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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljreguleringsplan for Søgne omsorgsenter, Plan ID 201706, 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:
Amtedal & Hansen Arkitektkontor har på vegne av eiendomsenheten i Søgne kommune
utarbeidet en reguleringsplan for Søgne omsorgsenter. Reguleringsplanen legger til rette for et
nybygg med omsorgssenter, dagsenter, lokaler for hjemmehjelpstjenesten mm. I tillegg gir
planen langsiktige muligheter for utvidelse og påbygg av eksisterende omsorgssenter.
Bakgrunn for planarbeidet er politiske vedtak om tilrettelegging for omsorgsboliger på
Tangvall.
Et planarbeid ble igangsatt høsten 2017 for vestre og nordre del av planområdet. Underveis i
prosessen ervervet kommunen den østre delen (Nymoen). Dette arealet ble regulert til
boligformål våren 2017. Det ble varslet omregulering av denne del av Nymoenplanen til
formål tjenesteyting høsten 2018. Disse arealene er nå slått sammen til én plan.
Planens innhold:
Reguleringsplanen legger til rette for offentlig tjenesteyting: omsorgssenter med
omsorgsboliger, dagsenter, hjemmetjeneste og administrasjon. I tillegg kan det etableres
tilhørende funksjoner som servering (kafé/kantine, kiosk) og mindre næringsvirksomheter
(frisør, hudpleie osv). Planforslaget rommer utbygging i flere faser: 7 utbyggingstrinn er
fordelt på feltene BIN1-5.

Utbyggingstakt:
Byggetrinn 1 i BIN 1 er på 5 etasjer. I første etasje legges vestibyle, aktivitetssenter og sentral
for hjemmetjenesten. I de 4 etasjene over legges 2 avdelinger med 8 beboere i hver (64 beboere
til sammen). Under bygget etableres parkeringskjeller. Hjemmetjenesten ligger i dag i
eksisterende omsorgssenter, men flyttes over til Nymoen. Det blir 87 nye årsverk i trinn 1 i
tillegg til de eksisterende 125 på dagens omsorgssenter.
Byggetrinn 2-4 i BIN2 ligger inn mot eksisterende boliger og mot planlagt bebyggelse i
nordøst. Trinnene som er vist er omtrent like store, i 3 etasjer med 3 avdelinger/24 boenheter i
hvert trinn (dette tilsvarer ca. 21 ansatte i hvert trinn).
Byggetrinn 5 i BIN 3, gjelder påbygging av eksisterende omsorgssenter. Planen gir anledning
til å bygge på fire av fem av byggets fløyer (tre av disse med to etasjer, og en
med en etasje). Denne utbyggingen kan gi ca. 56 nye boenheter (8 boenheter
i hver etasje som påbygges i hver fløy – 7 avdelinger som tilsvarer ca. 49 ansatte).
Byggetrinn 6 i BIN 4, gjelder mulighetene for å bygge på eksisterende parkeringsplass i 4
etasjer. Dersom første etasje tilrettelegges med adkomstarealer og ellers beholdes som
parkering kan det i de øvrige 3 etasjene bli 24 boenheter (3 avdelinger som tilsvarer ca.
21 ansatte).
Byggetrinn 7 i BIN5 – på det ubebygde arealet sør for eksisterende omsorgssenter gis det
anledning til å bygge 4 etasjer. Dersom hele bygget nyttes til omsorgsboliger kan det bli ca. 64
boenheter (2 avdelinger med 8 beboere i hver etasje, tilsvarer ca. 56 ansatte).
Planprosess:
Det ble avhold oppstartsmøte den 23.08.2018. Innkomne merknader til oppstarten fremkommer
av planbeskrivelsen, og er kommentert før utleggelsen til offentlig ettersyn og høring. Plan- og
miljøutvalget vedtok å legge planen ut på høring i møte den 23. januar 2019. Planen var ute på
høring i perioden 28. januar til 15. mars 2019. Det kom inn 11 høringsuttalelser til
planforslaget. Disse ligger vedlagt. Regulantens kommentar til innspillene ligger også vedlagt.
Under følger en oppsummering av innspillene med administrasjonens kommentar.
Ingeniørvesenet i Søgne kommune, 30.01.2019:
 ber om å få en utomhusplan for godkjenning dersom ingeniørvesenet skal vedlikeholde
arealene
 rammeplan for VA må sendes inn for godkjenning
Administrasjonens vurdering:
I henhold til reguleringsplanen pkt. 5, er det krav om innsendelse av utomhusplan og tekniske
planer som skal godkjennes før det kan gis rammetillatelse for ny bebyggelse. Ingeniørvesenets
innspill anses for å være i varetatt.
Barn og unges representant i Søgne kommune, 17.12.2018:
Barn og unges representant stiller seg positiv til at det i forbindelse med byggingen, legges til
rette for et uteområde. Det anbefales at uteområdet også inneholder elementer som stimulerer
til lek for barn, både generelt og for barn som pårørende. For øvrig påpekes at det i dag er en
sti/snarvei som forbinder Kleplandsveien og Amerikaveien - helt i yttergrense av
planområdet.
Administrasjonens vurdering:
Det er i planforslaget regulert inn et område, GP, som skal tilrettelegges som møteplass og
lekeplass. Det er videre i rekkefølgebestemmelsene sagt at før det gis brukstillatelse for

bebyggelse i felt BIN 2, så skal gangadkomst gjennom feltet fra Kleplandsveien til
Amerikaveien være sikret. Merknadene anses med dette for å være ivaretatt.
Agder Energi Nett AS, 30.01.2019:
I området som inngår i reguleringsplanen har vi flere nettstasjoner og et tilhørende høy‐ og
lavspent fordelingsnett som vist på vedlagte kartskisse. Eventuell flytting eller omlegging av
våre anlegg må bekostes av utbygger. Det må avsettes plass til ny nettstasjon i samarbeid med
oss for å kunne forsyne den ny bygningsmassen med strøm.
Administrasjonens vurdering:
Tas til etterretning.
Eier av GB 73/58, Kristin Tofte Andresen, 07.03.2019:
BIN 1 har to byggeområder. Det sydligste av disse har på plankartet regulert byggehøyde =
kote 31,0 tilsvarende flatt 4 etasjer (pluss eventuelle takoppbygg) meget tett inn mot
naboeiendommene i sør/sørøst. Dette i motsetning til gjeldende plan (Nymoen) som har
følgende bestemmelse om nedtrapping av bebyggelsen mot naboeiendommene. Manglende
nedtrapping - i kombinasjon med at byggegrensene er lagt relativt tett inn mot naboene vil
kunne være negativt for eksisterende og planlagt bruk av naboeiendommene. For den nylig
vedtatte planen for min eiendom, er det først og fremst sol- og lysforhold på ettermiddagstid på
friområdet/lekeplassen rett øst for Amerikaveien som blir skadelidende. Anbefaler følgende
endringer:
 Primært: byggegrensen langs Amerikaveien trekkes 9-10 meter vestover, vekk fra
veien. Dette vil ha minimale konsekvenser for planlagt byggeri, bortsett fra en mindre
tilpasning av bebyggelsens avslutning mot øst.
 Sekundært: Plankartet og/eller bestemmelsen endres slik at det ikke kan bygges mer
enn tre etasjer (maks kote 27) for den del av BIN 1 som ligger mindre enn 20 meter fra
byggegrense mot Amerikaveien.
 Et tredje alternativ med en mindre justering av byggegrense (5-6 meter vestover)
kombinert med krav om lavere gesims (kote 27) og inntrukket fjerde etasje mot
Amerikaveien vil også bedre situasjonen noe.
Administrasjonens vurdering:
Feltet benevnt BIN 1 er etter høringen delt inn i 2 byggeområder, henholdsvis BIN 1 og BIN 2.
BIN 2 grenser inn mot Andresen sin eiendom i nordøst, og inn mot boligområdet i øst. Det er
tatt hensyn til innkomne merknader, og høyden inn mot boligområdene er redusert fra kote +31
til kote +26,5. Dette er lavere enn hva gjeldende plan for Nymoen åpner opp for. Nymoen
planen åpner opp for bebyggelse med maksimale høyder på henholdsvis 14 meter og 26 meter,
som tilsvarer kote +30 og +42 (beregnet ut fra dagens terreng på ca. kote + 16).
Planforslaget legger opp til høyere bebyggelse i felt BIN 1. Dette området ligger imidlertid inn
mot E39, og med minste avstand til boligområdene på ca. 20 meter.
Vest Agder fylkeskommune, 08.03.2019:
Fylkeskommunens interesser vurderes i hovedsak å være ivaretatt i planforslaget. Krav til
parkeringsdekning er lite ambisiøse og ikke tilpasset "det grønne skiftet". Vi har følgende
forslag til endringer av planen:
 Krav til parkeringsdekning" bør fremgå av bestemmelsene - og ikke kun beskrivelsen
 Parkeringsdekning for bil bør utformes som maksimalkrav
 Parkeringsdekning for sykkel bør utformes som minimumskrav
 Det bør inkluderes krav til overbygd og attraktiv sykkelparkering ved inngangsparti
 Samtlige p-plasser i parkeringskjeller skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare
hybridbiler

Administrasjonens vurdering:
Bestemmelsene er endret i tråd med fylkeskommunens anbefalinger.
Norges vassdrag og energidirektorat, 14.03.2019:
Det fremgår av brev av 29.09.2019 om NVE’s bistand og verktøy i arealplanleggingen, at 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 en slik bistand. NVE gir derfor
ikke konkret uttalelse i denne saken.
Administrasjonens vurdering:
Tas til etterretning.
Advokat Richard Lippens på vegne av eiere av Amerikaveien 5, 9, 10, 13, 15 og 17 samt
Kleplandsveien 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 24, den 15.03.2019.
I gjeldende detaljreguleringsplan for Nymoen er det regulert maksimalhøyde i felt BBB2 (den
delen som er mot deler av Amerikaveien og Kleplandsveien) med 14 meter. Maksimalhøyde i
planforslaget fremkommer av plankartet, angitt som kote 31. l tillegg gir forslag til ny plan
anledning til å etablere tekniske installasjoner i 3,5 meters høyde over angitt maksimal
kotehøyde, dvs. at bebyggelsen har en maksimal gesimshøyde på kote 34,5. Kotehøyde på
planert terreng på eksisterende bebyggelse er i saksdokumentene angitt til angitt til kote 15,8,
noe som innebærer at bebyggelsen i varslet plan vil være på 18,7 meter, hele 4,7 meter høyere
enn hva gjeldende reguleringsplan gir anledning til. Økningen er foretatt uten at hensynet til
naboer er ivaretatt gjennom sol -skyggevurderinger for denne delen av tiltaket. Solskyggevurderinger som er foretatt for eksisterende plan bekrefter at naboer allerede påvirkes i
form av mindre sol, noe som bare vil forsterkes dersom det nå gis anledning til å etablere
bebyggelse hele 4,7 meter høyere enn hva eksisterende plan legger opp.
Basert på overnevnte foreslås at maksimal gesimshøyde i ny plan reduseres og korrigeres i tråd
med allerede vedtatt plan for Nymoen.
l eksisterende detaljreguleringsplan for Nymoen er det i likhet med forslag til ny plan også
regulert inn kjørevei mot deler av Amerikaveien/Kleplandsveien. l eksisterende plan
fremkommer av plan kartet at byggegrense mot regulert vei er 4 meter. l forslag til ny
reguleringsplan er byggegrensen trukket en meter nærmere veien og mot eksisterende
bebyggelse i Amerikaveien/Kleplandsveien (til 3 meter). Avstanden får selvstendig
innvirkning på sol/skyggeforholdene til eksisterende bebyggelse, og særlig sammen med den
foreslåtte økningen på bebyggelsen. Basert på overnevnte foreslås at byggegrenser i sør mot
deler av Amerikaveien/Kleplandsveien følger dagens detaljregulering med 4 meter fra regulert
kjørevei.
Administrasjonens vurdering:
Innspill fra naboer er tatt til følge, og høyden på ny bebyggelse er redusert inn mot eksisterende
bebyggelse.
De er utført nye sol/ skyggeanalyser, beregnet kl. 9, 12, 15 og 18 den 23. juni (midtsommer) og
21. september (høstjevndøgn). Sommerstid får ikke ny bebyggelse konsekvenser for
eksisterende boliger. På høsten vil ny bebyggelse føre til skyggelegging av deler av
eksisterende boligfelt på kveldstid.
Ettersom høyden på bebyggelsen er redusert, mener vi planforslaget bedrer solforholdene for
eksisterende bebyggelse, sammenliknet med gjeldende plan for Nymoen.
Søgne helselag, Søgne pensjonistforening, eldreråd og Søgne demensforening, 14.03.2019:

Hoved innsigelse til nybygg er at det ikke er lagt inn overgang-kryssing av Kleplandsveien
mellom SOS og dagsenter/omsorgsboliger. Vi mener det må på plass ved ferdigstillelse av
byggetrinn 1. Det handler om sikkerhet for krysninger mellom eksisterende og ny bygning.
Administrasjonens vurdering:
Det er i reguleringsbestemmelsene lagt inn krav om at det skal være opparbeidet
trafikkdempende tiltak på SKV1 mellom BIN 1 og BIN 3. Trafikksikkerheten er med dette
ivaretatt.
Fylkesmannen i Agder, 29.03.2019:
Fylkesmannen ser positivt på planforslaget. Dette vil kunne sikre et omsorgssenter med gode
utvidelsesmuligheter sentralt i kommunen, med kort avstand til offentlige og private tilbud og
tjenester. Omsorgssenteret er med sin funksjon også del av dette tjenestetilbudet.
Støyforholdene fra dagens E39 utgjør i dag en ulempe for omsorgssenteret, men dette vil bli
noe bedret når ny E39 tas i bruk. Vi gir i denne sammenheng faglig råd om at bestemmelsen
blir mer presis ved å si at støynivået skal tilfredsstille kravene i støyretningslinje T- 1442/2016,
tabell 3.
Fylkesmannen anbefaler at det tas hensyn til at planområdet ligger i nær tilknytning til E39 og
de faremomenter dette innebærer. Vi tenker bl.a. særlig på ulykker innenfor transportsektoren
med farlig stoff/gods, som kan medføre behov for evakuering. Dette er kommentert i sjekklista
med at «dagens beredskap ivaretar dette». Vi savner en nærmere redegjørelse for hva dette
innebærer, herunder hva som er «dagens beredskap». Det er viktig at dette ivaretas og vurderes
opp mot / samordnes med planer for drift (sektorplaner/sector ROS) for det eksisterende
omsorgssenteret.
Vi anbefaler at parkeringskravene eksplisitt kommer til uttrykk i reguleringsbestemmelsene.
For øvrig etterlyser vi reguleringsbestemmelser som bedre ivaretar hensynet til «det grønne
skiftet». Vi gir derfor faglig råd om at parkeringsplassene i kjeller kun tilrettelegges for el-bil
og andre ladbare biler. Videre omfatter vårt råd at parkeringsdekningen fastsettes som
maksimumskrav for bil, og som minimumskrav for sykkel. Det gis også faglig råd om at det
tilrettelegges for attraktiv sykkelparkering, f.eks. ved at den legges under tak, sikres låsbare
stativ og får lademuligheter.
Det er registrert en del fremmede arter av til dels «svært høy risiko» for spredning.
Reguleringsbestemmelse 5 har et rekkefølgekrav om at det skal foreligge tiltaksplan for å
hindre spredning av fremmede arter før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor
planområdet. Vi gir i denne sammenheng faglig råd om at reguleringsbestemmelsen får en
tilføyelse om at tiltaksplanen skal legge til grunn rådene fra 2018 i fagrapporten fra
Universitetet i Agder, naturmuseum og botanisk have. Vi viser for øvrig i denne sammenheng
til forskrift om fremmede organismer av 19. juni 2015 nr. 716, hvor det i kapittel V stilles krav
til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede
organismer.
Administrasjonens vurdering:
E39 forbi planområdet er sterkt trafikkert. Farten forbi området er imidlertid lav pga. av
rundkjøringen ved av- og påkjøring til Tangvall. Det er i dag etablert en voll fra rundkjøringen,
og frem til omsorgssenteret.

