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Alternativ 1 (Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei opprettholdes):
1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1 - 3)
vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12..
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Alternativ 2: (Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei frafalles.)
1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1, 2 og
4) vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 13.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1 (Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei opprettholdes):
3. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1 - 3)
vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Alternativ 2: (Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei frafalles.)

3. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1, 2 og
4) vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1, 2 og
4) vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Plan og miljøutvalget ber kommunestyret arbeide for at det ved fremtidig innspill til atp-midler
jobbes hardt, for at gang/sykkelvei, gatelys, evt andre trafikksikringstiltak blir prioritert høyt
innenfor dette aktuelle området.
Protokolltilførsel fra repr. Henriksen (AP):
Rekkefølgekravet om ferdigstillelse av gang- og sykkelvei fra Søgne videregående skole til RV
456 fjernes fordi trafikkbelastningen blir redusert.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Forslag fra FRP
FRPs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1, 2
og 4) vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Plan og miljøutvalget ber kommunestyret arbeide for at det ved fremtidig innspill til atpmidler jobbes hardt, for at gang/sykkelvei, gatelys, evt andre trafikksikringstiltak blir
prioritert høyt innenfor dette aktuelle området.

Bakgrunn for saken:
Rambøll har på vegne av Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet forslag til detaljregulering for
praksisarealer på Søgne videregående skole. Formålet med planen er å legge til rette for
utbedring og samling av praksisarealene for Søgne videregående skole.
Planens innhold:

Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse inkl. ROS-analyse (vedlegg
1 – 4). Planen legger til rette for samling og utbedring av praksisarealene til Søgne
videregående skole i tråd med vedtatt romprogram. Det vises til planbeskrivelsen i vedlegg 1.
Planprosess:
Plan- og miljøutvalget vedtok den 21.03.18 å legge planforslaget ut på høring. Høringsfristen
til planen var 14. mai. Innen høringsfristen har det kommet inn 7 uttalelser til planforslaget.
Høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert av administrasjonen under. Uttalelsene kan
leses i sin helhet i vedlegg 6.
Agder energi nett, 23.04.18.
Det er et eksisterende lavspentnett innenfor planområdet, hvis det er aktuelt med en ny
nettstasjon må det settes av arealer til det.
Administrasjonens kommentar
De ter ikke satt av egne arealer, dersom det er behov for ny nettstasjon forutsettes dette løst
innenfor skolens arealer.
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, 24.04.18.
Fylkesmannen har fokus på at skolen skal godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern
for skoler og barnehager. Det gis faglig råd om at kommuneoverlegen foretar en
forhåndsvurdering før planforslaget behandles videre. Det bes om at det vurderes om
uteoppholdsarealene kan økes i tråd med veileder for forskrift om miljørettet helsevern for
skoler og barnehager.
Det ses positivt på at det er gitt rekkefølgekrav som sikrer etablert gang- og sykkelvei fra
Tangvall via Stauslandsveien. Det anbefales imidlertid at det settes krav om parkering,
fortrinnsvis et maks antall.
Det gis faglig råd om at det settes bestemmelser som sikrer bruk av fornybare materialer og
krav om bruk av mest mulig fornybar og kortreist energi.
Det bør legges inn bestemmelser som sikrer at masser som tilføres området er rene.
Administrasjonens kommentar
Planen er en mindre del av en større framtidig skole som skal være delt mellom Tangvall og
Søgnetunet. Det vurderes ikke som hensiktsmessig at alt uteoppholdsarealet skal løses innenfor
dette begrensede planområdet. Planen gir få detaljer knyttet til utformingen av arealene. Det
legges til grunn at området kan opparbeides i tråd med kravene knyttet til miljørettet helsevern.
Parkering er i hovedsak løst i gjeldende plan for omkringliggende områder. Videre vil en stor
del av transporten til og fra området skje ved buss.
Forskrift om fremmede organismer skal følges opp uavhengig av hva som står i bestemmelsene
til planen.
NVE, 07.05.18.
Generell uttalelse om at kommunen har ansvar for å ta tilstrekkelig hensyn til flom- og
skredfare i arealplaner.
Administrasjonens kommentar
Flom- og skredfare er vurdert i planarbeidet.

Øyvind Berge, Jarl Arvid Berge, Kjetil Olsen og Torleif Johnsen,
Som naboer hadde en forventet mer informasjon underveis i planarbeidet.
Hvor nær kommer ny ridehall nabobebyggelsen i øst, kan det tydeliggjøres i planen? Vil
ridehallen bli brukt til stevner, hvor mye støy vil det bli og vil det være mye aktivitet på
kveldstid og i helger.
Hvor skal gjødselen legges?
Ønsker å tilføye at det bor flere barnefamilier på Berge og at området blir brukt mye som
turområder for barnehager og barneskoler, samt at det er mye aktivitet knyttet til kulturskolen.
Administrasjonens kommentar
Ordinære rutiner for varsel om oppstart og høring av planer er fulgt.
Det er lagt inn byggegrenser som begrenser hvor bebyggelsen kan plasseres. Området reguleres
til skoleformål og forutsettes benyttet til dette. For å sikre ivaretakelse av hensynet til solfohold
for naboer har forslagstiller foreslått følgende rekkefølgebestemmelse:
4.1.a. Før det gis tillatelse til tiltak regulert under bebyggelse, så skal det foreligge en
sol/skyggeanalyse som skal belyse eventuelle konsekvenser for sol og skygge for
nabobebyggelse som grenser opp til planområdet i øst.

Komposteringanlegg er foreslått løst i eksiterende anlegg utenfor dette planormådet.
Statens vegvesen, 14.15.18.
Har følgende merknader:
- Ber om at det finnes en bedre plassering av busstoppet.
- Fortau må svinges inn langs SV2.
- Det må reguleres minimum 1,5 meter annen veggrunn langs fortau.
- Regulert gangfelt må tas ut av planen.
Administrasjonens kommentar
Med unntak av plassering av busstopp er merknadene fulgt opp. Av hensyn til bevaring av
dyrket mark anbefaler ikke administrasjonen at det legges til rette for nye tiltak vest for
atkomstvegen SVG.
WSP, 14.05.18.
Rekkefølgekravet om gang- og sykkelvei er et urimelig krav. Trafikksituasjonen er vesentlig
endret siden forrige reguleringsplan ble laget. Trafikksikkert kan ivaretas ved mindre tiltak
som fartsdempende tiltak og/eller bedre lys. Det bes om at rekkefølgekravet tas ut. Det
presiseres at dersom rekkefølgekravet opprettholdes vil prosjektet få stoppordre.
Administrasjonens kommentar
Det vises til kommentarene til rekkefølgekravet i saksutredningen under.
Vest-Agder fylkeskommune, 14.05.18.
Fylkeskommunen ser at det kan være ønskelig med gang- og sykkelvei. Utbyggingen som nå
fremmes vil ikke generere mer trafikk og sett i sammenheng med lav ÅDT og kun 50 km/t,
tilsier ikke dette at det bør stilles krav om gang- og sykkelvei.
Administrasjonens kommentar
Det vises til kommentarene til rekkefølgekravet i saksutredningen under.

Vurdering av planen:
Planforslaget er i stor grad en videreføring av formålene i gjeldende plan. Den største
endringen i forhold til gjeldende plan er at området regulert til idrett er innlemmet i bebyggelse
og anlegg.
Rekkefølgekrav
I gjeldende reguleringsplan for området er det satt et rekkefølgekrav om at før ny skole er
ferdig skal det være opparbeidet gang- og sykkelvei til sentrum. Rekkefølgekravet er ikke fulgt
opp. Søgne kommune la før høringen av planen inn en videreføring av rekkefølgekravet, men
endret det til å gjelde strekningen fra Søgnetunet til Stauslandsveien.
I og med at hoveddelen av den videregående skolen skal flyttes til Tangvall kan det vurderes
om rekkefølgekravet i gjeldende plan skal endres eller frafalles. Ut i fra eksisterende situasjon
og planlagt videre praksisdel ved Søgnetunet mener administrasjonen det er rimelig at det
stilles rekkefølgekrav til utbedring av løsningene for gående og syklende. Slik trafikken er i
området i dag er det vurdert som hensiktsmessig å knytte rekkefølgekravet til strekningen fra
Søgne gamle prestegård til eksisterende gang- og sykkelvei langs Stauslandsveien. Strekningen
blir blant annet benyttet av gående og syklende som skal til Søgne gamle prestegård og kirke,
samt til tur forbi området. Barn og unge er en viktig brukergruppe på strekningen, både til den
videregående skolen og til kulturskolen. Det bor også barn i området som har strekningen som
skolevei.
Fylkeskommunen skriver i sin uttalelse til planen at de ikke kan se at den fremlagte planen
utløser krav om gang og sykkelvei. Dette begrunnes med at planlagte tiltak ikke vil generere
mer trafikk og at årsdøgntrafikken på strekningen er på ca. 350 og fartsgrensen er satt til 50
km/t.
Det er tidligere vurdert at rekkefølgekrav til gang- og sykkelvei er et rimelig krav.
Administrasjonen kan ikke se at planforslaget legger til rette for så stor endring av bruken av
området, at det kan forsvares å ta ut rekkefølgekravet. Fylkeskommunen bruker å anbefale at
rekkefølgekrav knyttet til trafikksikkerhetstiltak opprettholdes, da det ikke gjøres i denne saken
fremmer administrasjonen to alternative forslag til vedtak, med og uten omtalte
rekkefølgekrav.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Det er gjennomført en vurdering av området ut i fra eksisterende kunnskap. Det er i
vurderingen anbefalt en tilleggskartlegging i vekstsesongen. Området er bebygd og dyrket opp,
kunnskapsgrunnlaget er etter vår vurdering godt nok jf. naturmangfoldloven § 8. Det anses
ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
Kulturminner
I gjeldende plan for Søgne gamle prestegård er det registrert et område med automatisk fredet
kulturminne med spor fra middelalderen, dette berøres helt sør i planområdet. I følge
forslagsstiller er det gjennomført en arkeologisk registering, hvor det ikke ble gjort signifikante
funn.
Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler at planen vedtas med justeringer innarbeidet i plankart og
bestemmelser.
Det fremmes to alternative forslag til vedtak, med og uten rekkefølgekrav til gang- og
sykkelvei fra Søgnetunet til Stauslandsveien.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til planforslaget.
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SAMMENDRAG
Vest-Agder Fylkeskommune har vedtatt at det skal bygges ny videregående skole i Søgne.
Hoveddelen av skolen, det vil si undervisningen skal ligge på Tangvall i tilknytting til
ungdomsskolen. Praksisdelen av skolen skal ligge på Søgnetunet, rett i nærheten av Søgne
Gamle Prestegård.
Søgnetunet er i dag en del av Søgne Videregående skole som er lokalisert ved Søgne Gamle
Kirke og har eksistert siden slutten av 1800-tallet. Tidligere navn har vært Søgne
Landbruksskole.
I vedtak om ett Agder ble følgende lagt til grunn: «En vil styrke landbruksutdanningen ved
Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Holt. Det må være en naturlig arbeidsdeling
mellom tilbudene ved Holt og Søgne.
Det er sagt at Søgne skal ha fokus på hest og grønn/økologisk matproduksjon, mens Holt skal
fokusere på fjøs og storfe.
Det er krav om bebyggelsesplan (i reguleringsplan for Søgne Gamle Prestegård). Etter ny plan og
bygningslov heter det detaljregulering.
Forslag til detaljregulering legger til rette for ny ridehall, nye stallbygg, nytt fjøs, samt lager og
verksted. Totalt sett vil forslag til detaljregulering føre til mindre belastning på området enn hva
tilfellet er i dag, dersom man ser på dagens tilbud, antall elever sammenlignet den nye formen
på skolen hvor den største delen av skolen skal ligge på Tangvall.

