon. Grønt Nettverk og eventuelt andre
organisasjoner kan i et slikt prosjekt være aktører med interesse og kompetanse.
Grønt Nettverk er kjent med at liknende tanker for en del år tilbake ble nedfelt i ei skisse
som da ble utarbeidet for dette området av leder for Kommunalt råd for funksjonshemmede
og kommunens koordinator for funksjonshemmede. I denne skissa ble det nettopp lagt vekt
på den ressursen dette landbruksområdet har til meningsfull aktivitet for beboerne i
Nygårdshaven og muligheten for sosial kontakt med andre med interesse for hagebruk i
nærområdene.
Grønt Nettverk mener det er aktuelt at disse tankene blir vurdert på nytt og fulgt opp for
dette landbruksområdet.
I de vurderingene som kommunen gjør ved detaljreguleringen, ber vi om at nedbyggingen av
god matjord som en begrenset ressurs blir problematisert og verdien vist for den
betydningen slike grønne lunger har for biologisk mangfold og som sosiale møteplasser,
særlig i områder av kommunen som er sterkt nedbygget.
Grønt Nettverk viser så til kommuneplanens føringer for miljø, sitat:

Miljø- og klimaplan
Mål: Kommunen skal sikre biologisk mangfold --------Delmål:
Det satses på etablering av jordvarmeanlegg i utbyggingsområder.
Ved en eventuell fortetning med boliger, vil alternativ oppvarming til elkraft både av nye
boliger og for eksisterende boliger i Nygårdshavkomplekset være i overenstemmelse med
kommuneplanens føringer.
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