Det legges i planforslaget opp til oppføring av støyskjerm med høyde 2,5 meter forbi ny
bebyggelse, som vist med rød strek på bildet over. Dette fører til at bebyggelsen delvis er
skjermet fra trafikken på E39.
Planområdet er tilknyttet offentlig veinett. Dersom en ulykke skulle forekomme, vil evakuering
kunne foregå langs Kleplandsveien, og eventuelt via Amerikaveien. Plan for evakuering av
selve bebyggelsen vil være en del av detaljprosjekteringen, og ikke en del av
reguleringsplanarbeidet.
I henhold til nasjonal vegdatabank (statens vegvesen), har det skjedd 2 bilulykker på E39, uten
alvorlig skadde. I selve rundkjøringen er det skjedd flere ulykker, men heller ikke her ulykker
med dødelig utfall.

Det legges også til grunn at arbeid med ny E39 er i gang, noe som vil føre til at dagens E39 blir
nedgradert til fylkesvei med langt mindre tungtrafikk.
Reguleringsbestemmelsene er endret med hensyn til støykrav, parkeringsbestemmelser og
tiltak mot spredning av fremmede arter. Innspillene anses for å være ivaretatt.
Statens vegvesen, 26.04.2019:
 Det må reguleres for annen veggrunn langs SKV1, mot SPH.
 Frisikt mot fylkesveg i den nordlige avkjørselen til BIN1 mangler, og vi forutsetter at
dette innarbeides i planen før den sluttbehandles.





Frisiktlinjer i avkjørsler som kun er markert med punktsymbol for avkjørsel, bør også
fremgå av planen.
Regulerte gangfelt på fv. 166 må tas ut av planen. Etablering av gangfelt vurderes opp
mot gangfeltkriteriene, krever eget vedtak, og håndteres i etterfølgende byggeplan.
I mail fra dere av 25.4.19 er det kommet ønske om kjøreatkomst fra fylkesvegen til
inngangspartiet for det nye omsorgssenteret. Det er i mailen ikke sagt noe om
dimensjonerende kjøretøy, men Statens vegvesen antar at det vil være tilstrekkelig at
avkjørslene dimensjoneres for personbil. Dersom avkjørslene reguleres med svingradier
på minst 3,5 meter (sju meter fra vegkant av fylkesveg til innerkant rabatt) har vi ingen
merknader til at det åpnes for å kunne kjøre inn til inngangspartiet. Avkjørslene må
tegnes ut i planen (ikke kun punktsymbol for avkjørsel). Areal for annen veggrunn må
utvides mellom avkjørslene, slik at området ikke innbyr til parkering. Det forutsettes at
kjøremønsteret skal være som vist i ovennevnte mail.

Administrasjonens vurdering:
Plankartet er endret i tråd med innkomne innspill.
Eier av Amerikaveien 17, Inger Grete Lia Stålesen, 14.03.2019:
Jeg har sett av planforslaget at plasseringen av boenhetene legges 1-en meter nærmere inn til
grensen mot min eiendom i forhold til den planen Agderbygg i sin tid hadde fått godkjent.
Videre ser jeg at høyden på bygningene har økt. Makshøyde i planen til Agderbygg var 14
meter. I nåværende planforslag økes høyden til 14,3 meter og på toppen av det skal det bygges
tekniske rom med en høyde på 3,5 meter. Det betyr en total høyde på 17,8 meter. Det at
høyden økes dramatisk og i tillegg legges en meter nærmere grensen min, vil helt klart få en
stor betydning hva angår sol og skyggeforhold.
I tillegg ser jeg av situasjonskartet at atkomstveien til bebyggelsen som er planlagt langs
grensen til min eiendom, er tegnet inn og berører min atkomstvei fra Amerikaveien. Dersom
det skulle bli reelt så stenges min atkomstvei og det kan jeg ikke godta. Jeg vil i den
sammenhengen henvise til dom fra Jordskifteretten og samtidig vise til at dette er det gjort
nærmere rede for til saksbehandler i forbindelse med utarbeidelsen av planen.
Jeg forutsetter at det gjennomføres en sol- og skyggeanalyse på grunnlag av disse momentene.
Administrasjonens vurdering:
Når det gjelder høyder og sol/ skyggeforhold, vises det til punktene over. Adkomstvei til
bebyggelsen i BIN2 er tatt ut av planen. Dette ettersom det er ønskelig å kunne tilpasse denne
når kokrete planer om utbygging foreligger. Det skal ellers opplyses at planforslaget i sin
helhet ligger på kommunens eiendom, og at private avkjørsler ikke blir berørt.
Vurdering av planforslaget:
Planen inneholder hovedsakelig byggeområder for offentlig institusjon. På Nymoen, BIN1,
legges det til rette for nye omsorgsleiligheter og dagsenter. Her er det tatt spesielt hensyn til
solforhold ved plassering av nybyggene, støy fra E39, støy ved plassering av bygg langs
Kleplandsveien, samt nærhet til og samvirke med eksisterende omsorgssenter. Ny bebyggelse
vil sammen med dagens omsorgssenter, bli et sentralt beliggende område for disse tjenestene i
Søgne.
Adkomst til området er fra Kleplandsveien. Parkering vil bli ivaretatt i parkeringskjellere og
parkeringsanlegg når området er ferdig utbygget. I perioden før det er fult utbygget vil en del
parkering foregå på de ubebygde områdene.

Planforslaget legger opp til å bedre trafikksikkerheten i område. Det skal etableres
fortausløsninger langs veiene, og snarvei fra Amerikaveien til Kleplandsveien skal
opparbeides. I krysningspunkt der ansatte og beboere skal bevege seg mellom de to områdene
for institusjon skal det lages trygge krysningspunkter over Kleplandsveien. Det skal etableres
fartsdempende tiltak for å gjøre situasjonen tryggest mulig for myke trafikanter.
Barn og unges interesser:
Det er i planforslaget regulert inn et område, GP, som skal tilrettelegges som møteplass og
lekeplass. Det er videre i rekkefølgebestemmelsene sagt at før det gis brukstillatelse for
bebyggelse i felt BIN 2, så skal gangadkomst gjennom feltet fra Kleplandsveien til
Amerikaveien være sikret. Det skal etableres fortausløsninger langs veiene, og etter vår
vurdering bedres forholdene for barn og unge.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det er gjennomført to registreringer. Ingen av disse har påvist sjeldne eller viktige forekomster.
Det derimot begge peker på er fremmede arter (uønskede): hagelupin og parkslirekne (begge
har kategorien SE, som betyr svært høy risiko). I bestemmelsene stilles krav om tiltaksplan for
å hindre spredning av fremmede arter. Forholdet til naturmangfoldloven anses dermed for å
være ivaretatt.
Kulturminner:
Det er utført arkeologiske undersøkelser for østre del av planområdet. Denne konkluderer med
at det ikke ble gjort funn av kulturminner som kunne tolkes som annet enn moderne tids
strukturer. Det var ikke krav om å undersøke planområdets vestre del, og det er med bakgrunn i
dette ikke kjennskap til kulturminner i området.
Konklusjon:
Det er etter høringen av planen gjort mindre endringer av plankart og bestemmelser.
På plankartet er byggeområdet BIN 1 er delt opp i to områder, henholdsvis BIN 1 og BIN 2.
Dette for å imøtekomme innspill vedørende høyder, og for å tilpasse planen med hensyn til
planlagt utbygging.
Plan- og miljøutvalget vedtok at det skulle legges inn i bestemmelser i forhold til selve
bebyggelsen som omhandlet grønne tak og energibesparende tiltak. Bestemmelsene er endret i
tråd med vedtaket.
Administrasjonen anbefaler at planen vedtas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
Vedlegg:
1
Plankart
2
Reguleringsbestemmelser
3
Planbeskrivelse
4
ROS-analyse
5
Rapport Fremmede arter
6
Støyrapport
7
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8
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9
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10 Naturmangfoldvurderinger
11 Grunnundersøkelser 2016
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1.

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

1.1. Bebyggelse og anlegg – tjenesteyting o_BIN1-5 (pbl § 12-5, nr. 1)
Innenfor o_BIN1-5 skal det oppføres offentlig eller privat tjenesteyting omsorgsboliger/sykehjem og
tilknyttede virksomheter som dagsenter, kafé.
Bebyggelsestype
Bebyggelsen kan oppføres som blokkbebyggelse.
Bebyggelsen skal ha grønne tak eller solceller på alle bygg som har 5 etasjer eller mer når dette ikke
skaper større bygningsmessige utfordringer og bygget har normalt gode solforhold (gjelder solceller).
Bebyggelsen skal prosjekteres med fasade og/eller tak som samler solenergi (solceller, solfangere,
passiv oppvarming gjennom glass), med unntak for bygg som ikke har gode solforhold
Krav til uteoppholdsareal
For hver boenhet skal det avsettes 25 m² uteoppholdsareal.
Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 ved vårjevndøgn.
Areal brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.
Terrasse/balkong kan medregnes i uteoppholdsareal og skal være minimum 6 m² og ha minimum 2 m
dybde.
Utnyttelse
Gjelder o_BIN1 og o_BIN2:
- Samlet utnyttelse for feltene er maksimalt 12 500 m2 BRA.
- Overdekket gangareal på bakkeplan kan bygges utenfor byggegrense
- I o_BIN1 kan det etableres forbindelse mellom bygg i o_BIN1 og o_BIN2 utenfor byggegrense
Gjelder o_BIN3-5 og o_SPH – maks bebygd areal er:
- o_BIN3 = 2500 m² BYA
- o_BIN4 = 800 m² BYA
- o_BIN5 = 1200 m² BYA
- o_SPH = 1000 m² BYA
Parkeringskjeller tillates. Parkering under bakken regnes ikke med i utnyttelsen.
Høyder
Bygningenes maksimale gesimshøyde (G) fremgår av plankartet.
Framtidige uteoppholdsarealer på eksisterende omsorgssenter (BIN2) kan støyskjermes slik:
- Fløy A med støyskjerm 2,7 meter over terrassegulv
- Fløy E med støyskjerm 1,7 meter over terrassegulv
Terrengtilpasninger
Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og
tilstøtende vei.

Detaljregulering Søgne omsorgssenter - bestemmelser
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Estetiske forhold
Ny bebyggelse skal ha flatt tak.
Terrasse på tak skal trekkes tilbake minst 1 meter fra veggliv i etasje under.
Tekniske installasjoner
Tilbaketrukket takoppbygg for tekniske installasjoner og heistårn kan tillates inntil 3,5 m over tillatt
maksimal gesimshøyde.
Takoppbygg være inntil 10% av takflate og skal trekkes tilbake minst 1,5 meter fra fasadeliv.
Tekniske installasjoner skal innebygges.
Parkering - bil
Det kan avsettes maksimalt 1 plass pr. årsverk.
Det kan avsettes plass til 30 tjenestebiler.
5 % av p-plassene skal være HC-plasser med bredde minst lik 4,5 m. Disse skal ligge i tilknytning til
inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller.
Samtlige p-plasser i parkeringskjeller skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler.
Parkering skal dekkes innenfor planområdet.
Sykkelparkering
Det skal være minimum 0,5 plass pr. årsverk.
Minst halvparten av plassene skal være overbygd.
Avkjørsel
Maksimal stigning i avkjørsel skal være 2,5 % de første 5 m fra veikant.
Nettstasjon
Det skal avsettes plass til nettstasjon i o_BIN1-2 ved utbygging av feltene.

2.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr. 2)
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige
tilknytninger til eksisterende nett.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med gjeldende
kommunale normaler.
2.1. Bruk av veigrunn, jf. pbl § 12-7 nr. 14.
All veigrunn skal være offentlig.
2.2. Trafikkdempende tiltak på SKV1
Det skal utføres trafikkdempende tiltak på del av SKV1 som ligger mellom BIN1 og BIN3.
2.3. Kjørevei – SKV4
Det kan anlegges adkomstvei o_SKV4 som vist på plankart.
2.4. Fortau – SF1-6
Det skal anlegges fortau o_SF1-6 som vist på plankart.
2.5. Parkering/parkeringshus – SPH
Feltet skal nyttes til parkering. Det kan oppføres parkeringshus i to etasjer innenfor byggegrense.
Detaljregulering Søgne omsorgssenter - bestemmelser
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Parkeringskjeller tillates.
2.6. Annen veigrunn – SVG
Det kan anlegges støyskjerm som vist på plankart.
Støyskjermen kan ha høyde på 2,5 meter over tilstøtende vei E39.

3.

Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3)
Park GP skal tilrettelegges som møteplass og lekeplass.

4.

Hensynssoner (pbl § 12-6)

4.1. Sikringssone – frisikt
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over tilstøtende
veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.
4.2. Hensynssone – vannledning
Det er ikke tillatt å etablere permanent bebyggelse i hensynssonen.
4.3. Støysone
- Ved byggesøknad skal det dokumenteres at krav til innendørs og utendørs støynivå tilfredsstilles.
- Alle boenheter skal ha tilgang til felles eller privat uteoppholdsareal hvor støygrensene gitt i
T- 1442/2016, tabell 3 er tilfredsstilt.
- Alle boenheter med støybelastning over 55 dB skal gjennom avbøtende tiltak sikres samme
inneluftkvalitet som i boenheter med luftemulighet mot stille sone.

5.

Rekkefølgekrav (pbl § 12-7, nr. 10)
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge
- godkjent utomhusplan som omhandler internveier, parkering, gangadkomster og
utomhusarealer
- godkjente tekniske planer for teknisk infrastruktur
- godkjente planer for tiltak mot støy
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak i tilknytning til fylkesveg skal det foreligge byggeplan
godkjent av Statens Vegvesen.
Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i BIN1 skal:
- fortau langs Toftelandsveien være opparbeidet
- turvei og friområde langs Søgneelva fra Kleplandsveien til Linnegrøvan være ferdig opparbeidet
- rundkjøring i krysset mellom Hølleveien og Tangvallveien være ferdig opparbeidet
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innen planområdet:
- skal det foreligge tiltaksplan for å hindre spredning av svartelistede arter. Tiltaksplanen skal legge
til grunn fagrapporten «Fremmede arter, Søgne Omsorgsenter på Tangvall Søgne kommune,
Naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder 2018».
- skal geoteknisk prosjektering være utført.
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal følgende være opparbeidet i henhold til utomhusplan,
teknisk plan og byggeplan:

Detaljregulering Søgne omsorgssenter - bestemmelser
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-

-

-

Gjelder felt BIN1:
o SF1-4
o GP
o Trafikkdempende tiltak på SKV1 mellom BIN1 og BIN3
Gjelder felt BIN2:
o SF5
o Offentlig gangadkomst gjennom feltet fra Kleplandsveien til Amerikaveien
Gjelder felt BIN3: tilliggende SF6
Gjelder felt BIN4: tilliggende SF6
Gjelder felt BIN5: tilliggende SF6

Områdene kan bygges ut feltvis.
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BAKGRUNN
Amtedal & Hansen Arkitektkontor fremmer forslaget på vegne av Enhet for eiendom i Søgne
kommune.
Reguleringsplanen legger til rette for et nybygg med omsorgssenter, dagsenter, lokaler for
hjemmehjelpstjenesten mm. I tillegg gir planen langsiktige muligheter for utvidelse og påbygg av
eksisterende omsorgssenter.
Bakgrunn for planarbeidet er politiske vedtak om tilrettelegging for omsorgsboliger på Tangvall.
Et planarbeid ble igangsatt høsten 2017 for vestre og nordre del av planområdet. Underveis i
prosessen ervervet kommunen den østre delen (Nymoen). Dette arealet ble regulert til
boligformål våren 2017. Det ble varslet omregulering av denne del av Nymoenplanen til formål
tjenesteyting høsten 2018. Disse arealene er nå slått sammen til én plan.
BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET

Utskrift fra Norkart AS kartklient



Dato:

01.11.2018
Koordinatsystem:
Planområdet
ligger på Tangvall, Målestokk:
like ved1:30000
E39 og sentralt i Søgne kommune.

UTM 32N

Oversikt – planområdets plassering

© 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap



Planområdet vist på neste side kan grovt deles i tre:
o Øst for Kleplandsveien: Arealet er et flatt jorde uten vegetasjon. Inntil nylig var det dyrka
mark, nå ligger det brakk. Deler av jordlaget er fjernet i forbindelse med arkeologisk
registrering. Det var del av Nymoenplanen som ble regulert til boligformål i 2017. Denne
delen av planforslaget blir kalt Nymoen videre i planbeskrivelsen.
o Vest for Kleplandsveien og sør for Marie Føreids vei/Bakkevollveien:
 Eksisterende omsorgssenter, et toetasjes bygg tatt i bruk 2005.
 Arealet sør for omsorgssenteret er ubebygd. Det er ikke opparbeidet og bærer
preg av å ligge i påvente av å bli tatt i bruk.
 Nord for omsorgssenteret ligger parkeringsplass, her er også hovedadkomsten til
virksomheten.
2

o

Området nord for Marie Føreids vei, Bakkevollveien og Kleplandsveien ligger mot E39 og
deles i to av Bakkevollveien:
 I øst ligger et tidligere bolighus, uthus/garasjer og jorder mot hovedveien.
Boligen er nå i bruk som nødbolig for vanskeligstilte.
 Vestre del av dette arealet er støyvoll mot hovedveien.
 Mellom disse går Bakkevollveien under E39.