Figur 1 Overordnet skisse, grisskrent strøk (Rambøll)

Ramboll

6 (37)

SØGNE VGS - PRAKSISAREALER

2.

BAKGRUNN

2.1

Hensikten med planen
Det skal utarbeides en detaljregulering for Søgnetunet. Det primære grepet i reguleringsplan er å
legge til rette for å rive eksisterende bygningsmasse for å kunne bygge ny bebyggelse.
Utbygging av Søgnetunet er planlagt å skje i to trinn. Bygg og anlegg som er relatert til hest som
ridehall, staller, garderober og oppholdsarealer som det viktigste i byggetrinn 1. I byggetrinn 1
legger man opp til at Teknologi og industriell produksjon skal bestå, men flytte faget over i et
eksisterende bygg som beholdes inntil videre (samme areal som nytt fjøs er planlagt på).
I et byggetrinn 2, sannsynligvis i 2024, så vil bygget som Teknologi og industriell produksjon har
hatt sitt tilholdssted i, bli revet. Her skal et nytt fjøs bygges. Fram til nytt fjøs bygges, benyttes
eksisterende fjøs vest for planområdet. Dette vil bli noe oppgradert som følge av at det vil bli
benyttet videre.
Grønt-delen av skolen er planlagt å ligge ved eksisterende drivhus, noe lenger sør enn
Søgnetunet. Dette området er ikke en del av foreslått detaljreguleringsplan.

2.2

Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Vest Agder Fylkeskommune. Fylkeskommunen er også grunneier og utbygger.

Prosjektledelse utføres av WSP:
Eirin Reinskou, mob: 481 00 963, e-post: Eirin.Reinskou@wsp.com
Eivind Eikeland, mob: 982 10 620, e-post: Eivind.Eikeland@wsp.com

Konsulent for plan, arkitekt, geotekniske-/miljøundersøkelser er Rambøll. Oppdragsleder i
Rambøll er:
Per Husebø, mob: 91360849, e-post per.husebo@ramboll.no
Stig Erik Ørum har stått for utarbeidelse av plandokumenter som planbeskrivelse og
planbestemmelser.
Lars Jøran Sundsdal har stått for utarbeidelsen av plankart.
Åse Vatne Førsvoll har vært arkitekt i oppdraget.
Morten Tveit/Charlotte Fürst har stått for geotekniske undersøkelser
Kristine Opofte Solberg har stått for miljøundersøkelser.
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Eierforhold

Figur 2 Grunneier i planområdet

Planområdet ligger innenfor GB 1/1 i Søgne Kommune. Grunneier er Vest-Agder fylkeskommune.
Planområdet ligger i sin helhet innenfor GB 1/1. Vest for planområdet ligger noen bolighus. Ellers
er Søgne Landbruksskole, Søgne Gamle kirke og Søgne Gamle Prestegård nærliggende naboer.

2.3

Tidligere vedtak i saken
Fylkestinget fattet i møte 12.12.2017 følgende vedtak:
Skisseprosjekt for praksisarealer naturbruk på Søgnetunet, datert 03.11.2017,
godkjennes innenfor rammen på 47,2 mill. kr inkl. mva. Byggearbeidene
ferdigstillelse i hovedsak til skolestart 2019, og avsluttes senest innen utgangen av
2019.

2.4

Krav om konsekvensutredning (KU)
Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis
hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes.
Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Det er ikke registrert
motforestillinger til denne vurdering i forbindelse med oppstart.
Planforslaget skal beskrive virkninger av planen.

Ramboll
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3.

PLANPROSESSEN

3.1

Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt i Søgne 17.11.2017.
Viktige tema som ble diskutert var vei/trafikk, vann/avløp/teknisk infrastruktur, dyrka mark,
barn og unges interesser, støy/forurensing, naturmangfold, universell utforming, ROS-analyse,
kulturminner og konsekvensutredning. Se referat datert 20.11.2017 for nærmere omtale av de
forskjellige tema.

3.2

Varsel om oppstart
Det ble meldt oppstart av planarbeidet med høringsfrist til 05.01.2018. Til saken kom det inn 4
innspill. Disse var fra Fylkesmannen, Vest-Agder fylkeskommune, Statens Vegvesen og NVE. Det
følger et sammendrag av innkomne innspill og forslagsstillers vurdering av disse som vedlegg til
planbeskrivelsen.
Fokus i innspillene som er kommet inn går på gang-/sykkelveger, klima, forurensing,
trafikksikkerhet og kollektiv-trafikk. Det er mottatt et innspill som et tillegg til Fylkeskommunens
opprinnelige innspill. Ønsket fra fylkeskommunen er en redegjørelse for behov for
opprettholdelse av rekkefølgekrav vedrørende gang-/sykkelveg mellom Tangvall og Søgnetunet.
Se vedlagte innspill og sammendrag av innspill for utfyllende beskrivelse.
Forslag til plankart er oversendt AKT ved Inge Os for uttalelse vedrørende utforming av
busslommer. Se kap. 6.5 og 7.6 i dette dokument for nærmere beskrivelse.
Planområdet er noe utvidet mot sør i forhold til hva som det er melt oppstart på. Dette for å få
en helhet i de trafikale løsningene. Det er ikke meldt om utvidet planområdet.

3.3

Politisk behandling av planforslag og offentlig ettersyn
Planforslag ble behandlet i plan og miljøutvalget 21.03.2018.
Offentlig ettersyn var i perioden 23.03.2018 til 14.05.2018.
Merknader er gjennomgått og vurdert i vedlegg «innkomne innspill».

3.4

Øvrig medvirkning
Det har vært avholdt brukermøte med ledere, verneombud og elever på Søgne Videregående
skole.
Det har ikke vært avholdt folkemøte eller møter som har involvert andre enn ansatte/elever på
skolen og kommunen.
Behov for møter igjennom prosessen vurderes fortløpende.

Rambøll
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PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1

Statlige planer og føringer
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Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging, samordnet bolig, areal, og
transportplanlegging, samt rikspolitiske retningslinjer for barn og unge ligger til grunn for
planarbeidet.

4.2

Regionale planer
Det er bestemt at det skal bygges en ny Videregående skole i Søgne. Naturbruksdelen av skolen
er planlagt lagt ved Søgnetunet. Søgnetunet ligger i et område med mange interesser. Området
og planarbeidet kan i forhold til hvordan man definerer det, gripe inn i flere regionale planer.
I denne sammenheng vises det til regionplan Agder 2020.
Planens har fem hovedsatsingsområder.
• Klima: Høye mål – lave utslipp.
• Det gode livet: Agder for alle.
• Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.
• Kommunikasjon: De viktige veivalgene.
• Kultur: Opplevelser for livet

Skolene i Søgne og på Holt i Tvedestrand i sammenheng representerer viktige bidrag om å nå
disse målene. Verdiskapning bygd på kunnskap kan gi et bedre klima gjennom et Agder for alle.
Her foretar skolelever veivalg som kan være med på å forme vårt samfunn og gi opplevelser for
livet.

4.3

Kommunale (overordnede) planer

4.3.1 Kommuneplanen

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 20.12.2012 og gjelder for perioden 2012-2020.
Bestemmelsene ble revidert 17.11.2014.
Planområdet er avsatt offentlig/privat tjenesteyting og LNFR. Planområdet ligger også innenfor
sikringssone til nedslagsfelt for Søgneelva og hensynssone for Tjomsemoen.

4.3.2 Revisjon av kommuneplan

Søgne kommune har startet opp arbeid med å revidere kommuneplanen for Søgne. Det er
usikkert hva som skjer videre i kommuneplansammenheng i forbindelse med at Søgne,
Songdalen og Kristiansand skal slås sammen. Det er ikke avklart om Søgne skal revidere egen
kommuneplan nå eller om denne skal denne inngå som en del av kommuneplan for nye
Kristiansand kommune.

Ramboll
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Figur 3 Gjeldende kommuneplan for Søgne (www.sogne.kommune.no)

4.3.3 Kommunedelplan for Sykkel

Kommunedelplan for Sykkel ble vedtatt i Søgne kommune 03.11.2014. Kommunedelplanen
skiller mellom nåværende (svarte) og fremtidige (røde) gang-/sykkelveger. 2-tallet betyr rute
nr. 2 mellom Linnegrøvan på Tangvall og Romsvika.

Rambøll
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Figur 4 Kommunedelplan for Sykkel (www.vegvesen.no)

4.4

Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner
Gjeldende reguleringsplan for planområdet er Søgne Gamle Prestegård, vedtatt i 1999. Formål er
anlegg for idrett og sport, allmennyttig formål – kirke og kjøreveg.
Nærmeste tilgrensede reguleringsplaner er Tjomsemoen fra 1976 og G/S fra Hølleveien til Søgne
Videregående skole fra 2002. Ingen av reguleringsplanene har betydning for planområdet.

Ramboll
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Figur 5 Gjeldende plansituasjon (Reguleringsplan for Søgne Gamle Prestegård)

4.5

Analyser og utredninger
Det er utført geoteknisk undersøkelse i forbindelse med grunnforhold og miljøteknisk
grunnundersøkelse for forurenset grunn og. for Søgnetunet. Resultat og konklusjoner følger
under kapittel kap. 5.12 og 5.14.

Rambøll
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EKSISTERENDE FORHOLD

5.1

Beliggenhet
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Figur 6 Oversiktskart (www.norgeskart.no)

Planområdet ligger på Søgnetunet, rett i nærheten av Søgne Gamle Kirke, ca. 3 km øst for
Tangvall sentrum. Man kjører av E-39 ved Tangvall og fortsetter videre på fylkesvegene 456, 114
og 167.
Planområdet er på ca. 20 daa og ligger rett nord for fv. 167. Søgne Gamle Kirke ligger rett
sørøst, mens Søgne Gamle Prestegård ligger sørvest for planområde.

Ramboll
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Figur 7 Planområdet, ca. 20 daa. (Rambøll og Søgne Kommune)

5.2

Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk
Planområdet er i dag benyttet til verkstedsdrift, lagring av maskiner og utstyr i forbindelse med
Søgne Videregående skole, tidligere Søgne Landbruksskole. Planområdets østlige og nordlige er
dyrka mark. Det er også en liten stripe med dyrka mark i planområdet vestlige del. Den dyrka
marka er regulert til utbygging og kjøreveg i gjeldende reguleringsplan.

Rambøll
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Figur 8 Dagens hovedadkomst og bygninger som hører til Søgne Videregående skole. Alle røde bygninger
inngår i planområdet.

5.3

Stedets karakter, bebyggelse og landskap
Området er landlig, stille og fredelig. Planområdet er helt flatt, mens området er omkranset av
mindre åser. Søgneelva ligger rett øst for planområdet. Eksisterende bebyggelse er delvis fra
1940-tallet og er i forholdsvis dårlig forfatning og lite moderne. Garasjen som ses lengst bak i
bildet(figur 8) skal bestå, mens resten er planlagt revet. Teknologi og industriell produksjon
benytter i dag deler av bygget til høyre, men skal i en overgangsfase flytte over til bygget til
venstre i bildet. I 2024 er planen at også bygget til venstre bildet skal rives til fordel for et nytt
fjøs.

5.4

Kulturminner og kulturmiljø
Planområdet er ikke i konflikt med hittil kjente kulturminner, men utsnittet under viser, er det
registrert kulturminner i nærheten av planområdet. Det skal gjennomføres en arkeologisk
registrering av ubebygde arealer innenfor planområdet, det vil si øst og nord for eksisterende
bebyggelse.

Ramboll
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Figur 9 Utsnitt av Askeladden (www.askeladden.no)

5.5

Naturmangfold

Figur 10 Det er ingen kjente naturtyper i planområdet, men like sørøst finnes flere. I kartbildet vises Aområdet Kjerkeneset (1) og en punktlokalitet med store hule trær (2).

Rambøll
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Det er ikke registrert arter av nasjonalforvaltningsinteresse, naturtyper, fugleobservasjoner eller
svartelistet arter innenfor planområdet. Men det er registrert flere funn rett utenfor planområdet.
Blant annet er det gjort flere fugleobservasjoner på jordene rundt planområdet.

5.6

Landbruk / naturressurser
Det er ca. 10 daa dyrka mark som vil bli beslaglagt som følge av planforslaget.

Figur 11 Ca. 10 daa dyrka mark vil gå med til utbygging som følge av planforslaget.
(www.sogne.kommune.no)

Ramboll
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Trafikkforhold

Figur 12 Norsk Vegdatabank (www.vegdatabanken.no)

Det er fv. 167 som går forbi planområdet. Fylkesvegen har en ÅDT på 350. Det er ikke registrert
ulykker forbi planområdet. Fartsgrense er 50. Vegen er noe uoversiktlig forbi planområde. Vegen
svinger 90 garder mot sør og Stausland. Det er ikke gang-/sykkelveg, fortau eller lys langs med
strekningen.
Kollektivtilbud
Buss nr. 50 mellom Tangvall og Kristiansand via Langenes har 7-8 avganger fra mandag til
fredag som går via Søgne Videregående skole.

5.8

Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder
Området benyttes delvis til tur i området som f.eks Tjomsevannet og Søgneelva. Det er mulig å
parkere i området for turer videre inn mot Tjomsevannet. Vegen via Søgne Gamle Kirke er også
en populær sykkelveg. Søgne Gamle Prestegård og Søgne Videregående skole er et stort
uteområde rett sør for planområdet. Området blir mye benyttet i forbindelse med arrangementer
på Søgne Gamle Prestegård.

5.9

Barns interesser
Det er lite boligbebyggelse i området. Plasser som er tilrettelagt spesielt for barn er det mindre
av for området. Dette har sin naturlige forklaring at det er lite boligbebyggelse i området og at
Søgne Videregående skole slik den fremstår i dag er for ungdommer i alderen 16/18 år. Samtidig
er Søgne Gamle Prestegård et stort uteområde med mange store grønne plener som benyttes i
forbindelse med arrangementer på Søgne Gamle Prestegård.

Rambøll
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5.10 Universell tilgjengelighet
Området er ikke spesielt tilrettelagt for universell utforming i dag. Samtidig er mye av området
flatt og det er delvis lett og ta seg frem. Framtidige område, bygg og funksjoner vil bli tilrettelagt
etter Tek17 som ivaretar universell tilgjengelighet.

5.11 Teknisk infrastruktur
Det er et eksisterende vann og avløpsnett til området i dag.
Status for vannforsyning er usikker. I forbindelse med søknad om rammetillatelse, må
tilstrekkelig brannvannstrykk kunne dokumenteres.
Det er ikke noe overvannsnett for området i dag. Overvann løses som regel lokalt ved lokale
fordrøynings-/infiltrasjonsløsninger. Området består av mye grønt og naturlig fordrøyning i dag.
Det er ingen kommunale veger i eller i nærheten av planområdet.

5.12 Grunnforhold
Rapport kommer.

5.13 Støyforhold
Det er en liten stripe langs med eksisterende fylkesveg som har gul sone. Det er ingen andre
kjente støyende aktiviteter utover litt traktorkjøring i forbindelse med skoleundervisning.

5.14 Forurensning (Grunn, vann og luft)
Eiendommen har siden 1895 vært brukt til skoledrift, hovedsakelig som landbruksskole, med
diverse gartnerier og verksted. I den sammenheng er det blitt brukt forskjellige typer
plantevernmiddel og forurensing kan komme fra dette både ved bruk, men og ved lagring.
Verkstedene er kilder til oljer, metaller, PAH, løsemidler mm. Det er og kjennskap til to
nedgravde oljetanker på tiltaksområdet, en 3000L fyringsoljetank og en 6000L dieseltank. Knut
Sigurd Haugå, avdelingsleder ved Søgne videregående skole, har gitt informasjon om lokalisering
av disse forurensningskildene som kan bli sett i Figur 13.

Ramboll
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Figur 13 Oversiktskart over forurensningskilder på tiltaksområdet, gitt av Knut Sigurd Haugå,
avdelingsleder ved Søgne Videregående skole (Rambøll)

Rambøll har foretatt en miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 1) og en miljøteknisk
grunnundersøkelse (fase 2) for området.
Oppsummering av Fase 1 undersøkelsen
Områdets historikk tilsier at det er mistanke om forurensning på området fra landbruk/gartneri
og verksted. Det er derfor behov for en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse for å få en
tilfredsstillende oversikt over forurensningen på området.
Oppsummering av fase 2 undersøkelsen
Rambølls samlede vurdering av forurensningssituasjonen på området er vist i Figur 14.
Massene som ble prøvetatt på tiltaksområdet ved den miljøtekniske grunnundersøkelsen, er
vurdert til bare masser i tilstandsklasse 1 som betyr at forurensningstilstanden til massene på
området er «meget god».

Rambøll
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Figur 14 Kartet viser en oversikt over forurensningssituasjonen på tiltaksområdet Søgnetunet etter at
Rambøll har vurdert og tolket analyseresultatene for jordprøvene.

Ramboll
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6.

PLANFORSLAGET

6.1

Planens hensikt, avgrensning

Figur 15 Utsnitt plankart (Rambøll)

Planens hensikt er å legge til rette for praksisdelen av nye Søgne Videregående skole.
Planområdet forholder seg stort sett til samme avgrensing slik Søgnetunet er vist i
reguleringsplan for Søgne Gamle Prestegård.

6.2

Rambøll

Reguleringsformål

REGULERINGSFORMÅL

BETEGNELSE

(PBL §12-5)

(jf. Kart)

STØRRELSE
(daa)
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Nr. 1 Bebyggelse og anlegg
Undervisning

o_BU

18.5

Kjøreveg

o_SV1

2.0

Bussholdeplass (samt leskur)

o_SKH1-2

0.2

Fortau

SF1-2

0.3

Annen veggrunn (Tekniske anlegg)

SVG

0.3

Annen veggrunn (grøntareal)

SVT

0.7

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur

6.3

Bebyggelsens plassering og utforming

Figur 16 Illustrasjonsplan for mulig plassering av bygg på Søgnetunet (Rambøll)

Ramboll

24 (37)

SØGNE VGS - PRAKSISAREALER

Plassering
Reguleringsplanen legger opp til bygging av ca. 4 nye bygg som i hovedsak er et nytt fjøs og en
ny ridehall med garderober, stall, verksted, garasje og lager.
Ridehallen er plassert i den sørøstligste delen av planområdet. Her vil det kunne være mulig med
en utvidelse fra 20x40 til 20x60 dersom det skulle være behov for det en gang i fremtiden.
Hestefaget på Søgne Videregående skole er planlagt å være spydspissen for dette i Agder.
Fjøsen er planlagt plassert sør/vest i planområdet.
Eksisterende lager/garasje midt i området skal bestå (benevnt med verksted i illustrasjonsplan).
Plassering av planlagt bebyggelse er foreløpige skisser. Det kan bli endringer vedrørende
plassering av de ulike funksjoner.

Høyder
Bebyggelsen som planlegges innenfor området er i hovedsak lav bebyggelse. Eksisterende
garasje/lagerbygning som har en sørøst/nordvest retning, skal beholdes i sin nåværende form og
størrelse. Ridehallen vil være det høyeste bygget i området, men selv høyden her blir begrenset
til 10 meter mønehøyde med takvinkel på 15-30 grader. Gesimshøyde settes til 7.5 m.
Takform
Det kan bygges med saltak, flatt tak og pultak. Ved saltak gjelder maks mønehøyde og takvinkel.
Ved flatt tak og pultak, gjelder maks gesimshøyde.
Utnyttelse
Det legges opp til følgende utnyttelse på BYA =40%.
Materialvalg
Det settes ingen bestemmelser i forhold til materialvalg. Det velges den løsning som er
kostnadseffektiv og best egnet til formålet på det aktuelle tidspunkt.
Byggegrenser
Det settes en byggegrense på 20 meter mot fylkesvegen.

6.4

Parkering
Antallet plasser på eksisterende parkeringsplass på sørsiden av fylkesvegen er i dag ca. 40
plasser. Antall elever og ansatte som vil være på Søgnetunet samtidig er 55 stykker. Kristiansand
kommuneplan sine bestemmelser vedrørende parkering (§11a) sier at krav til
biloppstillingsplasser skal fastsettes ved regulering innen rammen av 0.2 til 0.6 plasser pr. ansatt
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av kommunen. Antallet ovenfor (55) er belastningen av både elever og ansatte på Søgnetunet
samtidig. Dersom man tar 0.6 og ganger med 55, får man 33 plasser.

Nevnte parkeringsplass på sørsiden av Søgnetunet vurderes til å være dekkende for
dimensjoneringsgrunnlaget som er lagt til grunn for naturbruksdelen av Søgne Videregående
skole. Parkeringsområde er ikke en del av planområdet, men grenser opp til den sørlige delen av
planområdet.
De aller fleste elever som skal benytte naturbruksdelen av Søgne Videregående skole, vil ha det
meste av undervisning på Tangvall. Elever planlegges å bli fraktet mellom Tangvall og
Søgnetunet i buss.
Sykkelparkering og mopedparkering vil foregå innenfor området. Det skal ifølge kommuneplanen
til Kristiansand kommune, avsettes 30 sykkelparkeringsplasser pr. 100 elever. Dersom man
legger opp til 15-20 sykkelparkeringsplasser og 10 mopedplasser inne i planområdet, så skal
dette være tilstrekkelig.

6.5

Trafikk
I forbindelse med innspill i oppstart av reguleringsarbeidet, ble det fokusert på gang/sykkelveger, trafikksikkerhet, bussholdeplasser, parkeringsplasser for bil, sykkel og mopeder.
Vest-Agder fylkeskommune anbefalte et møte med blant annet Vegvesenet for å diskutere
trafikksikre løsninger. Skisse i figur 17 ble diskutert i møte og ligger til grunn for utarbeidelse av
plankartet. I møte ble det diskutert plassering av busslommer, adkomst til Søgne Gamle
Prestegård, adkomst til planområdet og gang-/sykkelveger.
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Figur 17 Skisse lagt frem i møte med vegvesenet og fylkeskommunen. (Rambøll)

Rambøll forslår følgende løsninger basert på det som ble diskutert i møte med Vegvesenet og
fylkeskommunen:

Rambøll



Eksisterende fylkesveg er eksisterende og foreslås ikke utvidet. Kjøremønster C i henhold til
N-100. Vegklasse som er nærmest eksisterende veg er SA1-vei.