X 6440500

Bakkevollveien

Kleplandsveien

Bakkevollveien
Nymoen
X 6440400

Marie
Føreids
vei

parkering

Søgne
omsorgssenter

Kleplandsveien

X 6440300

X 6440200

Y 430400

Y 430300

Y 430200

Planavgrensning Søgne omsorgsenter
30.10.2018
Målestokk 1:1000

Planområdet
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Sosial infrastruktur:
o Planområdet ligger sentralt til i Søgne og inngår i senterområdet på Tangvall. Det er kort
avstand til offentlige og private tilbud og tjenester.
o Omsorgssenteret er med sin funksjon også del av dette tjenestetilbudet.



Teknisk infrastruktur:
o Veier som inngår i planområdet er Marie Føreids vei, Bakkevollveien som kommer fra
undergangen under E39 og Kleplandsveien. Kleplandsveien er fylkeskommunal, de øvrige
er kommunale. Kleplandsveien betjener også boligområder på andre sida av E39.
o Deler av det kommunale vann/avløpsnett går gjennom planområdet og må hensyntas.



Grønn infrastruktur:
o Det er ingen utbygd grønn struktur innen planområdet. Det er ellers gode forbindelser ut
til omkringliggende større friluftsområder. På nordsida av E39 er det store
friluftsområder. Det planlegges turvei langs Søgneelva fra Tangvall til Linnegrøvan.



Barns og unges interesser
o Det er i dag ikke tilrettelagt for barns og unges lek i planområdet.



Planområdet ligger åpent og solrikt til. Tilgrensende arealer er:
o I nord ligger E39. Støy fra denne er en utfordring som påvirker utforming av bebyggelsen.
o Mot øst er det jordbruksarealer/jorder. Arealene er regulert boliger med høy utnyttelse.
Dette er den delen av Nymoenplanen som ikke endres – se punkt Planstatus Reguleringsplaner.
o I sørøst er det småhusbebyggelse (boliger, uregulert). Med tiden vil området kunne
endre karakter: kommunedelplanen forutsetter blokkbebyggelse/konsentrert
småhusbebyggelse.
o I sørvest er det nå nylig vedtatt reguleringsplan (butikk mm i første etasje, boliger over
dette). Småhusbebyggelsen som var her er revet og byggearbeidene er igangsatt.
o Vest for planområdet ligger bebyggelse (butikk med boliger i overliggende etasjer).
Denne ligger tett opp mot omsorgssenteret. Mellom butikk/boligbygget og
omsorgssenteret går det gang/sykkelvei.



Eiendomsforhold
o Kommunen eier all grunn i planområdet unntatt fylkeskommunal vei Kleplandsveien (gnr
207 bnr 1 ). De kommunale eiendommer som inngår i planforslaget er gnr 73 bnr 67, 92,
173, 200, 218 og 225.



Trafikkforhold:
o Kollektivtilbudet er godt. Det er 180 - 400 meters gangavstand til holdeplassen på
Tangvall senter. Her går det busser lokalt og regionalt. Til busstoppene ved E39 for
busser som ikke kjører innom Tangvall er det ca 220 – 800 meter.
o Det er god forbindelse til overordnet gang-/sykkelveisystem vestover (mot Tangvall
sentrum). Østover, langs Kleplandsveien, er det ikke fortau.



Støy:
o

Området ligger inn mot E39 og er utsatt for vegtrafikkstøy. Arbeidene med ny E39 er
igangsatt. Denne skal stå ferdig i 2022, og da vil dagens trasé bli nedgradert.
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Sørsiden av eksisterende omsorgssenter

Gangvei mellom butikk/boliger og omsorgssenteret

Støyvoll mot E39

Bakkevollveien og undergang under E39

Nødbolig ved E39 – Nymoen i bakgrunnen

Nymoen
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PLANSTATUS

3.1

Regional plan for Kristiansandsregionen – 2011-2050
o
o

Planen viser til en senterstruktur med landsdelsenter, kommunesentre og bydelssentre.
Tangvall er kommunesenter.
Under kapittel 9 Strategi for den enkelte kommune . sies det om Søgne og Tangvall: «For
å gi grunnlag for lokal service og et godt tjenestetilbud, anbefales det at Tangvall bygges
ytterligere ut med boliger, handel og næring i øst-vestlig retning, fremdeles med
Tangvallveien som en klar byggegrense mot jordbruksarealene i sør».

Utsnitt av regional plan – Kristiansandsregionen

3.2

Kommuneplanen

Forhold i kommuneplanen som direkte angår planområdet:
o

For sykehjem og omsorgsinstitusjoner skal det settes av 25 m2 uteoppholdsareal pr
institusjonsplass på egen tomt. Areal som avsettes til uteoppholdsareal skal ha stigning
mindre enn 1:20. Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 vårjevndøgn. Areal

6

o
3.3

brattere enn 1:3 er ikke tellende i arealberegning, unntatt der dette kan inngå i lekeareal,
for eksempel akebakke. Alle utearealer som skal forvaltes/eies av kommunen, skal
utformes og anlegges i samsvar med kommunens norm for slike anlegg.
Parkering: Institusjoner - 1 plass pr årsverk

Kommunedelplan

Forhold i kommunedelplanen som direkte angår planområdet:
o
o

o

o
o

Østre del av planområdet er vist som B14 – framtidig boligbebyggelse
Vestre del av planområdet er vist som som tjenesteyting, nåværende (o_BOP3). Fra
bestemmelsene: «Innenfor område BOP3 tillates utvidelse av offentlig omsorgssenter
med tilhørende anlegg» og : «Innenfor område BOP3 tillates tilbygg og påbygg til
eksisterende bygg, uten krav om detaljregulering. Det tillates maks BYA inntil 65 %. Maks
høyde på bebyggelsen er 14 meter, heishus og andre tekniske installasjoner tillates over
denne høyden».
Nordre del av planområdet er vist som som tjenesteyting, framtidig (o_BOP2). Fra
bestemmelsene: «Område BOP2 skal tilrettelegges for offentlig institusjon /
omsorgssenter med tilhørende anlegg».
Bestemmelsene sier ingenting om krav til parkeringsdekning
Hensynssoner for støy i kart og bestemmelser

Utsnitt av kommunedelplanen
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3.4

Reguleringsstatus
Planforslaget berører to reguleringsplaner:
o I nord: E39 Storenes-Tangvall, 14.12.2004, Planident 20061214-1
o I øst: Detaljregulering for Nymoen, 30.03.2017, Planident 201417
o Området er ellers uregulert
I sør ligger tilstøtende plan Detaljregulering for Kleplandsveien 1,3,5,7 og 9, 24.05.2018,
Utskrift
fra Norkart AS kartklient
Planident
201608.
Dato:

31.10.2018

Målestokk: 1:2000

Koordinatsystem: UTM 32N

Det er ellers ikke kjennskap til andre styrende planer eller dokumenter med betyfning for
planarbeidet.

E39 Storenes-Tangvall
14.12.2004
Planident 20061214-1

Detaljregulering for Nymoen
30.03.2017
Planident 201417

Uregulert
Uregulert

Detaljregulering for Kleplandsveien 1,3,5,7 og 9
24.05.2018
Planident 201608

Reguleringssituasjon
© 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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4

PLANFORSLAGET

4.1

Forhold til overordnede planer (se også pkt 3 Planstatus)



Regional plan for Kristiansandsregionen – 2011-2050
o Planforslaget er i samsvar med den regionale planen. Det bygger opp om regionens
senterstruktur og om Tangvalls tilbud av lokal service og tjenestetilbud.



Kommuneplanen:
o Kommuneplanens bestemmelser om krav til uteoppholdsareal er videreført i
planforslagets bestemmelser.



Fra kommunedelplan:
o Planforslaget østre del (Nymoen) er ikke i samsvar med kommuneplanen - denne viser
boligformål her. Det anses likevel at planforslaget er godt i samsvar med overordnede
føringer for senterutvikling på Tangvall, både ved å styrke eksisterende omsorgssenter og
å legge til rette for en langsiktig utvikling av dette tilbudet.
o Framtidig tjenesteyting o_BOP2 ligger støyutsatt til. Utbygging her vil også bli vesentlig
begrenset av avstandskrav til E39 (25 meter fra byggegrense til midt i nærmeste vei). Det
foreslås derfor å bruke arealet til parkering for de tjenesteytende formål.

4.2 Hovedgrep





4.3


Planens formål er å legge til rette for utvikling av omsorgstjenestene i kommunen. Dette skjer
først og fremst ved utbygging på Nymoen. Siden kan det utvides på og ved eksisterende
sykehjem. Planforslaget rommer store utvidelsesmuligheter for denne typen funksjoner og vil
med skissert utbygging kunne dekke behovet i mange år framover.
Arealene i nord mot E39 nyttes til parkering og buffer mot hovedveien
Eksisterende veier bygges ut med fortau, mellom Nymoen og eksisterende boliger sørøst for
planområdet legges adkomstvei
Det etableres en liten park/lekeplass sentralt i området
Arealbruk
Planområdet er på 29 400 m2 fordelt på formålene slik:
Tjenesteyting
Park
Vei
Fortau
Parkering/parkeringshus
Annet veiformål ("veigrønt")
SUM

4.4

18334
300
2485
1624
1991
4659
29393

Formål bebyggelse – institusjon

Reguleringsplanen legger til rette for offentlig tjenesteyting: omsorgssenter med omsorgsboliger,
dagsenter, hjemmetjeneste og administrasjon. I tillegg kan det etableres tilhørende funksjoner som
servering (kafé/kantine, kiosk) og mindre næringsvirksomheter (frisør, hudpleie osv). Planforslaget
rommer utbygging i flere faser: 7 utbyggingstrinn er fordelt på feltene BIN1-5. Det kan bygges
parkeringskjeller. Parkering under bakken regnes ikke med i utnyttelsen.
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Felt BIN1 og 2 – Nymoen (utbyggingstrinn 1-4)
I forslaget til plassering og utforming av ny bebyggelse er det vektlagt særlig tre forhold:
- Plassering av byggene i retning nordøst-sørvest gir skjermede uteområder med gode solforhold
med sol fra sør og sørvest. Her legges også sansehagene som et særskilt tilrettelagt tilbud for en
del av beboerne. For å tilfredsstille kravene til uteopphold må deler av tak på byggetrinn 2-4 tas i
bruk.
- Plassering av byggetrinn 1 langs Kleplandsveien gjør at dette vil fungere som støyskjerm for
uteområdene mellom trinn 1 og trinn 2-4.
- Byggetrinn 1 med nytt dagsenter i første etasje er plassert så nær eksisterende omsorgssenter
som mulig med kortest mulig avstand via gatetun i Kleplandsveien. Dette gir gode muligheter for
samvirke med eksisterende omsorgssenter som både ansatte og beboere vil ha nytte av dette.
Beboere i eksisterende omsorgssenter ha stor nytte av å få tilgang til nye solfylte utearealer,
samt at man har kort avstand til det nye dagsenteret og tilbudene her. Beboerne i nye
omsorgsleiligheter vil på sin side kunne benytte kafeteriaen i eksisterende omsorgssenter.
Byggetrinn 1 er på 5 etasjer. I første etasje legges vestibyle, aktivitetssenter og sentral for
hjemmetjenesten. I de 4 etasjene over legges 2 avdelinger med 8 beboere i hver (64 beboere til
sammen). Under bygget etableres parkeringskjeller. Hjemmetjenesten ligger i dag i eksisterende
omsorgssenter, men flyttes over til Nymoen. Det blir 87 nye årsverk i trinn 1 i tillegg til de
eksisterende 125 på dagens omsorgssenter.
Byggetrinn 2-4 i BIN2 ligger inn mot eksisterende boliger og mot planlagt bebyggelse i nordøst.
Trinnene som er vist er omtrent like store, i 3 etasjer med 3 avdelinger/24 boenheter i hvert trinn
(dette tilsvarer ca 21 ansatte i hvert trinn).
Felt BIN3 – eksisterende omsorgssenter (utbyggingstrinn 5)
Dagens omsorgssenter har 43 beboerrom, kafeteria, tilbud som fysioterapi og ergoterapi,
administrasjon mm. Hjemmetjenesten som er her vil bli flyttet til nybygget på Nymoen (trinn 1).
Planen gir anledning til å bygge på fire av fem av byggets fløyer (tre av disse med to etasjer, og en
med en etasje). Fløyen i sørvest (D) bør ikke påbygges mer enn en etasje pga lysforholdene, men de
øvrige (A-C) kan bygges på med to etasjer. Midtfløyen (E) mot vest bør ikke bebygges, det ville gitt en
for trang situasjon mellom byggene og redusert kvaliteten på uteoppholdsarealene. I stedet bør det
etableres takterrasse på denne fløyen som da vil ha omtrent samme høyde som terrassen på
tilstøtende nabobygg i vest. Dagens store takutstikk kan ikke videreføres med en slik utbygging både
av hensyn til skyggevirkning og estetikk. Denne utbyggingen kan gi ca 56 nye boenheter (8 boenheter
i hver etasje som påbygges i hver fløy – 7 avdelinger som tilsvarer ca 49 ansatte).
Felt BIN4 – Eksisterende parkeringsplass nord for eksisterende omsorgssenter (utbyggingstrinn 6)
Planen gir anledning til å kunne bygge på eksisterende parkeringsplass nord for omsorgssenteret (like
ved hovedinngangen) i fire etasjer. Dersom første etasje tilrettelegges med adkomstarealer og ellers
beholdes som parkering kan det i de øvrige 3 etasjene bli 24 boenheter (3 avdelinger som tilsvarer ca
21 ansatte).
Felt BIN5 – Ubebygd areal sør for eksisterende omsorgssenter (utbyggingstrinn 7)
Planen gir anledning til å bygge 4 etasjer. Dersom hele bygget nyttes til omsorgsboliger kan det bli ca
64 boenheter (2 avdelinger med 8 beboere i hver etasje, tilsvarer ca 56 ansatte).
Bygget er utformet med en avveining av høy utnyttelse, gode forhold for alle pasientrom og forhold
for utearealer på bakken.
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4.5

Formål samferdselsanlegg

Kjøreveier – SKV
Tre av veiene er eksisterende:
- Kleplandsveien (SKV1) betjener planområdet, men har også gjennomgangstrafikk til
boligområder på den andre sida av E39. Med tanke på en forbindelse mellom eksisterende
omsorgssenter og nye bygg i BIN1 vil denne veien kunne være en barriére. Det bør derfor
legges til rette for en god og trafikksikker overgang for myke trafikanter her. Utforming av
dette gjøres i byggeplan og skal godkjennes av Vegvesenet.
- Marie Føreids vei (SKV2) går rundt dagligvareforretning på tilstøtende eiendom
- Bakkevollveien som går under E39 (SKV3). Veien er enveiskjørt (retning fra nord til sør) med
utkjøring på SKV2.
Ny vei er adkomstvei SKV4 for BIN2 (trinn2-4). Innkjøringen følger samme trasé som i gjeldende plan,
men avsluttes ved byggeområdet. Videre utforming avklares i byggesak. Det stilles rekkefølgekrav om
offentlig gangadkomst gjennom felt BIN2 fra Kleplandsveien til Amerikaveien.
I gjeldende reguleringsplan for Nymoen er det flere rekkefølgekrav til veg- og trafikksikkerhetstiltak
utenfor planområdet. Disse er videreført i dette planforslaget.
Parkeringsanlegg – SPH
Det kan etableres parkeringshus i to etasjer på SPH – dette vil kunne gi ca 75 p-plasser (flere dersom
det også bygges med kjeller). Dersom området nyttes til parkeringsplass uten å bygge p-hus vil det bli
ca 50 plasser. Byggegrense mot E39 ligger 25 m fra midten av nærmeste kjørefelt. Dette tilsvarer de
byggegrenser som i dag gjelder for Nymoenplanen.
Fortau – SF
- Langs Kleplandsveien etableres nytt fortau – SF1-5. Dette er en ny fortausforbindelse som
kommer som følge av denne utbygginga. Det vil også være en forbindelse for beboere i
kommende boliger øst for nytt omsorgssenter i BIN1.
- Fortau SF6 er deler av dagens som ligger rundt eksisterende omsorgssenter. Den nordre
delen vil bli aktuell å bygge ved utbygging av BIN4.
Annet veiareal – SVG
Annet veiareal er regulert inn mellom fortau og byggeområdene, og mellom SPH og veiareal. Det kan
innenfor formålet, ut mot E39, etableres støyvoll/støyskjerm.
4.6