Ny adkomst inn til Søgnetunet som følger samme trase som den ligger i reguleringsplan for
Søgne Gamle Prestegård. Reguleres som en A1-veg. Vegen vil være privat.



Kryss inn til eksisterende parkeringsområde og undervisningsbygg for dagens videregående
skole strammes opp slik at det blir et mer definert og tydelig kjøremønster.



Busslomme 1 og 2 planlegges på samme sted, men for hver kjøreretning. Grunnet lite trafikk
på fylkesvegen og lav frekvens på kollektivtrafikken, vurderes dette som en akseptabel
løsning. Det ble diskutert et kantstopp for trafikk mot Tangvall lenger øst men slik området
fremstår i dag, så vil det være lettere å etablere en fornuftig kryssing av fylkesvegen slik det
er vist i skissen ovenfor. Med et kantstopp lenger øst, så må elever og ansatte som tar
bussen gå langs fylkesvegen for å komme til Søgnetunet, Andre som bruker bussen på
ettermiddag og kveldstid vil kanskje bare krysse rett over der hvor bussen stopper.



Busslomme nord vil også få et venteskur.



Kryssing av fylkesvegen vil ligge som vist på skissen og plankartet. Kryssingen vil være foran
bussen som kjører mot Tangvall og bak bussen som kommer fra Tangvall. Kryssingen vil
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være i umiddelbar nærhet til parkeringsplasser på sørsiden av fylkesvegen, gangadkomst til
Søgnetunet, av og påstigning for buss i begge retninger.


Gang-/sykkelveger skal ivaretas i planarbeidet ved at det legges til rette for kryssing av
fylkesvegen (se skisse), samt at det er areal til videreføring av gang-/sykkelvegen på
sørsiden av fylkesvegen videre mot Stausland og mot Tjomsemoen.

Figur 18 Forslag til vegløsning (Rambøll)

Figur 18 viser geometritegning som utgangspunkt for opptegning av detaljreguleringskart.
Tegningen følger vegnormalen der det lar seg gjøre.
Utgangspunktet er å gjøre så lite endring som mulig. Eksisterende fylkesveg reguleres slik som
den er i dag, det vil si at den avviker en del fra regulert situasjon, spesielt i krysset i øst hvor
man har en 90 graders sving mot sør.
Det legges ikke inn gang-/sykkelveg fra Tangvall slik den er vist i reguleringsplan for Søgne
Gamle Prestegård eller i kommunedelplan for sykkel. Pr. dags dato er det ingenting som tilsier at
denne strekningen vil bli prioritert i forbindelse med tildeling av gang-/sykkelvegmidler.
Eksisterende busslomme for trafikk mot sør blir liggende mens man får inn en ny busslomme for
trafikk mot Tangvall. Eksisterende busslomme mot sør ligger delvis innenfor avgrensing av
sikringssone i detaljregulering for Søgne Gamle Prestegård.
Alle de trafikale løsningene bør opparbeides samtidig slik at man kan etablere et trafikkmønster
med en gang. Området er lite og henger i sammen, slik at det vil være fornuftig å se dette i
sammenheng.
Det var fokus på gang-/sykkelveger i møte med fylkeskommunen og Vegvesenet. Se kapittel 7.6
hvor det drøftes noe rundt dette.
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Miljøfokus
Søgne Videregående skole vil ha en grønn profil i utgangspunktet ved at man legger opp til fokus
på økologisk mat og dyrevelferd.
Elever og ansatte vil farte i mellom Søgnetunet og Tangvall i løpet av en skoledag. Det bør legges
til rette for et miljøvennlig transportmiddel mellom de nevnte steder. Hva slags løsning som er
aktuell, er ikke avklart i dag. Det vil sannsynligvis bli benyttet minibusser, mopeder og sykler i en
overgangsordning. Planområdet vil legge til rette for parkering av sykler og mopeder. Parkering
for bil vil bli på eksisterende parkeringsområde for dagens videregående skole.

6.7

Uteoppholdsareal
Det planlegges ingen boligbebyggelse innenfor planområdet. Det vil derfor ikke være behov for
lekeplasser innenfor planområdet.
Skolens elever vil trenge noe uteareal som opphold i pauser/friminutter osv. Det finnes litt lite
dokumentasjon for skolens uteareal på nasjonalt nivå. De få veiledere som finnes, er produsert
tidlig på 2000-tallet. Disse dokumentene viser variasjon i arealkrav avhengig av hvor du er i
landet. Tromsø opererer med arealkrav på 70 m2 pr. elev, mens andre sier 70 m2 pr.
barneskoleelev og 50 m2 pr. ungdomsskoleelev. Andre bruker arealkrav på pr. klasse. Dersom vi
på Søgnetunet bruker 50 m2 pr. elev og ganger dette med 55 får man et totalt uteareal på 2750
m2. Planområdet er på ca. 20 daa og med en BYA på 40%, vil det være god plass til å lage et
uteareal for elevene. En framtidig situasjonsplan vil vise utearealer for planområdet.
Fagene som er planlagt innenfor planområdet er teknologi og industriell produksjon, hest-/ og
husdyrfag. Ved praktisering av fagene, vil mye av tiden til dette foregå ute. Det må allikevel
være areal som innbyr til sosiale treffpunkter både i skoletiden, mens også ettermiddag og
kveldstid.
I tilknytting til Søgnetunet ligger Søgne Gamle Prestegård med store grønne arealer i umiddelbar
nærhet. Her vil det være fine muligheter for ballspillaktiviteter.

6.8

Kulturminner
Det er utført arkeologisk registrering innenfor planområdet. Det er ikke registrert nye automatisk
fredete kulturminner.
Busslomme sør (SKH1) og fortau vil berøre avgrensingsområde for automatisk fredet kulturminne
(se figur 19). Det er kun snakk om en mindre del av sikringssonen for kulturminne. Busslommen
er eksisterende i dag og foreslås regulert slik eksisterende situasjon er.
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Figur 19 Avgrensning på eksisterende kulturminne i forhold til forslag detaljreguleringsplan

6.9

Teknisk infrastruktur
Renovasjon
Renovasjon må løses internt på området og benytte planlagte adkomst slik de er vist på
reguleringskartet. Det vil være begrenset med vanlig avfall siden det stort sett er snakk om et
fjøs og ridehall m.m. Det meste av avfallet er organisk og skal håndteres i en kompost i
nærheten av planområdet.
Overvann
Overvann løses som et utgangspunkt lokalt. Man må sikre fordrøyning og flomveier. Området har
mye naturlig fordrøyning i dag.
Vann og avløp
Vann og avløp følger i utgangspunktet det samme som gjelder for Søgne Videregående skole i
dag. Samtidig er dagens ledninger og kapasitet dimensjonert etter andre krav/regler, så dette
må gjennomgås på nytt for å sikre tilstrekkelig dimensjon for ny skole. Det er usikkerhet knyttet
til vannforsyning. Det gjelder spesielt brannvannstrykk. Dette må løses i forbindelse med
prosjektering.

Ramboll

30 (37)

SØGNE VGS - PRAKSISAREALER

7.

VIRKNINGER

7.1

Overordnede planer
Forslag til detaljregulering er i hovedsak i tråd med kommuneplan for Søgne. Den nordlige delen
av planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNFR. I reguleringsplan er arealet avsatt til anlegg
for idrett og sport. I møte med Søgne kommune er den nordlige delen avklart til f.eks ridehall.
Grunnet andre forhold som grunnforhold og avstand til fylkesveg, så vil kun enkle tiltak som
paddocker ligge på den nordlige delen.

7.2

Stedets karakter, byform, estetikk og landskap
Stedet vil få en oppstramming ved at det meste av den gamle bebyggelsen rives og erstattes
med nye moderne bygninger.
Aktiviteten vil fortsatt være på området, men i en noe annen form enn dagens Søgne
Videregående skole.

7.3

Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi
Det er litt usikkerhet rundt planområdets grense i forhold til fylkesvegen og løsninger for
trafikksikkerhet som vil være viktig for planområdet som helhet. Det ligger en registrert lokalitet
(142890-1 Bosettings-aktivitetsområdet) rett sør for eksisterende bussholdeplass for trafikk mot
Stausland. Dersom man regulerer inn eksisterende buss og fortau, så vil man berøre den nordlige
avgrensing av kulturminne. Busslommen er eksisterende og forslag til reguleringsplan forholder
seg til denne situasjonen. Det eneste nye er fortauet på 3 meter som er foreslått på innsiden og
som areal for de som går av bussen, samt dersom det en gang kommer en gang-/sykkelveg fra
Tangvall og skal fortsette videre mot Stausland.
Det er utført arkeologiske registreringer på eksisterende jordbruksområder som inngår i
planområdet. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor dette området.

7.4

Forholdet til naturmangfoldloven
Kunnskapsgrunnlaget
På grunn av området er svært lett tilgjengelig og at området er sterkt påvirket av menneskelig
aktivitet, er det rimelig å anta at det ikke er potensiale for funn av svært sjeldne plantearter
i planområdet. Derimot er det grunn til å tro at kunnskap om forekomster av svartelistearter
er dårlig. Kunnskapsgrunnlaget for fugl anses som meget godt, siden det er et område
som jevnlig oppsøkes av hobbyornitologer som registrerer sine funn i Artsobservasjoner.
Supplerende undersøkelser
Det anbefales å kartlegge området i vekstsesongen. Det vil styrke kunnskapsgrunnlaget
med tanke på botanikk betraktelig. Potensialet for funn av svartelistede arter er godt til
stede, og til en viss grad vil det også kunne avdekkes rødlistearter, selv om sannsynligheten
for dette er betraktelig mindre.

7.5

Landbruk / Naturressurser
Det vil gå med ca. 10 daa dyrka mark i forbindelse med planforslaget. Arealet er avsatt som LNF
i kommuneplanen, men er regulert som sport og idrett i reguleringsplan for Søgne Gamle
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Prestegård. Vi anser dyrka mark som avklart i forhold til utbygging jamfør referat fra
oppstartsmøte 20.11.2017.

7.6

Trafikkforhold
Foreslåtte løsning for området rundt Søgnetunet vil etter Rambøll vurdering bedre sikkerheten
mye. Det vil bli opprettet naturlig krysningspunkt mellom Søgnetunet, parkeringsområdet og
bussholdeplasser. Plassering av bussholdeplasser anses som den mest egnende plassering for
elever, ansatte ved skolen, samt andre brukere ved voksenopplæringen og andre aktiviteter på
Søgne Gamle Prestegård. Fylkesvegen forbi planområdet er i dag mørk og uten noen form for lys.
God lyssetting i området vill sannsynligvis ha mye å si for trafikksikkerheten.
Forslag til plankart er oversendt AKT ved Inge Os og innspill er mottatt vedrørende utforming av
busslommer. Det er lagt til grunn utbedringsstandard for regulering av busslomme nord. Dersom
denne ikke er tilstrekkelig, må denne justeres i høringsperioden. Leskur for trafikk er foreslått
regulert inn for busslomme nord. Fortau på nordsiden av fylkesvegen går fram til og med forslag
til kryssing av fylkesvegen. Revidert plankart viser forslag til kryssing. Det er ikke forslått fortau
langs med SV2. Busslomme sør foreslås opprettholdt slik den er i dag. Dette har med avgrensing
av automatisk fredet kulturminne sør for fylkesvegen.
Gang-/sykkelvegene er foreslått ikke regulert i detaljregulering for Søgnetunet. Dette har med at
gang-/sykkelveg er regulert både i reguleringsplan for Søgne Gamle Prestegård og
kommunedelplan for sykkel. Det er pr. i dag høyst usikkert om gang-/sykkelvegen noen gang blir
bygd. Det er sannsynligvis andre tiltak langs samme strekning som vil bli prioritert før en
eventuelt gang-/sykkelveg, som f.eks lys.
Når skolen på Tangvall er ferdig etablert, så vil det være noe trafikk mellom undervisningsdelen
på Tangvall og praksisdelen på Tangvall. Belastningsgraden er sagt til å være 55 ansatte/elever
samtidig. Søgne Videregående skole i dag har 110 elever. Det vil derfor ikke medføre enn økning
i trafikken når full skole er etablert på Tangvall slik Rambøll ser det. Det er sannsynlig at det kan
bli en reduksjon i trafikken når alt er ferdig.
Det er ikke sagt noe om økning eller reduksjon i kollektivtilbudet som følge av praksisdelen.

7.7

Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk / uteområder
Detaljreguleringen vil ikke føre til forringelse av rekreasjonsinteresser i området. En utbygging av
praksisdelen med mer moderne bebyggelse vil etter all sannsynlighet heve verdien av området.

7.8

Barns interesser
Barn og unges interesser vil ikke bli berørt.

7.9

Universell tilgjengelighet
Tek 17 ivaretar universell tilgjengelighet.

7.10 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp må prosjekteres og dimensjoneres etter planlagte tiltak. Det er usikkerhet rundt
eksisterende vannforsyning.
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8.

RISIKO OG SÅRBARHET

8.1

Metode
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risikoog sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.

8.2

Nr.

Evaluering av risiko

1

Kons
Risik
Kommentar
ekve
o
ns
Natur- og miljøforhold. Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan
planen/tiltaket medføre risiko for
-masseras- /skred?
Nei

2
3

-snø- eller isras?
-flomras?

Nei
Nei

4

-flom i elv/bekk/lukket bekk?

Nei

5

-radongass (er det radon i
grunnen?)
-utglidning (er området
geoteknisk ustabilt)?

Nei

7

-overvannsproblematikk.

Nei

8

-skader ved forventet
Nei
Havnivåstigning/
springflo? Eller som følge av
klimaendringer?
Natur- og miljøforhold: Vær, vindeksponering. Er området:
-(spesielt) vindutsatt?
Nei
-(spesielt) nedbørutsatt?
Nei

6

9
10

Hendelse/Situasjon

Aktuelt
?

Sann
synlig

Nei

Området ligger under marin
grense. Se rapport for
geoteknik.
Et overvannsystem må
håndtere lokale forhold.

Natur- og miljøforhold: Natur og kulturområder, medfører planen/tiltaket skade på:
11
12
13
14
15

16

-sårbar flora (eller rødlistearter)?
-sårbar fauna/fisk?
-verneområder (herunder
kulturlandskap eller bymiljø)
Vassdragsområder
-fornminner (afk - automatisk
fredete) eller verneverdige bygg?

Ja
Nei
Nei

- Kulturminne/-miljø

Nei

Nei
Nei

Se kap. 5.5

Eksisterende bussholdeplass
berører et automatisk fredet
kulturminne, se kap. 5.4.
Det er gjennomført
arkeologiske registreringer
for området.

Menneskeskapte forhold: Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få
konsekvenser for:
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17

-(hendelser på) vei, bru
knutepunkt?

Nei

18
19
20

-Havn, kaianlegg
-Sykehus/-hjem, kirke
-Brann/politi/sivilforsvar

Nei
Nei
Nei

21
22
23
24
25
26
27
28

-Kraftforsyning
-Vannforsyning
-Forsvarsområde
-Tilfluktsrom
-Område for idrett/lek
-Rekreasjonsområde
-Vannområde for friluftsliv
Annet

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Menneskeskapte forhold: Forurensningskilder. Berøres planområdet av
29

-Akutt forurensning (giftige
gasser/ væsker, til
grunn/sjø/vassdrag?
-Permanent forurensning? (tidl.
industrivirksomhet, herunder
avfallsdeponering)

Nei

31

-Støv/støy/lukt fra industri?

Nei

32
33
34
35

-Støv og støy fra trafikk
-Forurenset grunn
-Forurensning i sjø/vassdrag
-Høyspentlinje (stråling,
elektromagnetiske felt). Andre
kilder for uønsket stråling

Nei
Nei
Nei
Ja

36

-Risikofylt industri mm
(kjemikalier/ eksplosiver,
storulykkepotensiale?
-Avfallsbehandling
-Oljekatastrofeområde

Nei

30

37
38

Ja

3

2

Nei
Nei

39

Annet
Menneskeskapte forhold: Medfører planen/tiltaket:

40

-Fare for akutt forurensning
(giftige gasser/ væsker, til
grunn/sjø/vassdrag?

Nei

41
42

-Støv og støy fra trafikk
-Støv/støy/lukt fra andre kilder?

Nei
Nei

43

-Forurensning til sjø/vassdrag

Nei

44

-Risikofylt industri mm
(kjemikalier/ eksplosiver,
storulykkepotensiale?

Nei
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46

47
48
49
50
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-spesielt brannfarlige anlegg
Nei
/Bebyggelse med stor fare for
brannspredning?
Har området utilstrekkelig
Nei
3
2
brannvannforsyning (mengde og
trykk)?
Menneskeskapte forhold: Transport. Er det risiko for:
-Ulykker med farlig gods
(brennbar/farlig veske el.
gass/eksplosiver mv.)
-Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området
Har området flere adkomstveier
for rednings- og
slukkemannskap?
-redusert fremkommelighet for
rednings- og slukkemannskap til
tilliggende bebyggelse?

6

Dette er usikkert melder
kommunen.

Nei
Ikke spesielle forhold for
dette tiltaket.

Nei
Ja
Nei

Menneskeskapte forhold: Trafikksikkerhet
51

Ulykke i av-/påkjørsler

52

Ulykke med gående/syklende (til Nei
skole/barnehage,
nærmiljøanlegg, forretning,
busstopp)
Andre ulykkespunkter
Nei
Trafikkulykke ved
Nei
anleggsgjennomføring
Skolebarn ferdes gjennom
Nei
området
Menneskeskapte forhold: Andre forhold

53
54
55

56
57
58

59
60
61
62

Ja

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/ terrormål?
Finnes det potensielle sabotasje/ terrormål i nærheten?
Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstrand, mv.

Nei

Naturlige terreng-formasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)?
Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc.
Er det spesiell klatrefare i
forbindelse med master?
Annet

Nei

2

1

2

Det vil bli etablert en ny
adkomst inn til Søgnetunet
som vil følge eksisterende
trase vest for Søgnetunet.
Samtidig vil eksisterende
adkomst til
parkeringsområde sør for
fylkesvegen bli strammet
opp.Totalt sett vil det bli en
mer trafikksikker situasjon.
Det legges opp til en
definert kryssing av
fylkesvegen.

Nei
Nei

Nei
Nei
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Konsekvens:
Sannsynlighet:
5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig
4. Meget
sannsynlig/Periodevis,
lengre varighet
3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller
2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller
1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1.
Ubetydelig

3. Betydelig/
kritisk

5

2. Mindre
alvorlig/en
viss fare
10

15

4.
Alvorlig/
farlig
20

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt
25

4

8

12

16

20

3

6
30, 46

9

12

15

2
51

4

6

8

10

1

2

3

4

5

30 – Det gjennomføres miljøundersøkelser for planområdet, samt at det foreslås eventuelle tiltak
for å begrense eller fjerne forurensing.
46 – Brannvannstrykk er noe usikkert for området. Dette skal imidlertid løses i forbindelse med
søknadsprosessen. Dette skal være ivaretatt.
51 – Det vil et noe endret trafikkmønster, men etter Rambølls vurdering vil det være til det
bedre. Adkomster stenges og strammes opp, samt at det legges opp til definert krysningspunkt
for gående og syklende. Lys vil øke trafikksikkerheten enda mer. Område er i dag mørkt på
kveldstid.

8.3

Konklusjon
Det gjennomføres en miljøteknisk undersøkelse hvor det foreslås eventuelle tiltak. Miljø og
forurensning er forutsatt ivaretatt gjennom disse undersøkelsene.
I forbindelse med rammesøknad, skal tilstrekkelig vanntrykk dokumenteres. Brannvann
forutsettes ivaretatt igjennom søknadsprosessen.
Det er ikke lys langs med fylkesvegen forbi Søgne Gamle Prestegård og planområdet. Området
oppleves derfor som et veldig mørkt sted vintertid og på kvelder ellers i året. Lys langs
fylkesvegen forbi planområdet vil øke trafikksikkerheten rundt Søgnetunet både for bilister og
myke trafikanter.
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FORSLAG TIL
REGULERINGSBESTEMMELSER - DETALJREGULERING FOR Søgnetunet,
Søgne KOMMUNE (Alternativ 1)
Dato: 04.06.2018

GENERELT
Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet
detaljregulering for Søgnetunet, datert 12.03.2018 i målestokk 1:1000.

§ 1 FELLESBESTEMMELSER
§ 1.1 Teknisk infrastruktur
a.

All teknisk infrastruktur som EL- forsyning, tele, bredbånd m.m. skal legges som jordkabel
i bakken.

b.

Anlegg og bygg som er nødvendig for teknisk infrastruktur tillates oppført på arealer satt
av til undervisning (BU), annen veigrunn (grøntarealer og teknisk anlegg) (SVG og SVT).

c.

Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre
tid, skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Vest-Agder fylkeskommune v/
seksjon for kulturminnevern, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.
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§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL § 12-5, nr. 1
§ 2.1 Undervisning (BU)
a.

Bebyggelse
I formålet inngår undervisningsrelaterte bygg som ridehall, stallbygg, fjøs, lager verksted,
paddokker osv.
Bebyggelse kan føres opp med både saltak og flatt tak/pulttak.
Maks mønehøyde er 10 meter. Maks gesimshøyde er 7.5 meter. Ved saltak gjelder
takvinkel på 15-30 grader. Høyden måles i fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Maks % BYA settes til 40%.
Det skal foreligge en sol-/skyggeanalyse for å belyse eventuelle konsekvenser for
nabobebyggelse som grenser til planområdet i øst.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL § 12-5, nr. 2
§ 3.1 Tekniske planer
a.

For alle anlegg regulert under formålet skal det utarbeides tekniske planer.

§ 3.2 Kjørevei – SV1-2
a.

Ny vei og adkomst til Søgnetunet(SV2) skal opparbeides som en A1-veg og som vist på
plankartet. Vei og kryss er dimensjonert etter offentlig veinorm/håndbok. Vegen er privat.

b.

o_SV1 er eksisterende fylkesveg og er offentlig. Kryss inn til parkeringsområdet skal
utformes i tråd med plankartet.

§ 3.3 Fortau (SF1-2)
a.

Skal opparbeides med 3 meter bredde. Fortau skal inneha en funksjon som en del av en
Framtidig gang-/sykkelveg, både på nordsiden mot Tjomsemoen og på sørsiden mot
Stausland.

§ 3.4 Holdeplass (SKH1-2)
a.