Formål grønnstruktur

Planområdet er del av et senterområde der det legges vekt på en utvikling med et urbant preg.
Framtidig grønnstruktur innenfor senterområdet vil være i form av opparbeidede lekeplasser og
parker med gode og trygge gangforbindelser mellom. Fra senterområdet vil det være gode
forbindelser ut til omkringliggende grøntområder. I gjeldende reguleringsplan for Nymoen er det
rekkefølgekrav til opparbeidelse av turvei/friområde langs Søgneelva. Dette er videreført i dette
planforslaget.
Sentralt i planområdet er avsatt et areal til park – GP. Denne vil bli liggende godt plassert mellom
nyetablering på Nymoen og eksisterende omsorgssenter. Området kan fungere både som lekeplass
for de minste og en møteplass for beboere i nærområdet. Den vil også være et supplement til
utearealene for beboerne i omsorgsleilighetene. Parken rustes opp med sandkasse, noen
lekeapparater, benker/bord og trær/busker.
4.7
Formål teknisk infrastruktur
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4.8

Felt BIN2-4 berøres av en hovedavløpsledning (fra Songdalen). Det er tegnet inn byggegrense 4 m
fra denne, noen steder er avstanden litt kortere (det må tas forbehold om ledningens plassering
– innmåling er usikker, trasé er stipulert mellom noen målepunkter).
Øvrig teknisk infrastruktur avklares i teknisk plan.
Parkering

Parkering – bil
Det kan etableres maksimalt 1 biloppstillingsplass pr årsverk. I tillegg kan det etableres plasser for 30
tjenestebiler. 5 % av p-plassene skal være HC-plasser og skal ligge i tilknytning til inngangspartier eller
ved heis i parkeringskjeller. Samtlige p-plasser i parkeringskjeller skal tilrettelegges for el-bil og andre
ladbare hybridbiler. Parkering skal dekkes innenfor planområdet.
I gjeldende kommuneplan stilles det krav om 1 biloppstillingsplass pr årsverk. Dette er ikke
konkretisert nærmere, og må forstås som et minimumskrav – dvs uten noen øvre grense. I
planforslaget er det nå satt et maksimumskrav. Dette er en oppfølging av intensjonen om å redusere
bruk av privatbil til og fra jobb. Dette kan begrunnes utfra flere hensyn: redusert energibruk,
redusert forurensing og redusert bruk av verdifulle arealer til parkering. Folkehelseaspektet med økt
gåing/sykling som en positiv konsekvens teller også med her. Endringen vil bety en omstilling der en
ønsker at arbeidstagere i større grad går, sykler, tar buss eller «kompiskjører».
I dag er det 125 årsverk på Søgne omsorgssenter og tilgjengelige 70 parkeringsplasser (45 ved
inngang, 5 langs Kleplandsveien og 20 mot E39). Det gir en parkeringsdekning på 0,56 plasser pr
årsverk.
Det planlegges nå for en utbygging i trinn 1 (BIN1). Her blir det 87 nye årsverk. Det etableres 12
bilplasser i kjeller og 91 på bakkeplan (midlertidig plassering på kommende trinn 2-4). Samlet blir det
da 173 parkeringsplasser. Om 30 av disse er tjenesteplasser vil parkeringsdekningen da bli på på 0,67
plass pr årsverk (143 plasser og 212 årsverk).
Ved videre utbygging av BIN2 (trinn 2-4) må det meste av parkering på bakkeplan her bort. Det
forutsettes at plasser som må bort legges i parkeringskjeller. Disse vil få adkomst fra nord – enten
med ny nedkjøring eller via p-kjeller i trinn 1. Utbygging av disse trinn vil medføre at antallet årsverk
økes til 275. Dersom en antallet parkeringsplasser beholdes uendret vil parkeringsdekningen bli 0,52
plass pr årsverk.
En full utbygging av alle trinn vil med betraktningsmåten over gi 401 årsverk. Dersom en da
forutsetter at antallet plasser i BIN1 og 2 opprettholdes og det bygges parkeringshus mot E39 i to
etasjer, vil antallet parkeringsplasser være 198 (De 143 som nevnt over pluss 55 nye i p-hus. I p-hus
blir det 75 nye plasser, men de 20 eksisterende må trekkes fra). Det gir en parkeringsdekning på 0,49
plass pr ansatt. Til sammenligning har kommuneplanen for Kristiansand et krav om
biloppstillingsplass innenfor 0,2-0,6 pr ansatt av kommunen (institusjoner mm).
Med utgangspunkt i dagens situasjon og betraktningen over anses at parkeringsbehovet kan dekkes.
Utbyggingstrinnene 2-4 og 5-7 ligger langt fram i tid. Reisemåter, transporttilbud og
bosettingsmønster kan ha medført endringer som gjør at en må vurdere trafikk- og
parkeringssituasjonen på en annen måte enn vi gjør i dag. Med i denne beregningen er heller ikke
muligheten for å bygge parkeringskjeller under BIN4 og 5 og SPH.
Parkering – sykkel
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Det skal være minimum 0,5 plass pr. årsverk, og minst halvparten av plassene skal være overbygd.
Kollektivtrafikk
Planområdet har en svært god beliggenhet i forhold til kollektivtransport. Tangvall er holdeplass for
flere av bussrutene til og fra Kristiansand, samt at busser til og fra vestfylket delvis betjener Tangvall.
4.9

Tilgjengelighet

Omsorgssenteret og tilhørende utearealer er offentlige publikumsarealer og vil være universelt
utformet.
Utskrift fra Norkart AS kartklient
Dato:

4.10

17.12.2018

Barn og unges interesser
Målestokk:

1:5000

Koordinatsystem: UTM 32N

PLANOMRÅDET
park

200 m
300 m

400 m
500 m
600 m
SENTRUM
TANGVALL SKOLE

overMeti
viser:
2018 Norkart AS/Geovekst Illustrasjonen
og kommunene/NASA,
© Mapbox © OpenStreetMap
-

Rød strek: eksisterende gang/sykkelveier og fortau
Blå strek: gang/sykkelveier og fortau som er vedtatt eller ligger inne i planforslaget
Lilla felt: gågate i sentrum
Oransje strek: snarveimulighet innenfor planområdet (adkomstvei)
Sirkler viser avstand fra planlagt park
Sort stiplet strek: planområde

Planforslaget omfatter formål som primært er rettet mot tilbud for eldre. Som tidligere omtalt er
området ikke i bruk til lek i dag og heller ikke egnet til slikt formål. To forhold vil likevel ha klart
positive konsekvenser for barn og unge:


Parken omtalt over vil også kunne fungere som møteplass/lekeplass for barn. I vedtatt
reguleringsplan er det vist et grøntareal BUT1 på 1580 m2. Dette er i dag regulert til felles
utoppholdsareal for tilstøtende boliger, altså ikke offentlig friområde/lekeplass som nå foreslås. I
gjeldende bestemmelsene sies det at det innenfor BUT 1 (del av planforslagets BIN) skal
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etableres lekeplass i samsvar med godkjent utomhusplan, og at lekeplass skal være tilgjengelig
for allmennheten. Bestemmelsene sier ikke noe om størrelse, men i beskrivelsen til denne planen
oppgis et areal på 250 m2. I planforslaget er parken 300 m2. Parken vil også være et supplement
til kommende lekeplasser som vil følge av eventuell videre utbygging i tilstøtende områder.
Planforslaget medfører en vesentlig bedring av forholdet for myke trafikanter. Fortau som
allerede ligger inne i gjeldende plan er videreført i planforslaget. I tillegg forslås forlengelse rundt
dagens omsorgssenter. Illustrasjonen over viser disse forbindelsene fra planområdet videre til
gågata, Tangvall skole mm.

4.11

Støy

Forhold som må tas særskilt hensyn til er trafikkstøy fra E39. Støyrapporten viser at området er
støyutsatt.

Støysonekart – planlagt bebyggelse

Fra sammendraget i rapporten:
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Søgne omsorgssenter planlegges utvidet både med påbygg og ny bebyggelse. Det er i den
forbindelse foretatt en innledende vurdering av støy fra veitrafikk for reguleringsplanområdet
og foreløpig planlagt plassering av bebyggelse. Det er enda ikke gitt hva som vil være første
byggetrinn, med byggestart høsten 2019.
Beregninger viser at bebyggelse vil ligge delvis i rød støysone. Bygninger er i stor grad
planlagt slik at en får skjermingseffekt på baksiden og en oppnår stille side for de fleste bygg.
Eventuelle skjermingstiltak kan detaljeres når endelige planer foreligger.
Det anbefales at bygningskropper og plantegninger planlegges slik at alle leiligheter får en
luftemulighet mot en stille side.
Det vil være behov for svært gode lydisolerende egenskaper til yttervegger og vinduer for å
tilfredsstille krav til innendørs støynivå for mest støyutsatte fasader. Krav til fasadetiltak må
detaljeres i byggesak for hvert enkelt byggetrinn.
Figuren under fra støyrapporten viser støybildet med en støyskjerm med høyde 2,5 meter langs E39.
Med unntak av mindre deler av fasaden i 4. og 5. etasje er fasaden mot E39 i gul sone. Avbøtende
tiltak for beboerrommene med fasade mot E39 vil være støydempende vegger og vinduer. Det betyr
at lufting ikke kan skje gjennom vinduer i denne fasaden, men at det må kompenseres med at
ventilasjonsanlegget oppdimensjoneres (gjelder også klimaanlegg og kjøling). Åpningsvinduer kan
utføres slik at de er støydempende, men de kan ikke ha luftefunksjon.
I bestemmelsene er forholdene vedr støy fulgt opp med disse bestemmelsene:
- Ved byggesøknad skal det dokumenteres at krav til innendørs og utendørs støynivå tilfredsstilles.
- Alle boenheter skal ha tilgang til felles eller privat uteoppholdsareal hvor støygrensene gitt i
T- 1442/2016, tabell 3 er tilfredsstilt.
- Alle boenheter med støybelastning over 55 dB skal gjennom avbøtende tiltak sikres samme
inneluftkvalitet som i boenheter med luftemulighet mot stille sone.
Bestemmelsene gir også anledning til å oppføre støyskjerm mot E39 (i felt annen veigrunn, SVG).
Det er også vurdert en mulighet for å kunne benytte fløyene A og E på eksisterende omsorgssenter
som uteoppholdsareal etter en ombygging. Støyrapporten viser hvordan disse kan skjermes, og dette
mulighet er fulgt opp i bestemmelsene.
Dersom parkeringshus i SPH bygges vil det kunne ha en støydempende effekt, men denne er
begrenset til utearealer og de nederste etasjer av bebyggelsen. Dette er ikke vist på støysonekartet
og det er heller ikke tatt med som en forutsetning at parkeringshuset skal bygges.
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Søgne omsorgssenter, Søgne kommune
Vurdering av støy fra veitraifkk

Figur 6 - Eksempel på skjermingstiltak langs E 39 med 2,5 m høy støyskjerm relativt høyde på veisenterlinje

Figur 7 - Beregnede støynivå på fasader mot E 39 med støyskjerm langs E 39
Fra støyrapporten
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4.12

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Ut over trafikkstøy omtalt over er det ikke påvist særskilte forhold vedrørende risiko eller sårbarhet.
4.13

Naturmangfold

Siden det opprinnelig var to planområder, er det gjennomført to registreringer. Ingen av disse har
påvist sjeldne eller viktige forekomster. Det er derimot begge peker på er fremmede arter
(uønskede): hagelupin og parkslirekne (begge har kategorien SE, som betyr svært høy risiko). I
bestemmelsene stilles krav om tiltaksplan for å hindre spredning av fremmede arter.
Fra rapporten fra Agder Naturmuseum:
Det er et godt tiltak å sette inn tiltak for å hindre at fremmede arter av «svært høy risiko» spres videre (inn
og ut av området) ved anleggs- og byggeaktivitet. I stor grad bør fremmede arter også holdes i sjakk eller
bekjempes i områder innenfor planområdet som ikke blir direkte berørt av utbyggingen. Utførende
entreprenør bør ha kunnskap om de vanligste fremmede artene med «høy» og «svært høy risiko».





4.14






Kulturminner

Det er utført arkeologiske undersøkelser for østre del av planområdet. Denne konkluderer slik:
«Det ble ikke gjort funn av kulturminner som kunne tolkes som annet enn moderne tids
strukturer»
Det var ikke krav om å undersøke planområdets vestre del.
Det er ikke kjennskap til kulturminner i området.

4.15


Det bør stilles krav til utførende entreprenør i forhold til spredning av fremmede arter. Dette gjelder
både ved tilførsel av masser og ved masser som fjernes fra området. Dette gjelder konkret renhold av
maskiner som har arbeidet i områder med fremmede arter, deponering av masser på fyllplasser som
holder kontroll med fremmede arter
Denne rapporten peker konkret på områder med høy konsentrasjon av fremmede arter med høy eller
svært høy risiko.
Det bør i størst mulig grad tas vare på en naturlig og artsrik flora i kantområder og i forbindelse med
støyskjerming, samtidig som fremmede arter bekjempes og oppslag av trær fjernes.

Folkehelse

Planforslaget bidrar positivt til folkehelsen ved å legge til rette for et utvidet tjenestetilbud,
sosiale møteplasser (dagsenter mm), samt bedre trafikkforhold for myke trafikanter.
Planforslaget vil ikke gi negativ innvirkning på folkehelsen.

4.16

Geoteknikk

Det er utført en faglig vurdering som konkluderer med at området lar seg bygge ut. Fra geoteknisk
rapport:
«Vi anbefaler og forutsetter at PRO geoteknikk foretar en mer detaljert kontroll og beskrivelse
av eventuelle tiltak i forbindelse med søknad om byggetillatelse. Vi anser derfor vårt grunnlag
foreløpig som tilstrekkelig for å vurdere pålagte kontroller og vurderinger, da spesielt i forhold
til grunnforhold, stabilitet og rasfaren».

4.17

Forurensning og energiforbruk
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Tiltaket i reguleringsplanen vil ikke påvirke forurensningssituasjon.
Nye bygg vil bl.a. få vannbåren varme. Forøvrig vil gjeldende tekniske forskrifter bli ivaretatt.
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GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN
Søgne kommune ved Enhet for eiendom er forslagsstiller og vil være tiltakshaver ved en
utbygging. All eiendom med unntak av fylkeskommunal vei er i kommunens eie, og det er ikke
behov for overføring av eiendommer.
Investeringer sosial, teknisk og grønn infrastruktur som følger av planforslaget må dekkes av
kommunen.