Innenfor formålet tillates det bussholdeplass. SKH2 opparbeides etter
utbedringsstandarden i Vegvesenets normaler. o_SKH1 er eksisterende holdeplass og
beholdes i sin nåværende form.

§ 3.5 Annen veggrunn grøntareal og tekniske anlegg; SVG og SVT
a.

Formålet skal ta opp sideareal som grøft og lignende til samferdselsanlegg, og kan
benyttes til snøopplag. Teknisk infrastruktur kan plasseres på/i dette arealet.

b.

Tilpassinger av tilgrensende samferdselsanlegg tillates.

c.

Terrenginngrep skal skje skånsomt. Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes eller tilsås
slik at de tilpasses tilgrensende arealer på en best mulig måte.
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d.

Det tillates ikke sikthindrende tiltak innenfor siktlinjer.

§ 4 REKKEFØLGEKRAV

§ 4.1 Igangsettingstillatelse
a.

Før det kan gis tillatelse til tiltak regulert under samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
skal det foreligge godkjente tekniske planer (godkjennes av ingeniørvesenet).

b.

Svartelistearter som er registrert i området og andre arter som eventuelt måtte dukke opp
under arbeid, skal håndteres i henhold til forskrift før det gis igangsettingstillatelse.

c.

Før det gis tillatelse til tiltak regulert under bebyggelse, så skal det foreligge en
sol/skyggeanalyse som skal belyse eventuelle konsekvenser for sol og skygge for
nabobebyggelse som grenser opp til planområdet i øst.

§ 4.2 Brukstillatelse
a.

Før det gis brukstillatelse til bygninger innenfor planområdet, skal ny adkomstveg,
bussholdeplasser, fortau og endring av adkomst inn til parkeringsområdet i tråd med
plankartet være fulført.

b.

Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor o_BU skal gang- og sykkelvei være
opparbeidet fra innkjøringen til Søgne gamle prestegård og fram til eksisterende gang- og
sykkelvei langs Stauslandsveien.
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FORSLAG TIL
REGULERINGSBESTEMMELSER - DETALJREGULERING FOR Søgnetunet,
Søgne KOMMUNE (Alternativ 2)
Dato: 04.06.2018

GENERELT
Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet
detaljregulering for Søgnetunet, datert 12.03.2018 i målestokk 1:1000.

§ 1 FELLESBESTEMMELSER
§ 1.1 Teknisk infrastruktur
a.

All teknisk infrastruktur som EL- forsyning, tele, bredbånd m.m. skal legges som jordkabel
i bakken.

b.

Anlegg og bygg som er nødvendig for teknisk infrastruktur tillates oppført på arealer satt
av til undervisning (BU), annen veigrunn (grøntarealer og teknisk anlegg) (SVG og SVT).

c.

Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre
tid, skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Vest-Agder fylkeskommune v/
seksjon for kulturminnevern, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.
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§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL § 12-5, nr. 1
§ 2.1 Undervisning (BU)
a.

Bebyggelse
I formålet inngår undervisningsrelaterte bygg som ridehall, stallbygg, fjøs, lager verksted,
paddokker osv.
Bebyggelse kan føres opp med både saltak og flatt tak/pulttak.
Maks mønehøyde er 10 meter. Maks gesimshøyde er 7.5 meter. Ved saltak gjelder
takvinkel på 15-30 grader. Høyden måles i fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Maks % BYA settes til 40%.
Det skal foreligge en sol-/skyggeanalyse for å belyse eventuelle konsekvenser for
nabobebyggelse som grenser til planområdet i øst.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL § 12-5, nr. 2
§ 3.1 Tekniske planer
a.

For alle anlegg regulert under formålet skal det utarbeides tekniske planer.

§ 3.2 Kjørevei – SV1-2
a.

Ny vei og adkomst til Søgnetunet(SV2) skal opparbeides som en A1-veg og som vist på
plankartet. Vei og kryss er dimensjonert etter offentlig veinorm/håndbok. Vegen er privat.

b.

o_SV1 er eksisterende fylkesveg og er offentlig. Kryss inn til parkeringsområdet skal
utformes i tråd med plankartet.

§ 3.3 Fortau (SF1-2)
a.

Skal opparbeides med 3 meter bredde. Fortau skal inneha en funksjon som en del av en
Framtidig gang-/sykkelveg, både på nordsiden mot Tjomsemoen og på sørsiden mot
Stausland.

§ 3.4 Holdeplass (SKH1-2)
a.

Innenfor formålet tillates det bussholdeplass. SKH2 opparbeides etter
utbedringsstandarden i Vegvesenets normaler. o_SKH1 er eksisterende holdeplass og
beholdes i sin nåværende form.

§ 3.5 Annen veggrunn grøntareal og tekniske anlegg; SVG og SVT
a.

Formålet skal ta opp sideareal som grøft og lignende til samferdselsanlegg, og kan
benyttes til snøopplag. Teknisk infrastruktur kan plasseres på/i dette arealet.

b.

Tilpassinger av tilgrensende samferdselsanlegg tillates.

c.

Terrenginngrep skal skje skånsomt. Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes eller tilsås
slik at de tilpasses tilgrensende arealer på en best mulig måte.
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d.

Det tillates ikke sikthindrende tiltak innenfor siktlinjer.

§ 4 REKKEFØLGEKRAV

§ 4.1 Igangsettingstillatelse
a.

Før det kan gis tillatelse til tiltak regulert under samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
skal det foreligge godkjente tekniske planer (godkjennes av ingeniørvesenet).

b.

Svartelistearter som er registrert i området og andre arter som eventuelt måtte dukke opp
under arbeid, skal håndteres i henhold til forskrift før det gis igangsettingstillatelse.

c.

Før det gis tillatelse til tiltak regulert under bebyggelse, så skal det foreligge en
sol/skyggeanalyse som skal belyse eventuelle konsekvenser for sol og skygge for
nabobebyggelse som grenser opp til planområdet i øst.

§ 4.2 Brukstillatelse
a.

Før det gis brukstillatelse til bygninger innenfor planområdet, skal ny adkomstveg,
bussholdeplasser, fortau og endring av adkomst inn til parkeringsområdet i tråd med
plankartet være fulført.
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Forslagsstillers kommentar til innkomne høringsuttalelser – Søgnetunet – Søgne VGS

Agder Energi Nett AS datert 23.04.2018
Påpeker at det er et bestående lavspentnett i området og at dersom det er etablere en ny
nettstasjon for å forsyne området med strøm, må det avsettes plass til dette formålet i samarbeid
med dem.
Forslagsstillers kommentar:
Vil bli ivaretatt i planarbeidet.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 24.04.2018
Retter oppmerksomheten mot flere forhold.
Barn og unge
Fylkesmannen har som innspill til planarbeidet bl.a. fokusert på at skolen skal godkjennes
etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager og påpeker at det bl.a. skal være
godkjente utearealer og gode trafikksikkerhetsforhold og foreslår at man får en forhåndsvurdering av
kommuneoverlege.
Forslagsstillers kommentar:
Lover og forskrifter vil selvsagt bli fulgt i planarbeidet og faglig råd fra kommuneoverlege er nyttig.
Forslagsstiller vil imidlertid påpeke at dette i utgangspunktet er store utearealer og at skolen også
har store areal utenfor det aktuelle planområdet. Selve skolen ligger dessuten på Tangvall hvor
størstedelen av friminutter vil bli tilbragt.
Trafikksikkerhet vil også bli ivaretatt.
Klima
Fylkesmannen mener det er positivt at det stilles rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra Tangvall
via Stauslandsveien pga. transportbehovet mellom Tangvall og Søgnetunet.
Det påpekes videre at en bør benytte fornybare materialer ved utbygging og bygge energismart for
drift. Ladekapasitet til el-biler bør sikre.
Forslagsstillers kommentar:
De fleste elevene på naturbrukslinjene kommer til skolen med buss, og vil derfor være avhengig av at
skolen stiller med transport mellom skolen på Tangvall og praksisarealene på Søgnetunet.
Gang- og sykkelveien som er foreslått inn som rekkefølgekrav er heller ikke den raskeste veien
mellom Tangvall og Søgnetunet og det virker derfor lite sannsynlig at eventuelle syklende elever vil
benytte denne.
Energibetraktninger ivaretas iht lover og forskrifter. Det legges opp til bruk av elektriske minibusser
mellom Tangvall og Søgnetunet og forberedes for bruk av elektriske traktorer og andre
landbruksmaskiner etter hvert som dette kommer mer i bruk.
Fremmede arter
Fylkesmannen spiller inn risiko for spredning av fremmede arter ifm anleggsarbeidet og foreslår at
planarbeidet tar høyde for å begrense dette iht Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19716) hvor det i kap. 5 er krav til aktsomhet for virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av
fremmede organismer.
Forslagsstillers kommentar:
Dette ivaretas i planarbeidet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) datert 07.05.2018
Påpeker at direktoratet gir bistand der det etterspørres og at det ikke er gjort i denne saken, men at
de gjerne bistår ved behov.
Forslagsstillers kommentar:
Dette er ivaretatt i planarbeidet.
Innspill fra naboer; Berge, Berge, Olsen og Johnsen
Retter oppmerksomheten mot flere forhold.
Plassering og bruk av ridehall
Det rettes oppmerksomhet mot plassering av ridehall ift nabo i øst og solforhold her.
Videre spørres det om bruk av ridehall ifm arrangement på ettermiddager og i helger samt såkalt
klubblokale.
Forslagsstillers kommentar:
Ridehallen er ikke endelig plassert, men sol og skygge mot nabo skal ivaretas i forbindelse med
byggesak. Det legges inn som et rekkefølgekrav at ved plassering av ridehall, så skal det foretas en
sol/skyggeanalyse.
Ridehallen vil kunne brukes til stevner og arrangement, men Fylkeskommunen ønsker ikke å være en
konkurrent til private arrangører og dette vil derfor bli i lite omfang.
Klubblokale er benevnelse på det rommet som er tenkt for undervisning ifm ridning. Navnet henger
igjen fra tidlige vurderinger. Rommet kalles nå observasjons-/undervisningsrom.
Gjødsel
Naboene er engstelige lukt- og flueproblematikk ifm gjødsel og kompostering.
Forslagsstillers kommentar:
Dette er forståelig, og hensynet til naboene har hele tiden vært en viktig premiss for planlegging av
gjødselbehandling. Komposteringsanlegg er i utgangspunktet foreslått beholdt oppe ved
eksisterende driftsanlegg.
Bruk av området
Det pekes på at området er et flittig benyttet utfartsområde for familier og barnehager i området.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er klar over dette, og områdets store og spesielle kvaliteter ivaretas aktivt i arbeidet.
Ønske om dialog
Naboene ønsker tilbakemelding og gjerne et møte.
Forslagsstillers kommentar:
Dette er helt forståelig, og forslagsstiller kaller inn til møte straks planene for ridehall og
komposteringsanlegg er klarere.
Statens vegvesen datert 14.05.2018
Retter oppmerksomheten mot flere forhold.
Plassering av busslommer
Mener at plassering av busslommer er trafikksikkerhetsmessig svært uheldig siden krysningspunkt på
fylkesvegen kommer i forkant av o_SKH2. Statens vegvesen påpekte dette i møtet 7.2.18 og en
løsning med kantstopp vest for ny atkomstveg mot nord skulle vurderes. Dette er ikke fulgt opp i
planen og vi vil på nytt oppfordre dere til å finne en annen/bedre plassering for busstoppet.

Forslagsstillers kommentar:
Vi forstår Vegvesenets bekymringer rundt plassering av busstopp. Ved å velge Vegvesenets løsning,
kan man risikere at folk krysser fylkesvegen på flere punkter. Med en løsning som plankartet viser, så
legger man opp til en kryssing både for elever tilknyttet Søgne VGS og andre som skal til Søgne Gamle
Prestegård.
Fortau fra busstopp
Fortau fra busstopp må svinges inn langs SV2.
Forslagsstillers kommentar:
Dette skal ivaretas.
Regulering av minimum 1,5m annen veggrunn langs SV2
Det må reguleres for minimum 1,5 meter annen veggrunn langs fortau.
Forslagsstillers kommentar:
Dette skal ivaretas.
Regulert gangfelt
Regulert gangfelt må tas ut av planen
Forslagsstillers kommentar:
Dette skal ivaretas.
Forslagsstiller v/WSP Norge AS datert 14.05.2018
Innspill rundt rekkefølgekrav.
Forslagsstillers kommentar:
Dette er forslagsstillers kommentar.
Vest-Agder fylkeskommune, VAF datert 14.05.2018
Retter oppmerksomheten mot flere forhold.
Rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei
Det uttrykkes forståelse for behovet for gang- og sykkelvei generelt, men påpekes at denne
utbyggingen ikke generere mer trafikk, snarere mindre, og fylkeskommunen kan følgelig ikke se at
den nå fremlagte planen utløser krav om bygging av gang- og sykkelvei. De påpeker samtidig at man
gjerne utfører nye trafikktellinger og hastighetsmålinger ser på evt trafikksikringstiltak i samråd med
Statens vegvesen.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagsstiller er enig i dette synspunktet.
Kulturminner og kulturmiljø
Det påpekes at arkeologiske undersøkelser må foretas.
Forslagsstillers kommentar:
Dette er utført av fylkesarkeolog. Det ble ikke gjort signifikante funn.
Utført av Rambøll og WSP datert 04.06.2018

Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 23.04.2018 09:27:07
Til: Postmottak
Tittel: Søgne VGS- Detaljregulering for praksisarealer

Søgne VGS- Detaljregulering for praksisarealer, Plan ID 201708
I området som inngår i detaljreguleringen har vi et bestående lavspentnett som vist på vedlagte kartskisse.
Hvi det blir aktuelt å etablere en ny nettstasjon for å forsyne området med strøm,
må det avsettes plass til dette formålet i samarbeid med oss.

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
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2017/1932

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/11180

Dato
24.04.2018

Faglige råd og høringsuttalelse til detaljregulering Praksisarealer Søgne VGS i
Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 26.03.2018.
Vest-Agder Fylkeskommune har vedtatt at det skal bygges ny videregående skole i Søgne.
Hoveddelen av undervisningen skal ligge på Tangvall, i tilknytning til eksisterende
ungdomsskole. Praksisdelen av skolen skal ligge ved Søgne gamle prestegård, der
landbruksskole har eksistert siden slutten av 1800-tallet.
Det er nå utarbeidet detaljreguleringsplan for skolens praksisdel. Planområdet utgjør ca. 20
dekar, og inngår i del av reguleringsplan fra 1999 for Søgne gamle prestegård. Arealet er der
regulert til byggeområde – offentlig bebyggelse og friområde – idrett. Foreliggende planforslag
regulerer i hovedsak hele arealet til bebyggelse og anlegg – undervisning. Deler av
planområdet er i dag bebygd med fire større bygninger knyttet til praksisdelen av Søgne VGS
(del av tidligere landbruksskole på stedet). Planen legger opp til at eksisterende bebyggelse
fjernes, og at det skal oppføres ny ridehall, nye stallbygg, nytt fjøs, samt lager og verksted.
Utbyggingen er planlagt å skje i 2 trinn, hvorav siste trinn antas å skje i 2024, da nytt fjøs er
planlagt bygd.
Fylkesmannens innspill
Barn og unge
Fylkesmannen har som innspill til planarbeidet bl.a. fokusert på at skolen skal godkjennes
etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Denne godkjenningsordningen
har blant annet krav til gode og store nok uteoppholdsarealer, gode trafikksikkerhetsforhold
mm. Vi påpekte derfor viktigheten av at godkjenningsmyndigheten ble involvert tidlig i
planprosessen, for å se om plassering og avsatt areal er i tråd med forskriftens krav med
hensyn til seinere godkjenning. Vi gir derfor faglig råd om at kommuneoverlegen foretar en
forhåndsvurdering, før planforslaget behandles videre, for ikke å risiker at skolen ikke blir
godkjent i ettertid.

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
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Det er i planforslaget lagt til grunn et uteoppholdsareal på 50 m2 pr. elev. Med et beregnet
elevtall på inntil 55 elever, får man et totalt uteareal på 2750 m2. Med et planområde på 20
dekar og et bebygd areal på 40%, hevdes det at det vil være god plass til å etablere et
uteareal for elevene. Fylkesmannen viser i denne sammenheng til veilederen til ovennevnte
forskrift. Her framgår det at for nye skoler med færre enn 100 elever, skal samlet
uteoppholdsareal utgjøre minimum ca. 5000 m2. Ut fra dette er et uteoppholdsareal på 2750
m2 for lite, og vi ber om at det vurderes hvorvidt dette kan økes.
Veilederen sier for øvrig at:
«Skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, men
også sosialt samvær, rekreasjon og hvile. Disse hensynene bør ivaretas allerede ved
gjennomgang av reguleringsplan og valg av beliggenhet for skolen. Utformingen må
fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til organiserte
aktiviteter bl.a. i undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet.»
Klima
Da skolen er lokalisert på to steder, i henholdsvis en undervisningsdel og en praksisdel,
medfører dette ekstra transportbehov mellom de to stedene. Vi ser derfor positivt på at planen
er gitt rekkefølgekrav som sikrer etablert sammenhengende gang- og sykkelvei fra Tangvall
via Stauslandsveien, før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor planområdet.
Vi anbefaler imidlertid at det settes bestemmelser knyttet til parkering, fortrinnsvis
bestemmelser om maks antall, slik at det i mindre grad legges til rette for bruk av bil. Dette
vil også sikre at hoveddelen av arealene benyttes til skolebygg, uteoppholdsareal mv., som
er hovedformålet, og slik at ikke store deler av planområdet går med til parkering.
Det er anført i planbeskrivelsen at det ikke settes bestemmelser med hensyn til materialvalg.
Vi mener likevel at dette bør gjøres. For bl.a. å bidra til å redusere uheldige klimagassutslipp,
gir vi faglig råd om at reguleringsbestemmelsene sikrer bruk av fornybare materialer ved
utbygging, samt bruk av så lite energi som mulig ved drift. Videre gis det faglig råd om krav til
bruk av mest mulig fornybar og kortreist energi, produsert blant annet med varmepumpe og
solceller. Ved at området har en beliggenhet som delvis må sies å være bilbasert, er det også
viktig at området sikres tilstrekkelig strømforsyning (effekt) for lading av elbil.
Fremmede arter
Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot stedegne arter og økosystem.
Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) har i kap. 5 krav til aktsomhet, og til
virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer. Planarbeidet bør
ta høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede arter i forbindelse med
massetransport i anleggsfasen. Reguleringsbestemmelsene bør derfor evt. sikre at nye
masser som skal tilføres planområdet, er rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller
plantedeler fra uønskede fremmede arter.
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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:
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Fra: NVE[NVE@nve.no]
Sendt: 07.05.2018 15:03:59
Til: Postmottak
Tittel: NVEs generelle uttalelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Søgne videregående skole - Søgnetunet - Søgne
kommune

Vår ref.: 201709578
Vi viser til høringsdokument datert 26.03.2018
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom‐, erosjon‐ og skredfare, allmenne interesser knyttet til 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.
NVE prioriterer å gi 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, der vi ber
kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I
denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.
NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder vi viser vi til NVEs veileder 2/2017 Nasjonale
og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging, og øvrig veiledningsmateriell på
NVEs nettsider www.nve.no/arealplan.
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom‐ og skredfare
i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret forespørsel.

Hilsen fra
Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22959595 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no

INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN FOR SØGNE VGS -PRAKSISAREALERDEL AV GB1/1 – PLAN ID 201708
Som de nærmeste naboer til Søgne Videregående Skole har vi flere spørsmål vi ønsker svar på når
det gjelder reguleringsplanen og dens utbygginger.
Vi hadde også forventet, som nærmeste naboer, å bli innkalt til informasjonsmøte ang. utbyggingen
og også fått et nabovarsel om det som skal skje.
Her er våre spørsmål og innspill:
* Det står i planen at Ridehallen vil komme 20 meter fra veien men ingenting om hvor nærme det
vil komme nærmeste nabo, Øyvind Berge, Bergeveien1. (Gårdsnr 2, bruksnr 7). Dette ønsker vi mer
informasjon om.
I papirene vi har fått til gjennomlesning står det også at det ligger bebyggelse i vest. Vi ligger i øst
og da er spørsmålet om ridehallen vil ta hele kveldssola fra oss?
* Kan ridehallen flyttes / justeres slik at det får minst mulig konsekvenser for etablert bebyggelse?
* Det står at ridehallen vil bli brukt til stevner og klubblokaler: Hvor ofte vil dette forekomme?
Hvor mye støy vil det medføre?
* Hvor mye støy vil det bli i hverdagen med en slik ridehall i nabolaget?
* Hva menes med at ridehallen vil bli brukt som klubblokale? Vil det da være mye aktivitet på
kveldstid og i helger?
* En annen bekymring vi også har er hvor all gjødselen vil bli av ? Vil det medføre mye lukt og
fluer?
* I punkt 5/9 om Barns interesser vil vi gjerne tilføye at på Berge bor det flere barnefamilier som
bruker området ofte. Området rundt Søgne Gamle Prestegård (SGP)blir også brukt som turområder
for barnehager og barneskoler, samt at det arrangeres teaterforestillinger og utstillinger for
barnehager/skoler der. Det blir også arrangert flere kultursøndager i året for familier der.
Søgne kulturskole har også undervisning på ettermiddag / kveldsstid som foregår i lokaler på SGP.
I tillegg er det mange skoleklasser og speidere m.m som bruker området som utgangspunkt når de
skal til leirstedet ved Donevannet.
Vi ønsker snarest en tilbakemelding på dette og stiller gjerne på et informasjonsmøte.
Vennlig hilsen naboer på Berge, v/
Øyvind Berge, Bergeveien1, 4640 Søgne (Gnr 2, Bnr 7)
Mailadr: oyvindogelse@gmail.com
Jarl Arvid Berge, Bergeveien 13, 4640 Søgne (Gnr 2, Bnr 7) Mailadr: jarvidbe@yahoo.no
Kjetil Olsen, Bergeveien 15, 4640 Søgne (Gnr 2, Bnr 12)
Mailadr: kjetil.olsen@rikstoto.no
Torleif Johnsen, Bergeveien 19, 4640 Søgne (Gnr 2, Bnr 47)
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Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for praksisarealer ved Søgne VGS
- del av gnr. 1, bnr. 1 - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 26.3.2018.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for praksisarealer ved
Søgne VGS.
Statens vegvesen har følgende merknader til planen:
-

Forslag til plassering av busslommer er trafikksikkerhetsmessig svært uheldig, siden
krysningspunkt på fylkesvegen kommer i forkant av o_SKH2. Statens vegvesen
påpekte dette i møtet 7.2.18 og en løsning med kantstopp vest for ny atkomstveg
mot nord skulle vurderes. Dette er ikke fulgt opp i planen og vi vil på nytt oppfordre
dere til å finne en annen/bedre plassering for busstoppet.