6

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

6.1

Oppstartsmøter



6.2

Det har vært gjennomført flere møter med kommunes planavdeling – siste møte var
23.10.2018.
Det er drøftet flere forhold som støy, høyder, parkering mm.
Oppstart av planarbeid

Siden det er to planområder er det også utført to varslinger. Årsaken til dette er at kommunen
ervervet del av Nymoenområdet.
Varsling 1 for vestre del ble gjort høsten 2017.
Varsling 2 for vestre del ble gjort høsten 2018.
6.3

Varsling 1 – vestre del – kommentarer til oppstart av planarbeid

Varsling – vestre del
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Varsel om oppstart ble kunngjort 24.08.2017 med uttalefrist 04.09.2017. Det kom inn 6 uttalelser
som er oppsummert under og kommentert (vår kommentar i kursiv).
Offentlige høringsinstanser
AGDER ENERGI, 20.09.2018:
 I området som inngår i planområdet er det flere nettstasjoner og et tilhørende høy- og lavspent
fordelingsnett (kart vedlagt). Eventuell flytting/omlegging av våre anlegg må bekostes av
tiltakshaver.
Kommentar:
 Eventuell flytting/omlegging vil bli bekostet av tiltakshaver.
VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE, 15.09.2018:
 Fylkeskommunen forutsetter at kommunen følger opp kommunedelplan for området. Vi viser
spesielt til at kommunen vil jobbe med å etablere trygge gangveier og knytte disse til
grønnstruktur i og utenfor sentrum.
 Videre bør dere sikre god tilkomst til undergang under E39 for fortsatt tilgang på området til
friluftsliv, trening og konkurranser nord for Tangvall.
 Forholdet til kulturminneloven: Planarbeidet gir ikke grunnlag for merknader i forhold til
kulturminnelovens bestemmelser.
Kommentar:
 Kommunedelplanen er lagt til grunn og i hovedsak fulgt opp. Planforslaget sikrer trygge
gangveier.
 Det er ingen endringer av undergangen under E39. Planen viser siktlinjer for å sikre en bedre
utkjøring på Marie Føreids vei.
FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER, 06.09.2018:
 Problemstillingene knyttet utnyttelse, parkering og byggegrenser mot vei vil bli vurdert spesielt.
Miljøvernavdelingen forutsetter at planarbeidet skjer i tråd med gjeldende kommunedelplan.
Dersom planforslaget avviker vesentlig fra denne planen, må det utredes hvilke konsekvenser
avvikene medfører.
 Hensynet til naturmangfoldet i området må vurderes og gjøres rede for, i tråd med
naturmangfoldlovens §§ 8-12. I henhold til § 7 i samme lov skal vurderingene gå fram av
plandokumentet. Ber om at det gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede arter
innenfor planområdet i planbeskrivelsen og at det tas høyde for dette i planarbeidet.
 Planbeskrivelsen må omtale konsekvenser for barn og unge, samt for funksjonshemmede, samt
resultatene av barn og unges medvirkning. Dersom arealer som i dag brukes av barn og unge
omdisponeres til andre formål, skal fullverdige erstatningsarealer skaffes. Planen bør inneholde
bestemmelser som sikrer universell utforming av uteområder, parkering og atkomst.
 Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften kapittel 2 (bygge- og
graveforskriften) som kommunen har fått delegert.
 Det forutsettes at tillatte grenseverdier for støy må overholdes, samt at eventuelle krav om
nødvendig støyskjerming må innarbeides i planbestemmelsene.
 Ved utarbeiding av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risikoog sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl. § 4-3.
 Når planforslag legges ut til høring, må virkningene av planen være beskrevet, jf. pbl. § 4-2..
Kommentar:
 Kommunedelplanen er lagt til grunn og i hovedsak fulgt opp.
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Det er foretatt registering av fremmede arter.
Utover bedret fortausnett og møtested/lekeplass er det ikke tilrettelagt særskilt for barn og
unge. Mht funksjonshemmede er eksisterende og nye bygg i planormdået offentlige bygg
som skal sikres tilgjengelighet ihht TEK17.
Det er ikke kjennskap til forurensing i området i dag.
Støy – se beskrivelse foran.
Det er utarbeidet ROS-analyse, utover støy er dt ikke pekt på særskilte forhold.
Virkningene av planen framgår av beskrivelsen.

ELDRERÅDET, 28.09.2017
 Beskrivelse av brukernes behov for tilrettelagte tjenester bør inkluderes i detaljreguleringen.
 Oversiktskart bør inkluderes slik at det tydelig fremkommer hvilket område planen gjelder.
Gatenavn bør også fremkomme i kartene.
 Mur i Sør planlegger et flere-etasjers nybygg på Kleplandsveien (sør for omsorgssenteret). Bygget
kan blant annet få konsekvenser for solforhold ved nye boliger ved Søgne omsorgssenter.
Eldrerådet ber om anledning til å uttale seg før saken går til andregangs behandling i plan- og
miljøutvalget.
Kommentar:
 Planforslaget er utarbeidet i etter skisser som ivaretar romprogrammet. Ytterligere
konkretisering av brukernes behov for tilrettelagte tjenester vil framkomme senere i
prosessen, både med en mer detaljert planlegging og med en medvirkning med de berørte
parter.
 Oversiktskart følger, veinavn er vist på kart side 2.
 Planlagt nybygg sør for omsorgssenteret ligger utenfor denne planen.
TORFINN UELAND, 28.08.2017
 Undergangen og veikrysset, der Bakkevollveien kommer opp fra undergangen. Det er en bratt
stigning til krysset på toppen bakken. Dette gir et dårlig trafikalt synsfelt mot sør/vest. Det
forverres ganske vesentlig når det i tillegg benyttes som parkeringsplass. Noe som skjer ganske
ofte.
 Ønsker en eller annen form for regulering. I dag må en svært ofte langt ut i krysset med bilen for
å se trafikk fra høyre.
Kommentar:
 Det er ingen endringer av undergangen under E39. Planen viser siktlinjer for å sikre en bedre
utkjøring på Marie Føreids vei.
FLOKE BREDLAND, 16.08.2017
 Viktige forutsetninger for god omsorg: Søgne Omsorgssenter skal være et sted med lys, luft og
varme, med gode og behagelige omgivelser både ute og inne. Og med veier som er sikre og lette
å bruke, tilrettelagt for alle potensielle brukere.
 Krav til omliggende bygg: I denne reguleringsplanen kan det være viktigere å sette ønsker og
krav til omliggende og tilgrensende bygg/arealer enn til det som skal skje på Omsorgssenterets
areal. Det må unngås at Omsorgssenteret blir innebygd og innestengt av omliggende bygg. Et
besøk i Marie Føreids vei mellom Omsorgssenteret og Coop-bygget viser hva som må unngås.
Her skygger Coop- bygget totalt for Omsorgssenteret og utsikten fra Omsorgssenteret er en trist
vegg noen meter unna.
 Maksimal høyde på omliggende bygg: l bestemmelser til kommunedelplanen for Tangvall 20l62035, plan ID 201 405, punkt 1.2, snakkes det om maksimal høyde på bygg i området. Dersom
denne høyden fører til at omliggende bygg vil skygge for Søgne omsorgssenter, så må tillatt
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maksimal høyde bli reduseres. Punkt 1.7 setter krav til sol for utearealer for lek. rekreasjon og
idrett. Kravene bør gjøres gjeldende for hele arealet til Omsorgssenteret.
Uteoppholdsareal:Det må legges vekt på å få størst mulig uteareal/uterom som er solrikt, lyst og
luftig.
Veier: Punkt 1.4b setter krav til veiene i området. Det er to underganger for ikke—motorisert
trafikk mellom Tangvall og Klepland og flere vanskelige/farlige kryss på grunn av blandet trafikk.
Når Nymoen fylles med folk i god alder, blir trafikken i området mye større enn i dag.
o Kiwikrysset: med biler, syklende, gående, rullestoler, til/fra Kiwi, til/fra Tangveien, til/fra
Toftelandsveien
o Coop-krysset: med biler til/fra Toftelandsveien, også tungtransport med vareleveringer
o Kryss Kleplandsveien/Toftelandsveien: med biler, syklende, gående, rullestoler,
rullatorer og vareleveringer med vogntog. Her er det spesielt viktig med en god
frisiktssone for trafikk fra Kleplandsveien.
o Kryss Kleplandsveien/Marie Føreidsvei: med biler, syklende, gående, rullestoler,
rullatorer og vogntog med vareleveringer
Kommentar:
 Det er gode forutsetninger som beskrives. Planforslaget er en avveining av hvor mye som kan
bygges og forholdet til lys/luft på eksisterende og nytt, inne i bygget og uteplasser. Dette er
ikke en optimal tomt, og løsningen blir da heller ikke optimal mtp de forhold som er beskrevet
over.
 Høyder på bygg i tilstøtende plan kan ikke bestemmes i denne planen.
 Uteoppholdsareal legges mot vest
 Det legges mer til rette for myke trafikanter. Ut over dette er det ingen endring av
trafikkløsningene.

6.4

Varsling 2 – østre del (Nymoen) – kommentarer til oppstart av planarbeid

Varsling –østre del
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1. Vest-Agder fylkeskommune, 04.09.2018





Bør vurdere behovet for å tilrettelegge for en møteplass på tvers av generasjoner øst på
Tangvall (evt lokalisert sørvest i planområdet)
Forutsetter at relevante rekkefølgebestemmelser i gjeldende
reguleringsplan/kommunedelplan videreføres.
Bør vurderes å utarbeide mobilitetsplan.
Fylkeskonservator har ingen merknader til saken.
Kommentar:




Møteplass er innarbeidet i planforslaget
Relevante rekkefølgekrav er videreført i planforslaget
Det er ikke stilt krav om å utarbeide mobilitetsplan – parkeringsbehov mm er utredet
og kommentert i beskrivelsen

2. Fylkesmannen Aust- og Vest-Agder, 16.08.2018
Positivt at det planlegges omregulering til omsorgssenter tett inntil dagens omsorgssenter.
Ber særlig om at følgende vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet:








Estetisk utforming/landskapsestetikk
Støy
Universell utforming
Folkehelse (attraktive uteoppholdsarealer og nærturveier)
Barn og unges interesser
Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Relevante reguleringsbestemmelser knyttet til aktuelle byggeområder i gjeldende plan
forventes videreført i ny plan
Kommentar:


De nevnte temaer er vurdert i planarbeidet

3. NVE, 21.08.2018
Planområdet ligger under marin grense. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må det
være dokumentert hvorvidt områdestabilitet kan være en utfordring for realisering av planen.
Planforslaget må ivareta tilstrekkelig områdestabilitet, jamfør TEK17 §7‐3 og NVEs veileder
7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred.
Kommentar:


Det er utarbeidet en rapport (for forrige planforslag) som konkluderer med at området
er stabilt og kan bebygges. Det forutsettes en mer detaljert kontroll/beskrivelse av
tiltak når dette skal bygges.

4. Statens Vegvesen, 28.08.2018
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I det videre planarbeidet vil Statens vegvesen vektlegge byggegrenser mot E39 og fv. 166,
atkomst til området, tilrettelegging for gående og syklende og skjerming mot vegtrafikkstøy.
For byggegrense mot veg vises det til referat fra møte 30.5.18 om nytt skolesenter på
Tangvall.
Kommentar:


Planforslaget har videreført byggegrenser fastsatt i Nymoenplanen

5. Jordskifteretten, 21.07.2004
Vedr grensejustering bl.a. for ivaretagelse av adkomst til 73/171.
Kommentar:


Forholdet er ivaretatt i planforslaget

Medvirkning
 Foruten ordinært varsel om oppstart har det vært dialog med:
- Statens Vegvesen – vedr bruk av areal inn mot E39
- Grunneier/utvikler i sør (Kleplandsveien 1-9) – vedr høyder og arealbruk

FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET



Planforslaget legger opp til en langsiktig utvikling og tilrettelegging for omsorgstjenestene i
kommunen.
Omsorgssenteret vil styrke Tangvall som kommunesenter.
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VEDLEGG
-

vedlegg - Illustrasjoner o_BIN1-2 – situasjonsplan
vedlegg - Illustrasjoner o_BIN1-2 - snitt trinn 1 og trinn 3
Illustrasjoner o_BIN1-2 - sol-skygge og perspektiver
Illustrasjoner o_BIN3-5 - snitt - sol-skygge
Illustrasjoner o_BIN3-5 - sol-skygge – situasjonsplan
Illustrasjoner o_BIN3-5 - volumstudie m sol-skygge

-

Rapport Fremmede arter Søgne omsorgssenter på Tangvall
Rapport Støy, 2019-01-15
ROS-analyse - 2019-04-26

-

Tidligere rapporter utarbeidet i forbindelse med Nymoenplanen (boliger):
 Arkeologiske registreringer
 Geoteknisk rapport Amerikaveien gnr- bnr 73-58
 Geoteknisk rapport Amerikaveien gnr- bnr 73-67
 Grunnundersøkelser 2016
 Naturmangfold
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Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker
Detaljregulering for Søgne omsorgssenter

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

Naturgitte
forhold

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

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen
ROSanalyse
Sett kryss

Utredes ikke i egen ROS-analyse
Begrunnelse:

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

Nei

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

Lav risiko - se egen rapport

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

Nei

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

Nei

Er det tatt hensyn til fremtidig havnivåstigning?

Ikke relevant

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

lenke

Ikke relevant

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

Nei

Finnes det terrengformasjoner som utgjør fare
(stup etc.)

Nei

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

Nei
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Emne

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

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen
ROSanalyse
Sett kryss

Utredes ikke i egen ROS-analyse
Begrunnelse:

Vedl
nr.

Ingen andre forhold vurdert å
innebære risiko

Annet (angi)

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

- hendelser på jernbane?

Beredskapsplan for utvidelser av
omsorgssenteret vil bli vurdert opp mot
og samordnet med gjeldende planer for
drift (sektorplaner/sector ROS) for det
eksisterende omsorgssenteret.
Ikke relevant

- hendelser på sjø/vann/elv?

Ikke relevant

- hendelser i luften?

Dagens beredskap ivaretar behovet
for sikkerhet

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

Risiko vurderes som liten

- vannforsyning?

Risiko vurderes som liten

- renovasjon/spillvann?

Risiko vurderes som liten

Dersom det er høyspentanlegg i området: - blir
følsom bebyggelse som
skoler/barnehager/boliger (samt
uteoppholdsarealer) planlagt i tilstrekkelig
avstand til høyspentledninger, jordkabler,
transformatorstasjoner eller nettstasjon i
forhold til mulig helserisiko (utredningskrav ved
0,4 μT)?
Er det farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området (f.eks. inn- og utkjørsel)?

lenke

Det er ikke høyspentanlegg i
området

Forholdet er tatt opp i
planbeskrivelsen

Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige anlegg?

Nei

- ligger området slik at brannvesenets krav til
innsatstid tilfredsstilles?

Brannstasjonen er ca 1,5 km unna, og
innsatstid er mindre enn 10 min.

- har området tilstrekkelig brannvannforsyning
(mengde og trykk)?

Ved søknad om tillatelse til tiltak må
det dokumenteres at
brannvannsforsyning er tilstrekkelig.
Ja

- har området tilfredsstillende atkomst for
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Emne

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

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen
ROSanalyse
Sett kryss

Utredes ikke i egen ROS-analyse
Begrunnelse:

brannvesenet? (Pbl § 18-1)
Tidligere
bruk/
forurensning

Omgivelser

Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter i og utenfor planområdet?
- bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg /
mekanisk verksted/skipsverft?

lenke

- industri (for eksempel galvaniseringsverksted,
impregneringsverk, annen industri)?

Nei

- avfallshåndtering/deponi?

Nei

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

Nei

- militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?

Nei

- annet (angi)?

Nei

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

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

Sabotasje/

Nei

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

lenke

Forholdet er ivaretatt. Det vises til
støyrapport, kommentarer i
beskrivelse og bestemmelsene.

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

lenke

Nei

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

Nei

- andre forhold av vesentlig betydning for miljø
og trivsel?

Nei

- dårlig mobildekning og
bredbånd/internettforbindelse?

Nei

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

Det er ikke påvist andre forhold som
kan innebære risiko.

Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?

Nei
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Vedl
nr.

Emne

terror

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

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen
ROSanalyse
Sett kryss

Nei

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

Utført av Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS

Utredes ikke i egen ROS-analyse
Begrunnelse:

Dato:

26.04.2019
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Fremmede arter
Søgne Omsorgsenter på Tangvall
Søgne kommune
Asbjørn Lie
Naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder
2018
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Forord
Naturmuseum og botaniske hage, universitetet i Agder er bedt av Åsmund Åmdal i
Amtedal & Hansen Arkitektkontor as om å foreta en registrering og vurdering av tiltak
som hindrer spredning av fremmede arter i forbindelse med anleggsarbeider ved Søgne
Omsorgsenter på Tangvall.

Prosjektleder Asbjørn Lie, har stått for registreringene i felt og har skrevet rapporten.
Førstekonservator Per Arvid Åsen står faglig ansvarlig ved Naturmuseum og botanisk
hage, Universitet i Agder. Vi takker med dette for et hyggelig samarbeid, og for
oppdraget.
Kristiansand, 29. juni 2018.

Vennlig hilsen

Raul Ramirez
Direktør

Asbjørn Lie
Prosjektleder
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Sammendrag
Fremmede arter er undersøkt i nærområdene til Søgne omsorgssenter i forbindelse
med planlagt anleggsvirksomhet. Det er registrert mye fremmede arter i området,
flere av dem med større forekomster. Spesielt er det mye av klassikerne hagelupin
og rynkerose (svært høy risiko). Det er også mye uønsket ugras fra jord- og
hagebruket som skvallerkål, åkertistel og høymole i området. Generelt er de
blomsterrike områdene positivt for det biologiske mangfoldet med sommerfugl og
humler. På grusflater er det registrert en del arter som tunbalderbrå, hestehamp og
ballastsiv som lett spres. Disse er ikke vurdert som med den høyeste risiko, men
likevel vært å vie oppmerksomhet ved bygging og håndtering av masser.
Tunbalderbrå og ballastsiv spres lett ved tråkk og bildekk. Snøbærbusk,
Bjarkøyspirea, høstberberis, blåhegg, balsampoppel er hageplanter som er
fremmede og bør vies oppmerksomhet, spesielt gjelder dette område D i flybilde 1.
Gule korsblomster (vinterkarse) bør også vies oppmerksomhet, finnes spredt i
kantsoner.
Det er et stort mangfold av engarter som er positivt for det biologiske mangfoldet i
samme området. Prestekrage, rundskolm, kystgrisøre, firkantperikum er gode
engarter som det er positivt å ha i tilknytning til kantarealer, og er viktig i forhold til
blant annet pollinerende insektarter og biologisk mangfold generelt. Dette gjelder
spesielt i kantarealene inn mot E39 blant annet i vollen (støyskjermen A til B i flybilde
1 og videre østover langs E39). Her kan med fordel oppslag av furu fjernes (se bilde
2-4 i flybilde 1) for å beholde ei blomstereng i støyskjermen. Denne kan med fordel
slås seint i sesongen hvert år (august-september).
Spisslønn som parktrær er positivt slik som i område G i flybilde 1. Veldig ofte
benyttes platanlønn som er en svært høy risiko art.
Konklusjon
Det er et godt tiltak å sette inn tiltak for å hindre at fremmede arter av «svært høy
risiko» spres videre (inn og ut av området) ved anleggs- og byggeaktivitet. I stor grad
bør fremmede arter også holdes i sjakk eller bekjempes i områder innenfor
planområdet som ikke blir direkte berørt av utbyggingen. Det vokser mye hagelupin i
støyskjermen mot E39. Selektiv bekjemping av fremmede arter som hagelupin vil
være positivt i støyskjermen mot E39 for å bevare området som en artsrik biotop for
blomsterplanter, og det insektlivet som hører til slike biotoper, se bildene 4, 13 og 22 i
områdene langs E39. Arter på grusplasser (område H i flybilde 1) spres med bildekk
og ved tråkk, se bildene 25 (tunbalderbrå). Ballastsiv er en annen art som lett spres
ved tråkk og forekommer rikelig i dette området. Utførende entreprenør bør ha
kunnskap om de vanligste fremmede artene med «høy» og «svært høy risiko».
• Det bør stilles krav til utførende entreprenør i forhold til spredning av
fremmede arter. Dette gjelder både ved tilførsel av masser og ved masser
som fjernes fra området. Dette gjelder konkret renhold av maskiner som har
arbeidet i områder med fremmede arter, deponering av masser på fyllplasser
som holder kontroll med fremmede arter
• Denne rapporten peker konkret på områder med høy konsentrasjon av
fremmede arter med høy eller svært høy risiko.
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• Det bør i størst mulig grad tas vare på en naturlig og artsrik flora i kantområder
og i forbindelse med støyskjerming, samtidig som fremmede arter bekjempes
og oppslag av trær fjernes.

Flybilde 1

5

1 Innledning
Det skal reguleres en utvidelse av omsorgssenter i Søgne. I forbindelse med
oppstarten sier fylkesmannen:
•

« 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. Vi ber derfor om at
det gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede arter innenfor planområdet i
planbeskrivelsen. Planarbeidet bør ta høyde for å begrense risiko for spredning av fremmede
arter i forbindelse med eksempelvis massetransport i anleggsfasen. Reguleringsbestemmelsene
bør derfor sikre at nye masser som tilføres planområdet skal være rene også med hensyn til å
inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede arter. Vi minner i den forbindelse om
rapporten «Veileder massehåndtering og fremmede arter» utgitt av Fylkesmannen i Aust- Agder i
2015. Rapporten er å finne på våre nettsider under tema forurensning».

Søgne omsorgssenter ligger på Tangvall sentralt i Søgne kommune, se kart 1.
Området er avgrenset av E39, Hølleveien, Toftelandsveien og Kleplandsveien.
Fremmedartslista 2018 erstatter tidligere lister over svartelistearter. Begrepet
«svartelistearter» er ikke lengre i bruk.

Kart 1. Rød sirkel angir grovt hvor reguleringsplanområdet ligger på Tangvall i
Søgne.
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Kart 2 Planavgrensning for reguleringsplanen for Søgne Omsorgsenter.
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2. Materiale og metode
Området ble undersøkt i felt 28. juni 2018. Det ble registrer karplanter med hovedvekt
på fremmede arter. Det ble samlet inn materiale til Agderherbariet av karplanter.
Status for biologisk mangfold i området er sjekket gjennom Miljødirektoratets
Naturbase og Artsdatabankens artskart. Områdebeskrivelsen og registreringene
baserer seg på notater knyttet til veipunkter markert med GPS (Garmin
GPSmaps60CSx) under feltarbeidet, se kart 3 nedenfor.

3. Resultater
3.1 Status
Artsobservasjoner (Artsdatabanken)
Det er registrert 5 fremmede arter i tilknytning til planområdet: parkslirekne og gyvel
og vinterkarse er vurdert å ha «svært høy risiko» på lista over fremmede arter.
Nattlys med «lav risiko» og tappgåseblom med «ingen kjent risiko».

Risikovurderingskategoriene.
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3.2 Egne registreringer

Kart 3 Veipunktene og sporloggen viser området som ble undersøkt 28. juni 2018.
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Flybilde 1 Kart med bokstavmarkereringer som viser område omtalt i bildetekstene
nedenfor. I område A- B og ved C og litt ved H, J finnes det mye hagelupin, men er
ulikt fordelt. Ved B og C rynkerose. Ved D balsampoppel, snøbærbusk og
høstberberis. Ballastsiv ved H, tunbalderbrå spedt ved områder med lite vegetasjon.
Ved I et felt med sprøytet (og død) parkslirekne.
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Bilde 1 og 2 Hagelupinene er forekommer spredt, men konsentrert i grupper langs vollen (A-B). Høy
risiko art. Ei plante av parkslirekne stod like utenfor planområdet. Blant hagelupinene og i jordvollen
blomstret det mye skvallerkål et fryktet ugras i hagen, men ikke en fremmed art slik disse defineres.

Bilde 3 og 4 Jordvollen med Coop Extra og E39. Oppslag av furu og med mye blomsterplanter som gir
et rikt insektliv. Spesielt mye hagelupiner. A-B i flybilde

Bilde 5 og 6 Rynkerose ble registrert i området ved undergangen på Bakkevollveien, på begge sider
av veien her, B og C i flybilde 1. I dette området var det også en konsentrasjon av hagelupin. Begge
artene er vurdert å ha svært stor risiko i den nye fremmedartslista.
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Bilde 7 og 8 Oversikt over områder med mye rynkerose og hagelupin ved undergangen under E39
Bakkevollveien.

Bilde 9 og 10 Spisslønn plantet i plen ved G i flybilde 1. Dette er positivt siden ofte blir platanlønn
plantet på slike steder.

Bilde 11 og 12 Åkerugras som høymole og byhøymole i veikanten ved Bakkevollveien 23 C (F i flybilde
1. Detaljbilde av hagelupin (C i flybilde 1).
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Bilde 13 og 14 I området finnes det en rekke hjemlige arter slik som lintorskemunn (i gult). Her vokste
også stormaure, en fremmed art som ikke har noen «kjent risiko» - en snill art. Mellom
Bakkevollveien 23C og E 39 (bilde 14) er det plantet popler (balsampoppel) og snøbær (hagebusk)
som nok er restene etter en gammel hage. Status so svært høy risiko og høy risiko art på lista over
fremmede arter. En busk av høstberberis (svært høy risiko - art). D i flybilde 1.

Bilde 15 og 16Detaljbilde av poppelen. Område E ble registrert mindre fremmede arter med høyere
risiko. Men mange av arten er lite ønskelig å ha i dyret mark slik som åkertistel. Pionerarten geitrams
trives på lokalitetene. I veikant på grus vokser tunbalderbrå (potensiell høy risiko). D og E i flybilde 1.
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Bilde 17 og 18 Frodig eng, tidligere jordbruksland. I enga fantes det store felt med
firkantperikum.

Bilde 19 og 20. I enga finnes mye høymole og åkertistel uønsket åkerugras. E i
flybilde 1.

Bilde 21 og 22 Åkertistel og firkantperikum i gammel engvegetasjon E i flybilde 1.
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Bilde 23 og 24 Skrotemark (brakklagt område) med en frodig ugrasflora (J i flybilde 1)
og nærmest sand og grusfelt (H i flybilde 1). På grusflaten vokste mye tunbalderbrå
og mye ballastsiv (spesielt i fuktige partier). Ballastsiv er vurdert til å ha «høy risiko»
på fremmedartlista. Begge nevnte arter spres lett ved tråkk, bildekk mm.

Bilde 25 og 26. Tunbalderbrå og parkslirekne. Forekomsten av parkslirekne ser
allerede ut til å ha blitt sprøytet (I i flybilde 1)

Bilde 27 og 28 Store felt med geitrams (gjengroingsart) og strandvindel (plagsomt
ugras i hager).
Andre arter
I skrotemarka ved omsorgssenteret fant jeg litt villgulrot (lav risiko) og hestehamp
(potensiell høy risiko) med få planter i en jordhaug. I vollen mellom Coop Extra og
E39) stod det en rusk med Bjarkøyspirea (lav risiko). Det er plantet blåhegg i
hageanlegget ved omsorgssenteret (svært høy risiko).
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5 Litteratur
Fylkesmannen i Aust-Agder. 2015. Veileder massehåndtering av fremmede arter.
Lenker til databaser
Miljødirektoratets Naturbase:
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
Artsdatabanken, artskart, svarteliste- og rødlistebase:
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
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Vurdering av støy fra veitraifkk
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Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS v/ Trygve Hansen

Sammendrag:
Søgne omsorgssenter planlegges utvidet både med påbygg og ny bebyggelse. Det er i den forbindelse
foretatt en innledende vurdering av støy fra veitrafikk for reguleringsplanområdet og foreløpig
planlagt plassering av bebyggelse. Det er enda ikke gitt hva som vil være første byggetrinn, med
byggestart høsten 2019.
Beregninger viser at bebyggelse vil ligge delvis i rød støysone. Bygninger er i stor grad planlagt slik at
en får skjermingseffekt på baksiden og en oppnår stille side for de fleste bygg. Eventuelle
skjermingstiltak kan detaljeres når endelige planer foreligger.
Det anbefales at bygningskropper og plantegninger planlegges slik at alle leiligheter får en
luftemulighet mot en stille side.
Det vil være behov for svært gode lydisolerende egenskaper til yttervegger og vinduer for å
tilfredsstille krav til innendørs støynivå for mest støyutsatte fasader. Krav til fasadetiltak må detaljeres
i byggesak for hvert enkelt byggetrinn.
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Innledning

Nytt omsorgssenter på Tangvall i Søgne kommune er under regulering. Det planlegges både ny
bebyggelse, samt utvidelse av eksisterende omsorgssenter. Det er i den forbindelse foretatt en
innledende vurdering av støy fra veitrafikk.
Reguleringsplanområdet ligger sørøst for E 39 og er utsatt for støy fra denne.
Figur 1 viser reguleringsplanområdet. På o_BIN 1, o_BIN 3 og o_BIN4 planlegges det ny bebyggelse. På
o_BIN2 skal deler av eksisterende omsorgssenter bygges på i høyden med til sammen 4 etasjer.

Figur 1 - reguleringsplan, datert 15.11.2018
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Figur 2 og 3 viser foreløpig plassering av bebyggelse på hhv. område o_BIN1 og o_BIN2-4.

Figur 2 – Foreløpig planlagt bebyggelse på o_BIN1

Figur 3 – Foreløpig planlagt bebyggelse på o_BIN2-4
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Underlagsdokumentasjon

Tabell 1 Mottatt underlagsdokumentasjon.

Dokument

Rev. Dato

Mottatt dato

2018-06-18 ILLUSTRASJONSPLAN.pdf

15.11.2018

22.11.2018

A10-01 Illustrasjonsplan – Fremtidig ferdig utbygd – Plan 1.pdf

16.11.2018

22.11.2018

A30-01 Typisk snitt gj. Trinn 1 og trinn 3.pdf

16.11.2018

22.11.2018

Søgne omsorgssenter – plankart – 2018-11-15.pdf

15.11.2018

23.11.2018
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Aktuelle krav og retningslinjer

Kommuneplanbestemmelser og reguleringsbestemmelser vedtas av kommunen og er juridisk
bindende. Dersom det ikke foreligger noen krav om støy i disse bestemmelsene, kan
Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442, legges til grunn. Retningslinjen er veiledende og ikke
juridisk bindende. I tillegg er det i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven gitt generelle krav til
lydforhold i bygninger.
Gjeldende kommuneplanbestemmelser for Søgne kommune angir ingen krav til støy. Anbefalinger i
T-1442 legges derfor til grunn i dette prosjektet.

3.1 Utendørs støyforhold – Miljøverndepartementets retningslinjer
Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442: Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging. Denne skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige
etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen er
veiledende og ikke juridisk bindende.
Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en
gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule
sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Nedenfor er grensene for soneinndelingen gjengitt.
Tabell 2 – Støysoneinndeling fra T-1442, alle tall i dB

GUL SONE
Støykilde
Vei

Rapportnr: AKU - 01

RØD SONE

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF
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3.2 Innendørs støynivå – Byggeforskriftene
Byggeforskriftenes krav til lyd- og støyforhold kan anses innfridd om en tilfredsstiller grenseverdiene i
lydklasse C i NS 8175. Aktuelle grenseverdier i oppholds- og soverom i boliger (samt senge- og
beboerrom, undersøkelsesrom, behandlingsrom o.l. i helsebygninger) til støy fra utendørs støykilder
er:
•
•

Døgnekvivalentnivå:
Maksimalnivå i soverom på natt, kl. 23-07:

Lp,Aeq,24h = 30 dB
Lp,AF,max = 45 dB

Maksimalnivåkravet gjelder på steder med stor trafikk om natten. Dette er definert som
10 hendelser eller flere som overskrider grenseverdien i nattperioden.
Kravene gjelder med lukkede vinduer, men med tilfredsstillende ventilasjon, dvs. åpne ventiler eller
balansert ventilasjon.
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Forutsetninger

4.1 Veitrafikk
Ny trasé for E 39 mellom Kristiansand og Mandal er vedtatt og planlegges ferdig i 2022. Etter at ny
E 39-trasé er etablert vil trafikkmengden på eksisterende E 39 forbi området reduseres. Tilgjengelig
prognose for eksisterende E 39 etter at ny trasé er etablert, er ifølge Nye Veier ÅDT 12 000 kjt/døgn i
år 2022. Byggestart for byggetrinn 1 er høsten 2019 og vil være ferdig før ny trasé er etablert. Derfor
legges den verste av dagens situasjon og fremtidig prognose til grunn. I senere byggetrinn der en
nærmer seg ferdigstillelse av ny E 39-trasé kan en vurdere å legge til grunn lavere trafikkmengder som
følge av ny vei.
Trafikktall for eksisterende E 39, FV 456 og FV 114 er hentet fra Statens Vegvesen (Nasjonal
Vegdatabank). Tall for FV 456 og FV 114 er fremskrevet 20 år frem i tid, dvs. til 2038, i henhold til
Nasjonal Transportplan. Tallene er hentet fra TØI-rapport 1554/2017. Trafikktall for eksisterende E 39
er fremskrevet til 2022, året ny E 39-trasé planlegges ferdig. Etter dette vil trafikkmengden reduseres.
Tilgjengelige trafikktall viser ikke døgnfordelingen av trafikken. For E 39 og FV 456 er det benyttet en
normal døgnfordeling for riksvei, hvor andelen på dag/kveld/natt er henholdsvis 75/15/10 (%).
For FV 114 er det benyttet en døgnfordeling for byvei, hvor andelen på dag/kveld/natt er henholdsvis
84/10/6 (%).
Tabell 3 viser trafikktallene som er lagt til grunn for trafikkstøyberegningene.
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Tabell 3 - Trafikktall

Dimensjonerende trafikk år 2038
Vei

Trafikkmengde, ÅDT

Hastighet

Andel tungtrafikk

Døgnfordeling

E 39 *

20 500 kjt/døgn

80 km/t

12 %

Riksvei

FV 465 Hølleveien

17 100 kjt/døgn

50 km/t

7%

Riksvei

Rundkjøring Hølleveien

11 500 kjt/døgn

50 km/t

7%

Riksvei

FV 114 Toftelandsveien

1 100 kjt/døgn

40 km/t **

6%

Byvei

* Trafikkmengde i år 2022, året ny E 39-trasé planlegges ferdig. Etter dette vil trafikkmengden reduseres
(halvering av trafikkmengde gir 3 dB lavere nivå).
** Skiltet hastighet er 50 km/t. Det planlegges å sette ned fartsgrensen til 40 km/t i området.