-

Fortau fra busstopp må svinges inn langs SV2.

-

Det må reguleres for minimum 1,5 meter annen veggrunn langs fortau.

-

Regulert gangfelt må tas ut av planen. Dette håndteres i etterfølgende byggeplan.

Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen
Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar
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Søgne kommune
Arealenheten
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4682 Søgne
Deres ref.:
2017/1932 -15583/2018

Vår ref.:
Prosjekt 11118692-01

Sted, Dato:
Kristiansand, 14.05.2018

Plan ID 201708 - Forslagsstillers kommentar til rådmannens forslag
til vedtak
Søgne kommune har i rådmannens forslag lagt inn følgende rekkefølgekrav:
Før det kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor o_BU skal gang- og sykkelvei være opparbeidet fra innkjøringen til Søgne gamle prestegård og fram til eksisterende gang- og sykkelvei langs
Stauslandsveien.
Dette er etter forslagsstillers oppfatning et urimelig krav til denne planen. Gang-/sykkelvei, slik Søgne
kommune ønsker det, har ingenting med Søgne videregående skole å gjøre. Den vil gagne innbyggere i Søgne kommune og være ment for brukere og arrangementer i tilknytning til Søgne Gamle
prestegård slik vi tolker det. Den foreslåtte gang-/sykkelveien er dessuten regulert i eldre reguleringsplaner som sannsynligvis må vedtas på nytt for at de skal være gyldige som eksproprieringsgrunnlag.
Det vil ikke være mulig å regulere og bygge en gang-/sykkelvei innen høsten 2019.
Prosjektet har forståelse for at det i gjeldende reguleringsplan fra 1999 ligger et rekkefølgekrav om
gang-/sykkelvei ved utbygging av Søgne vgs. Det var den gang tenkt at hele skolen skulle ligge på
Søgnetunet. I den nye planen er det kun praksisarealer som er tilbake på Søgnetunet mens selve skolen er lagt til knutepunktet på Tangvall. Trafikksituasjonen er følgelig vesentlig endret ift premissene i
forrige reguleringsplan.
Trafikksikkerhet kan ivaretas vha mindre tiltak ved avkjøringen til praksisarealet slik som f.eks. fartsdempende tiltak og/eller bedre lys.
Prosjektet ber derfor om at rekkefølgekravet fjernes eller i alle fall ikke gjøres til en forutsetning for utarbeidelse og drift av praksisarealene på Søgnetunet. I tillegg til ovennevnte argument, begrunner vi
dette med sterk nedgang i trafikkmengden skolen vil generere. Dette forholder seg som følger:

Trafikk generert av Søgne vgs på fv.167 Søgneveien i dag
a) Elevtransport for 110 elever med daglig oppmøte på Søgnetunet:
i.
Hovedsakelig buss; det er tre busser om morgenen, en midt på dagen og tre på ettermiddagen. Disse bussrutene har AKT satt opp for å betjene skolen
ii.
Noen elever kjører moped
iii.
Omkring 5-15 elever kjører bil; økende utover våren
b) Det er så godt som ingen elever som kommer til skolen til fots eller på sykkel, noen ansatte
sykler
c) Ansattetransport for omkring 50 ansatte daglig:
i.
Ca 30 kjører bil
ii.
Noen sykler
d) Transport til skolens gartneriutsalg:
i.
Høysesong: ca. 100 kunder/dag
ii.
Mellomsesong: ca. 50 kunder/dag
iii.
Lavsesong: 0 - 20 kunder/dag
e) Det er lav trafikktetthet på fv.167 Søgneveien i dag, ÅDT er 350

WSP Norge AS
Pb. 185 sentrum, 0102 Oslo
Telf: +47 23 24 45 50
Org nr.: 881 894 742
www.wspgroup.no

Trafikk generert av Søgne vgs på fv.167 Søgneveien etter at ny skole åpner på Tangvall 2024
a) Ingen elever møter på Søgnetunet, alle møter på Tangvall. 55 samtidige elever på Søgnetunet
tre dager i uken
i.
AKTs skolebusser vil gå til Tangvall. Alle elever skal i utgangspunktet kjøre minibuss
med lærer når de skal til Søgnetunet som del av skoledagen
ii.
Noen elever vil kanskje kjøre moped
iii.
Noen elever vil trolig kjøre bil; kanskje 5-10 fortsatt
b) Fortsatt trolig noen ansatte som sykler, men først og fremst til Tangvall
c) Ansattetransport for omkring 10 ansatte daglig (alle andre har oppmøte Tangvall):
i.
Ca 10 kjører bil
d) Transport til skolens gartneriutsalg forsvinner når gartneridriften legges om og ny gårdsbutikk
legges til Tangvall. Det kan bli noe salg av gårdsprodukter på Søgnetunet, men det blir i veldig
liten skala i forhold til dagens drift
e) Endringen vil bety at en i dag lav ÅDT på fv.167 Søgneveien vil gå ytterligere ned

Arealet som nå reguleres inkluderer kun praksisarealene til Søgnetunet. Gjeldende reguleringsplan for
Søgne gamle Prestegård fra 1999 vil fremdeles gjelde for resten av arealet inkludert rekkefølgekravet
om det skulle komme planer om mer intensiv utbygging i området. Utviklingen av praksisarealene som
det reguleres for i foreliggende plan vil redusere trafikken sammenlignet med dagens situasjon.

Konsekvenser for skolen dersom rekkefølgekravet opprettholdes
Opprettholdelse av rekkefølgekravet vil bety at prosjektet får stoppordre og saken må opp til ny politisk
behandling. Prosjekt har en godkjent økonomisk ramme fra fylkestinget på 47 mill. kr. Et grovt anslag
på rekkefølgekravet tilsier at rammen må økes med ytterligere 30-35 mill. kr.
Gang- og sykkelveitiltaket er ikke prioritert fra Søgne kommune eller av Vest-Agder fylkeskommunes
«Handlingsprogram for fylkesvei» eller i «Byvekstavtalen». Søgne kommune har per i dag en rekke
prosjekter som er prioritert foran dette tiltaket.
Tiltakshaver mener det er urimelig at dette rekkefølgekravet på Søgnetunet fremmes nå, hvor det foreligger felles planer med Søgne kommune om nytt felles skolesenter på Tangvall. Opprinnelig rekkefølgekrav ble innarbeidet på et tidspunkt hvor utbyggingsplanene for nye Søgne vgs. skulle skje på
Søgnetunet.

Med vennlig hilsen
WSP Norge AS

Eirin Reinskou
Prosjektleder
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 17/09200-16

Deres ref.:

Dato: 14.05.2018

Søgne kommune - forslag til reguleringsplan for Søgne videregående skole
(praksisdelen) - offentlig ettersyn
Det vises til kommunens ekspedisjon av 26.03.2018 der ovennevnte reguleringsplan
legges ut til offentlig ettersyn.
Det fremlagte planforslaget utgjør en del av reguleringsplan for Søgne Videregående skole
vedtatt i 1999.
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av diverse ny bebyggelse og anlegg
til det som skal bli praksisdelen til den nye videregående skolen i Søgne. Dette gjelder
konkret oppføring av staller og garderobeanlegg m.m. I motsetning til tidligere, da hele
skolen var tenkt lokalisert ved Søgnetunet, er det nå besluttet at "hovedskolen" skal
lokaliseres til Tangvall.
Dagens videregående skole på stedet har i størrelsesorden 100 elever. Når "hovedskolen"
flyttes til Tangvall, vil antall elever og lærere ved praksisdelen være i størrelsesorden 55.
Kommunen har ved 1. gangsbehandling av saken vedtatt å innta et rekkefølgekrav for
etablering av gang- og sykkelvei mellom skolen og sydover mot Stauslandsveien med
lengde ca. 900 meter.
Ved oppstart av planarbeidet var fylkeskommunen spesielt opptatt av følgende forhold:




Løsninger for kollektivtrafikken
Trafikksikkerhet
Kulturminnevern

Fylkeskommunen har følgende merknader og innspill til planforslaget:
Fylkeskommunens konkrete råd og innspill ved oppstart av planarbeidet hva gjelder
etablering av bussholdeplass m.m., jf. brev av 4.01.2018, samt oppfølgende
drøftingsmøte, er godt ivaretatt i det fremlagte planforslaget.
Det overordnete spørsmålet i saken er om det skal stilles rekkefølgekrav om etablering av
gang- og sykkelvei. Veistrekningen mellom skolen og Stausland har en ÅDT
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:
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(årsdøgntrafikk) på ca. 350. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t. Dette tilsier i seg selv ikke
at det er uten videre er nødvendig med gang- og sykkelvei.
Fylkeskommunen ser at det kan være ønskelig med gang- og sykkelvei langs den aktuelle
strekningen. Det vises her til at strekningen brukes av en del beboere og elever samtidig,
som strekningen inngår som del av det fremtidige overordnete gang- og sykkelveinettet, jf.
kommunedelplan for gang- og sykkelveier i Søgne.
Utbyggingen som hjemles i den nå fremlagte planen vil imidlertid ikke generere mer trafikk.
Når hovedskolen legges til Tangvall, vil snarere antall skolerelaterte brukere kunne
reduseres. Det legges dessuten til grunn at elevene i stor grad vil bli transport med buss
mellom de to studiestedene. Fylkeskommunen kan følgelig ikke se at den nå fremlagte
planen utløser krav om bygging av gang- og sykkelvei.
Det bemerkes dessuten at det i gjeldende handlingsprogram for fylkesvei ikke er inntatt
midler til nevnte strekning. Strekningen ble heller ikke spilt inn fra kommunens side ved
rullering av handlingsprogrammet.
Fylkeskommunen er imidlertid innstilt på å gjennomføre hastighetsmålinger og nye
trafikktellinger langs den aktuelle strekningen. Avhengig av utfallet av målingene vil det i
samråd med Statens vegvesen bli vurdert om hastigheten bør reduseres ytterligere, da
eventuelt kombinert med fartsdempende tiltak og belysning. Det tas forbehold om
finansiering.
Kulturminner og kulturmiljø
Arkeologisk undersøkelse skal foretas snarest (oppstart 25. april). Planen kan ikke
godkjennes før de arkeologiske undersøkelsene er gjennomført og uttalelsen er lagt frem.
………………….
Denne uttalelsen er avgitt på planfaglig grunnlag. Fylkeskommunen vil avgi egen uttalelse
som grunneier/tiltakshaver for skoleutbyggingen.
Dette brevet vil ved første anledning bli lagt frem som referatsak i fylkeskommunens
hovedutvalg for samferdsel areal og miljø (SAM-utvalget) samt hovedutvalg for kultur og
utdanning (HKU).
Med vennlig hilsen
Diderik Cappelen
fung. seksjonsleder plan- og miljøseksjonen

Vidar Ose
samferdselssjef

3 av 3

Adresselister:
Mottakere:
Søgne kommune
Kopi til:
Agder Kollektivtrafikk AS
Statens vegvesen region sør (Arendal kontorsted)
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