FV 166 Klepplandsveien har en ÅDT på 300 kjøretøy pr. døgn for år 2038. For veier med liten trafikk
sier veilederen til T-1442, (M-128) i kapittel 7.1.1 følgende:
Ved veger med trafikkvolum mindre enn noen få tusen biler i døgnet har støyen karakter av
enkelthendelse: det er stille i lengre perioder – men tydelig støy hver gang et kjøretøy passerer.
Ekvivalentnivåene alene gir derfor ikke et godt bilde av støyen ved svært lav trafikkbelastning,
dette bør tas hensyn til når ÅDT er under 1000.
På denne veien vil ikke ekvivalentnivået være beskrivende for støyen og opplevd trafikkstøy vil derfor
preges av lange perioder uten støy, kun avbrutt av enkelthendelser. Beregninger inkluderer derfor ikke
støy fra denne veien.

4.2 Metode
Støyberegningene er utført etter Nordisk metode for beregning av veitrafikkstøy. Programmet CadnaA,
versjon 2019, er benyttet. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt
kartunderlag. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og
refleksjonsforhold både på bakken og fra eksisterende bebyggelse. Det er benyttet hard mark i
beregningene. Beregninger inkluderer tette rekkverk langs E 39.

5

Resultater og vuderinger

Vedlegg 1 viser døgnvektet ekvivalentnivå, Lden, fra veitrafikk i 4 meter høyde over bakkenivå for
reguleringsplanområdet. Vedlegget viser at hele området ligger i rød og gul støysone.
Vedlegg 2 viser støysonekart i 1,7 meter høyde for foreløpig planlagt bebyggelse. Beregningshøyde
1,7 meter er valgt for å illustrere støynivå i ørehøyde for en gjennomsnittlig høy, voksen person.
Vedlegget viser også høyeste beregnede Lden-nivå på fasader. Ny bebyggelse er vist med lysegrå farge.
Det er foreløpig ikke bestemt hvilke bygg som vil være første byggetrinn.
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5.1 Stille side
5.1.1

o_BIN1

Nye bygninger på o_BIN1 er godt planlagt med tanke på støy med bygningskropp som skjerm mot
E 39. Store deler av fasader mot sørøst vil få støynivå under nedre grense for gul støysone.
5.1.2

o_BIN2-4

På området o_BIN2 skal eksisterende omsorgssenter bygges på i høyden. Det planlegges også ny
bebyggelse nord og sør for eksisterende omsorgssenter, på o_BIN3 og o_BIN4. Fra vedlegg 2 ser en at
flere fasader på både o_BIN2 og o_BIN4 får en stille side.
Ny bebyggelse på o_BIN3, som ligger nærmest E 39, vil ikke få noen stille side. Ut fra beregninger kan
det se ut til at fasade mot sør får uheldige lydrefleksjoner fra fasade nord på o_BIN2. Skjermingstiltak
for å redusere refleksjonsbidraget kan derfor være å kle fasade mot nord med lydabsorbenter, se
figur 4. Med et slikt tiltak vil o_BIN3 kunne få stille side på fasade mot sør. Endelige skjermingstiltak
må detaljeres ifm. byggesak.

Figur 4 - Eksempel på skjermingstiltak som vil redusere lydrefleksjoner til fasade sør på o_BIN3

Det anbefales at bebyggelse og plantegninger planlegges med tanke på støy slik at at alle boenheter
får et soverom med luftemulighet mot en stille side.
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5.2 Utendørs uteoppholdsareal
Generelt viser vedlegg 2 at en kan oppnå utearealer med støynivå under nedre grense for gul støysone
i 1,7 meter høyde med foreløpig planlagt bebyggelse. Det anbefales at uteoppholdsarealer planlegges
på disse områdene.
Private og felles uteoppholdsarealer som planlegges som balkonger anbefales at legges på stille side.
Dersom uteplasser plasseres i støysonene må det vurderes skjermingstiltak i form av tette rekkverk
eller innglassing. Dette gjøres ifm. byggesak.

5.2.1

o_BIN1

Området sørvest for bebyggelse på o_BIN1 er et godt egnet område for uteoppholdsareal, men med
foreløpige planer ligger det i gul støysone, se rød sirkel i figur 5.

Figur 5 – Potensielt egnet uteoppholdsareal i gul støysone

Avhengig av hva området skal brukes til kan det vurderes skjermingstiltak med f.eks. støyskjerm langs
E 39 for å få et større areal med støynivå under Lden = 55 dB. Figur 6 viser en situasjon der eksisterende
veirekkverk langs E 39 økes til høyde 2,5 m relativt høyde på veisenterlinje. Figuren viser støynivå i
1,7 meter høyde over bakkenivå.
Figur 7 viser beregnede fasadenivåer mot E 39 for situasjon med støyskjerm langs E 39.

Rapportnr: AKU - 01

Revisjon: 1

15. januar 2019

Side: 9 av 12

Søgne omsorgssenter, Søgne kommune
Vurdering av støy fra veitraifkk

Figur 6 - Eksempel på skjermingstiltak langs E 39 med 2,5 m høy støyskjerm relativt høyde på veisenterlinje

Figur 7 - Beregnede støynivå på fasader mot E 39 med støyskjerm langs E 39
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5.2.2

o_BIN2

På o_BIN2 planlegges det takterrasser på eksisterende bebyggelse over fløy A og E. Disse er markert
med rosa i vedlegg 2. Her vil det bli behov for skjermingstiltak mot E 39 for å oppnå tilfredsstillende
støyforhold. Figur 7 viser et eksempel på skjermingstiltak med punktberegninger i 1,5 m høyde,
tilsvarende sittehøyde. Sorte beregningspunkter tilsvarer støynivå på Lden ≤ 55 dB. Endelige høyder på
tette rekkverk/skjermer må detaljeres når endelige planer foreligger.

Figur 8 - Eksempel på skjermingstiltak på takterrasser

5.3 Fasadetiltak
På grunn av svært høyt støynivå undenfor fasader mot E 39 vil det være nødvendig med omfattende
fasadetiltak for å oppnå tilfredsstillende innendørs støyforhold i omsorgsboligene. For mest
støyutsatte fasader må det benyttes tung fasade eller bindingsverk med teglforblending. Vinduer må
trolig ha svært gode lydisolerende egenskaper, typisk spesialløsning. Vindusareal og romvolum er
avgjørende parametere når det gjelder vinduskvaliteter. Det bør vurderes om planene kan utformes
med ikke-støyfølsomme rom (f.eks. gangarealer) langs de mest støyutsatte fasadene.
Fasadetiltak må detaljeres i forbindelse med byggesak når endelige planløsninger og vindusareal
foreligger.
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Anbefalinger til reguleringsbestemmelser

Det anbefales at følgende punkter tas med i reguleringsbestemmelser:
-

Alle boenheter skal ha tilgang til felles eller privat uteoppholdsareal hvor støygrensene gitt i
tabell 3 i T-1442 er tilfredsstilt.
Alle boenheter med støybelastning over 55 dB skal gjennom avbøtende tiltak sikres samme
inneluftkvalitet som i boenheter med luftemulighet mot stille sone.
Ved byggesøknad må det dokumenteres at krav til innendørs og utendørs støynivå
tilfredsstilles.
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Planen er ikke i konflikt med kulturminner.
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Merknader:
Sammendrag:

Nyere tids kulturminner
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påkreves
Ikke vurdert

Det ble påvist en rekke menneskeskapte strukturer, men alle av moderne
art.
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Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
Vest-Agder fylkeskommune ble i brev datert den 7.1.2015 varslet om oppstart av
detaljregulering av området Nymonen under gården Klepland i Søgne kommune.
Planforslaget ble utført av SPISS Arkitektur & Plan AS på vegne av Agderbygg Prosjekt AS.
Kontaktperson for førstnevnte var Svein Erik Bjorvand, mens kontaktperson for sistnevnte var
Jack Andersen.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbygging i form av konsentrert
bebyggelse. Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens § 9, hvor
fylkeskommunen er forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme
i konflikt med hensynet til automatisk fredede fornminner.
Registreringene ble foretatt i perioden 8.7-21.7.2015 av Torbjørn Preus Schou, stort sett i
samarbeid med gravemaskinfører Eirik Follerås fra CGB A/S, bortsett fra to dager hvor sjåfør
Geir Aamdal vikarierte. Første dag var preget av ganske kraftig regn, men de øvrige dagene
var stort sett flotte og varme sommerdager med noen spredte regnskyll nå og da. Rapporten
ble skrevet 18-24.8.2015. Det ble brukt 1 dag på forarbeid, 10 normale og lange dager til
feltarbeid, og 4 dager til etterarbeid.
Området som skulle undersøkes var totalt på rundt 31 000 m², men de to jordene som ble
vurdert som eneste felt med potensiale for kulturminner var på omtrent 15 200 m², og utgjorde
eiendommene 73/58 og 73/67. Totalt ble det avdekket ca 2520 m² fordelt på de sjaktede
feltene, fordelt på til sammen 17 søkesjakter med varierende lengde. Det ble ikke gjort funn
av kulturminner som kunne tolkes som annet enn moderne tids strukturer.
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Natur- og kulturmiljø i området

Figur 1: Nymonen i regional kontekst, med planområdet liggende langsmed E39 markert blått. Det var kun de to
jordene på hver side av gårdsveien Amerikaveien som ble vurdert til å ha funnpotensiale. Det øvrige
planområdet er for utbygget og utviklet i moderne tid.

Naturmiljø
Planområdet naturmiljø kan kort beskrives som jordbruksområder liggende mellom to åser, en
i nordvest på andre sida av E39, Hamreheia, som utgjør kanten av et større heiområde, og en i
øst og sørøst som er en frittstående høyde med navnet Solåsen. Ved undersøkelsen var det
nordøstlige jordet (73/58, heretter kalt felt B) stort sett kledd i høyvokst kløvereng, bortsett fra
den sørvestlige delen som var en gruslagt hesteinnhegning. Det større sørvestlige jordet
(73/67, heretter kalt felt A) var kun bevokst av spredt ugressvegetasjon. Ifølge eldre
lokalkjente, stort sett Øystein Pettersen som besøkte feltet gjentatte ganger, skal det ha vært
furumo på disse eiendommene før oppdyrking, og vestenfor planområdet på motsatt side av
E39 under Hamreheia skal det ha ligget ei myr, Hamremyra, som for lengst er drenert.
Kulturmiljø
Gården Klepland er en av de største i Søgne og strekker seg fra Søgneelva til Tangvall. Den
har ifølge gårdsgrensene trolig tilhørt en enda større gård sammen med Lunde og Tangvall
inntil en gang under romersk jernalder (Bråstad 1989:451). Det har ligget flere gravminner på
eiendommen, noen som ble utgravd på 1800-tallet og fjernet, samt en god del fjernede som
ble påvist under E39-registreringen i 2005 og gravd ut i 2009 (jfr. Russ & Glørstad 2013). Det
ble da funnet en rekke våpentyper fra romertid (0-400 v.t.) frem til og med vikingtid (8001030 v.t.), mens dateringer fra samme utgravning helt tilbake til yngre steinalder indikerer
betydelig aktivitet i området 4000-4500 år. Fra Nesvadhelleren (ID 113817) NØ for
hovedgården er det bl.a. kjent en flintflekke og ei steinøks. Det har stått flere bautasteinen på
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gården, hvorav en – Tingsteinen – fortsatt står igjen. Alle disse kulturminnene ligger dog et
godt stykke nordøst for planområdet, rundt området for sentralgården. Klepland fungerte også
som tingsted for bygda, kjent i skriftlige kilder fra 1400-tallet, og det lokale skipreidet var
oppkalt etter gården (Bråstad 1989:451-452; Russ & Glørstad 2013:69). Navnet kommer av
norrønt kleppr, som kan hentyde klump i betydningen fjellknatter eller være et mannsnavn,
Kleppr (Rygh 1912: 57; Bråstad 1989:451). En større utskiftning på Klepland ble gjennomført
på 1860-tallet for å effektivisere arealbruken, noe som førte til at flere gårdstun ble spredt ut
og flyttet rundt på, med en særlig økt bebyggelse mot grensa til Tangvall. Dette området –
Vestergården – ble igjen utsatt for en omfattende utskiftning i perioden 1919-26 (Bråstad
1989:456). Bruket på 73/58 under Solåsen ble tilsynelatende utskilt fra bnr. 2 i 1939
(ibid:462). Ifølge Øystein Pettersen skal Nymonen ha blitt ryddet og tvangsdyrket for matauk
under første verdenskrig, noe navnet kan indikere. Nyryddingspotensialet til Klepland
indikeres så sent som 1819 da gården ble beskrevet å ha "store strækninger som kunde
dyrkes", og 50 år tidligere ble det opplyst at den hadde "utroelig store Moer, som paa en
skammelig og højst strafverdig Maade" lå udyrket (Bråstad 1989:453-454).
Automatisk fredede kulturminner i planområdet
Det er registrert et løsfunn innenfor planområdet, ID 91382. Dette er en sandsteinsøks som
ifølge Askeladden oppbevares på gården. Ellers var det i forkant av registreringen ikke kjent
noen kulturminner innenfor plangrensene.

Figur 2: Kulturminnelokaliteter nær planområdet som vist i Askeladden. Fra området i seg selv er det bare kjent
en løsfunnet sandsteinsøks, men like utenfor skulle det ha blitt påvist stolpehull. Dette perspektivet har som følge
av revurdering her vist seg å være en blanding av en misforståelse og manglende oppdatering etter KHMs
undersøkelser (se teksten).
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Automatisk fredede kulturminner i nærheten av planområdet
Like i nærheten av planområdet (Figur 2) er det imidlertid ifølge Askeladden funnet en rekke
kulturminner, flesteparten med kildehenvisning til registreringsrapporten som ble skrevet i
forkant av E39-utvidelsen (Hauge 2005). Ifølge tre separate lokaliteter (ID 91712, ID 114915
og ID 114916) skal det ha blitt påvist en stolperekke etter et toskipet langhus datert til yngre
steinalder eller eldre bronsealder kun noen meter utenfor felt B og planområdets NØ-grense.
Det er tilsynelatende den første av disse lokalitetene som også er beskrevet og avbildet i
Stylegar (2006:102-103, Figur 27), som ble utgitt like etter E39-registreringen ble foretatt.
Foruten disse, er det også oppført to lokaliteter (ID 114920 og ID 114921) med samme
kildehenvisning ved kanten av Hamremyra like på andre siden av E39, om lag 100 m NV for
felt A. Disse skal hver bestå av enkeltfunnede stolpehull eller mulige sådanne. I tillegg finnes
et løsfunn, ID 159049, en løsfunnet diabasøks fra gårdshusene under Solåsen, som visstnok er
kommet bort. På Hamreheia er det kjent en skanse assosiert med nøytralitetsvakta under første
verdenskrig (ID 156103), mens like under heia er det en meget unøyaktig stedfesting av
"skjørbrente bein og trekull funnet i en sandbanke" som visstnok skal ha blitt funnet "ca. 300
m vest for husene på bnr. 1" (ID 114004), noe som virker særdeles vagt for lokalisering,
særlig ettersom stedfestingen ifølge beskrivelsen er egentlig plassert rundt 300 sørvest for
disse husene. Lokaliteten er basert på en kort oppføring under 73/1 i Andreassen (1983:60)
hvor det står "Ca. 300 m V av husene ble noen skjørbrente bein og trekull funnet i en
sandbanke. Kokegrop?".
Etter denne registreringen ble det foretatt en revurdering av disse Askeladden-oppføringene.
Først og fremst er det helt klart at ID 91712, ID 114915 og ID 114916 alle refererer til samme
stolperekke påvist under E39-registreringen i 2005, og dermed er de to sistnevnte lokalitetene
fullstendig overflødige. I tillegg har vi nå fordelen av en utgravningsrapport som spesifikt
behandlet disse stolpehullene (lokalitet 2, jfr. Russ & Glørstad 2013:5-6, figur 1, og 12-13).
Rapporten beskriver en rekke moderne dreneringsgrøfter samt tegn til at området en gang var
skogbevokst. Av 38 strukturer funnet og undersøkt ble 22 avskrevet som moderne
forstyrrelser etter nyere jordbruk eller naturlige formasjoner som rotvelter og vannsig. Av de
øvrige var 15 stolpehull, bl.a. de fra registreringen, men fra starten av tydet form, innhold og
konstruksjon på at de var mye yngre enn dateringen tilsa. Sålding påviste bl.a. moderne
porselen og ett av dem hadde fortsatt stolperester stående igjen. Det ble til slutt tolket som
rester av et moderne gjerde (ibid:13). Så var det ID 114920 og ID 114 921. Disse kan
gjenfinnes i registreringsrapporten som S23 og S24 (jfr. Hauge 2005), hvor beskrivelsen er
identisk med beskrivelsen i Askeladdenskjemaet. Men i rapporten står de oppført som påvist i
sjakt 9 som ble åpnet på eiendommen 73/6, teigen på nordvestsiden av E39 som ligger 850900 m NØ for der disse lokalitetene er oppført nå, og inkluderte en rekke andre stolpehull.
Feilen er tilsynelatende tilknyttet en misforståelse hos lokalitetsoppretter hvor personen har
forvekslet sjaktnumrene med strukturnumre, for sjakt 23 og sjakt 24 ble åpnet der ID 114920
og ID 114921 er stedfestet. Som vil beskrives under, passer disse nye opplysningene svært
godt med erfaringene fra denne undersøkelsen. Lokalitetene ID 114915-114916, samt ID
114920-114921 har i etterkant av disse opplysningene blitt fjernet fra databasen av
fylkesarkeolog Ghattas J. Sayej, og ID 91712 oppdatert så den samsvarer med resultatene fra
utgravningsrapporten.
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Undersøkelsesmetoder
Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner først ved hjelp av maskinell
sjakting. Dette innebærer å fjerne matjordlaget lagvis i 3-4 meters brede sjakter med
gravemaskin og deretter krafse for å rengjøre ned til undergrunnen. På denne måten blir
eventuell fortidig aktivitet avdekket som avtegnede strukturer mot undergrunnen. Disse vises
eksempelvis som kullholdige strukturer, ofte med fet jord med relativt homogen farge og funn
av arkeologiske artefakter. Den vanligste funngruppen ved slik metodebruk er boplasspor fra
bronsealder og jernalder. Fornminnetyper som kokegroper, stolpehull, ildsteder og overpløyde
graver er relativt vanlige funn. Sjaktene ble lagt jevnt på tvers av jordene med rundt 10 meters
mellomrom, slik at planområdet metodisk kan anses å ha blitt tilstrekkelig dekket av
undersøkelsen.

Figur 3: Planområdet delt inn i felt A, SV for Amerikaveien, og felt B, NØ for Amerikaveien. Sjaktene ble
metodisk plassert med rundt 10-12 m mellomrom og grovt sett lagt NV-SØ. De sørligste delene av felt B hadde
stående lettbygninger ikke markert på kartet over og ble derfor nedprioritert.

I forkant ble det også innhentet opplysninger om kjente kabelgrøfter av ymse slag, slik at
disse kunne unngås under gravingen. Felt A – det sørvestlige jordet, ble sjaktet først, og
deretter felt B – det nordøstlige jordet – da det måtte avklares mellom grunneier og
arealbruker om noe skulle gjøres med kløverenga, og hvordan man mest mulig skånsomt
skulle få undersøkt hesteinnhegninga. Det endte med at maskinen tok av grusen først og la
den til én side, for deretter å kjøre utpå matjorda og starte normal sjakting med massene lagt
til den andre siden.
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Figur 4: Eksempler på sjakter på felt A, hvor den guloransje til brunoransje sanda som preget undergrunnen i
området vises, samt noen av de mange moderne grøftene og dreneringene som gikk på kryss og tvers av
sjaktene.

Resultat av registreringen
Sammendrag
Det ble til sammen åpnet 17 sjakter fordelt på feltene A (sjakt 1-11) og felt B (sjakt 12-17).
Undergrunnen lå stort sett 35-45 cm torva, under ren matjord, og var i planområdet
gjennomgående helt steinfri. Den bestod stort sett av guloransje til brun løs til hardpakket
sand med ymse utfellinger og utvaskingsfelt. Sjaktene på felt A hadde stort sett en veldig svak
bueprofil fra NV til SØ, mens de på felt B hadde en veldig svak helning fra SØ til NV. De
eneste påtrufne steinene var tilknyttet strukturene S44 og S28-29 – alle tolket som moderne
gjerdestolper, sammen med S45-46 og S39 – samt et illeluktende steinsatt dike i nordenden av
sjakt 12. Begge jordene inneholdt en rekke grøfter på kryss og tvers, alle som trolig stammer
fra ymse deler av 1900-tallet og tolkes som dreneringer og kabelgrøfter. To av disse fikk i
utgangspunktet strukturnummer (S38 og S42) for sikkerhets skyld, som ble holdt gjennom
hele undersøkelsen, men det ble raskt klart at de var under 100 år gamle pga. fyll og funn av
moderne porselen. Ellers ble det funnet to nedgravinger etter en fjernet telefonmastlinje på
felt A, og tre moderne groper på felt B.
Bortsett fra disse moderne menneskeskapte kulturminnene, var alle øvrige strukturer av
naturlig art. Det ble imidlertid inntatt en forsiktig tilnærming ved starten av registreringen på
felt A, slik at mange tvilsomme strukturer – slike som er ujevne i form og fyll – fikk
strukturnummer. Stort sett alle ble undersøkt nærmere fortløpende og nesten alle avskrevet
(bortsett fra gjerdestolpene nevnt over). Til slutt kan nevnes en moderne rydningsrøys (S47)
påvist i kanten av felt B fylt av ymse stein, sprengt og usprengt, samt betongrester.
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Figur 5: En ansamling strukturer i sjakt 2, alle av typen som normalt ville blitt tolket som naturformasjoner, men
som av sikkerhets skyld ble markert med S-nr tidlig i undersøkelsen. De ble imidlertid alle avskrevet ved
nærmere undersøkelse. Foran ses S13, et typisk eksempel på slike formasjoner.

Felt A
Ettersom det ifølge tiltaktshavers påvisning lå en spillvannsledning fra en kum og skrått over
nordlige hjørne av felt A mot dets østre hjørne, ble sjaktingen startet 10-15 vestenfor
Amerikaveien. Det skulle også ligge en VA-ledning mellom sjakt 7 og 8. Det ble påtruffet en
rekke strukturer som virket naturlige, men som ble markert for sikkerhet skyld, særlig i sjakt 2
(Figur 5). Noen av disse, som ble utvalgt til å representere lignende strukturer, ble snittet
fortløpende, og viste seg faktisk å være natur (jfr. Figur 8 og 9). Om det har stått en furumo
her som ble oppdyrket for rundt 100 år siden, stammer nok en del av de uregelmessige
strukturene fra vegetasjonen og ryddingen i forkant.
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Figur 6: Sjaktene på felt A med strukturer, grøfter og andre oppmålte aspekter. De forskjellige grøftesystemene
kommer godt frem, hvor de markert som dreneringer er parallelle, mens nesten alle de øvrige bortsett fra S38 går
langsetter den SØ grensen. Dette så også ut til å være den moderne pløyeretningen. Helt N i sjakt en ble det
gravd en liten sondering for tidlig å undersøke stratigrafiske forhold. To moderne nedgravinger som trolig
stammer fra en telefonmastlinje ble også funnet.

Strukturene som ble påtruffet under sjaktingen (jfr. Figur 10) var stort sett av såpass
uregelmessig og usystematisk art at nesten alle ble tolket som rester av natur. Dette samsvarer
også med erfaringene til KHM med tanke på utgravningen like NØ for felt B (Russ &
Glørstad 2013), men denne sammenligningen påvirket ikke vurderingene under denne
undersøkelsen da utgravningsrapporten først ble lest i ettertid. Nesten alle strukturene markert
med S-nr var enten vage eller uregelemessige i form, og inneholdt fyll som minnet svært om
slikt man ofte finner ved sjakting i skog eller på furumoer. Noen ble undersøkt nærmere ved
snitting og funnet til å være utvilsomt naturlige formasjoner eller stamme fra rydding av
vegetasjon.

11

Nymonen, Søgne – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Figur 7: Strukturen S43 i sjakt 4, som inneholdt helt rød leire og svart organisk fyll, lett å forveksle med
kullholdig sand. Som mange andre formasjoner i undergrunnen var den uregelmessig i form og vanskelig å
avgrense i plan. Profilen var kun 3-4 cm dyp på det meste og den tolkes som restene etter en naturlig prosess.

Figur 8: Strukturen S7 som var typisk for mange av strukturene i sjakt 2. Den var uregelmessig om enn avlang i
form og vanskelig å avgrense i plan, men tidlig i undersøkelsen kunne den representere et potensielt stolpehull.
Snittingen viste imidlertid at den var natur, muligens restene etter en rot, da den strakk seg inn i undergrunnen
mot høyre og faktisk fortsatte videre ut av snittprofilen.

Figur 9: Strukturen S25 i sjakt 2 som ble vurdert som en svært tvilsom kokegrop eller ildsted. Fyllet var meget
heterogent spettet og det var ingen stein, men den var relativt avgrenset i plan sett i forhold til undergrunnen. Det
ble imidertid klart ved snitting at den kun var en rest etter natur, trolig i sammenheng med vegetasjonen som må
ha stått på Nymonen før ryddingen rundt 100 år siden.

De snittede strukturene som ble tolket som naturformasjoner og dermed som representanter
for øvrige lignende strukturer var S1, S7, S9, S14, S25 og S36. I tillegg ble de tydeligere
strukturene S28-29 og S44 snittet og funnet til å være stolpehull (se under). Ofte kunne de
være de svært grunne (Figur 7), mens de dypere enten oppviste en stratigrafi som ikke
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samsvarer med menneskeskapte kulturminner (Figur 8) eller inneholdt et spettede/marmorerte
masser slik et rotopptrekk ser ut ved gjenfylling (Figur 9). Alt i alt ble hele 35 strukturer
avskrevet som natur. De øvrige var enten grøfter eller stolpehull (i tillegg til den moderne
rydningen S47).

Figur 10: Den nordlige delen av felt A hvor strukturene ble påvist, stort sett fordi de flestes naturlige
opprinnelse gjorde at resten av undersøkelsen ble utført med et mye mer kritisk blikk. Man kan imidlertid godt se
hvordan gjerdet S39 og S44-46 (se under) går parallelt med grøfta S38, og at S27 ligger parallelt med
dreneringene (blå grøfter) lengre mot SV.

De mange grøftene som ble påvist under sjaktingen på felt A ser ut til å kunne deles i to
separate systemer basert på retning, og muligens tre avhengig av om S38 på tvers av sjaktene
(Figur 11, venstre) står alene eller kan assosieres med de mindre omtrent NV-SØ-gående
dreneringsgrøftene som den står vinkelrett på (Figur 12). Inn under de sistnevnte skal nok S27
plasseres, som gjør at det i alle fall ble påvist 5 parallelle og separate eksempler på disse (jfr.
Figur 6). Ellers ser de øvrige sjaktene ut til å følge parallelt med jordets grense mot SØ, noen
over lengre strekk, slik som S42 (Figur 11, høyre), og noen som ikke kan påvises i majoriteten
av sjaktene. Der det kunne oppdages så dreneringsgrøftene ut til å være eldre enn det systemet
som gikk langs SØ-grensen, som så ut til å være helt moderne. Dreneringene stammer trolig
fra den påståtte oppdyrkingen under første verdenskrig eller utskiftningene i forkant eller
etterkant nevnt over. En av disse (sjakt 5) inneholdt også restene av en trerenne langs bunnen
(Figur 12), som ble opplyst av Øystein Pettersen var typisk for tidlig 1900-talls dreneringer i
området. De to lange grøftene som ble gitt strukturnummer, S38 og S42, inneholdt
henholdsvis gjødselavfall som glass og ny tegl, så de er av moderne art. Sannsynligvis er
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strukturene S34 og S32 rester av henholdsvis S38 og S42, men ikke identifisert som dette ved
den tidlige avdekkingsfasen.

Figur 11: Grøftene S38 (venstre) og S42 (høyre), som ble påvist i de fleste sjaktene på felt A. Begge to
assosieres med moderne funn som glass og tegl og bildene er fra deres manifestasjon i sjakt 3.
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Figur 12: Dreneringsgrøft helt NV i sjakt 7 hvor en vannrenne av tre stedvis er bevart. Denne grøfta tilhørte
systemet med NV-SØ-gående smale grøfter som trolig er av de eldre på jordet og nok kan være fra ryddingen
eller like etter, altså seint 1800-tall eller første kvartal av 1900-tallet.

Til slutt må stolpehullene som ble registrert på felt A nevnes. Disse strukturene var mye
tydeligere i form og fyll enn de øvrige markert med S-nr, samt inneholdt markante
skoningsstein. Den første som ble påtruffet var S28 med to skoningsstein, noe som førte til en
liten utvidelse av sjakt 2 i nærheten mot SV. Der ble en svært lik struktur, S29, også funnet
rundt 2 m SV for S28 med én større skoningsstein (Figur 13). Det ble imidlertid ikke funnet
noen flere strukturer som kunne tolkes som stolpehull rundt disse. I tillegg var fyllet allerede
fra utgangspunktet svært usikkert med tanke på en tolkning som eldre kulturminne. S28
inneholdt i overflaten spettede masser slik man får i moderne nedgravinger, og S29 så nesten
ut til å inneholde matjord med noe sand (Figur 13, høyre). De var også mer rektangulære eller
rettkantede enn eldre stolpehull vanligvis er, med kanter som kunne tilsvare bredden på en
moderne spade. Snitting av S29 bekreftet at de nok var stolpehull, men ble også tolket som
moderne strukturer, trolig fra et gjerde, på tross av at det ikke ble funnet flere i 5-6 m radius
rundt dem etter sjaktutvidelse.
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Figur 13: Strukturen S29 som så ut til å være et steinsatt stolpehull, men det heterogene fyllet og rettsidede
formen som bildet viser gjorde at det virket mye yngre enn strukturer tilhørende huskonstruksjoner. Snittingen
bekreftet mistanken og S29 ble sammen med S28 tolket som rester av gjerdestolper fra 1900-tallet.

Den andre gruppen stolpehull ble påtruffet i sjakt 4, først identifisert ved S44. Dette var den
fjerde og siste steinen påtruffet på feltet, i tillegg til to og en skoningsstein i henholdsvis S28
og S29, men som disse lå den i en struktur med form og fyll som lignet mistenkelig på en
moderne formasjon (Figur 14, venstre). Den ble snittet og bekreftet som stolpehull, men fyllet
bare økte mistanken rundt dens moderne art (Figur 14, høyre). Radien på 5 m rundt S44 ble
deretter åpnet, først mot NØ, hvor en svært lik struktur, dog uten skoningsstein, ble funnet
rundt 4,5 m unna (S45). Bekreftelsen på hva disse representerte ble fastslått ved utvidelsen
mot SV, hvor S46 ble funnet ca. 4,5 m unna liggende på linje med S44-45 (jfr. Figur 15,
venstre, samt forsidebildet), var identisk i fyllmasse, og fortsatt hadde rester av gjerdestolpen
stående igjen i strukturen (Figur 15, høyre). Også denne gruppen så ut til å ha blitt laget ved
bruk av spader med moderne snitt, kanskje enda mer utpreget så, og var hovedsakelig
rektangulære i form. I etterkant ble også den lignende strukturen S39 revurdert og tolket som
en stolpe langs samme gjerde. Både S28-29 og S44-46 var komparative med beskrivelsene av
stolperekken i Russ & Glørstad (2013), og de fant jo også rester av en gjerdestolpe. Til sist
kan det nevnes at gjerdet som utgjøres av S39 og S44-46 har gått helt parallelt med grøfta S38
og dermed kan ha stått samtidig, om enn 6 m SØ for grøfta.

Figur 14: Strukturen S44 som lik S29 (Figur 13) virket mye yngre i fyll og form enn førreformatoriske
stolpehull. Fyllet som snittingen avdekket, sammen med den rektangulære formen, indikerte i seg selv at
strukturen var yngre enn 100 år og funn av de tilhørende strukturene S39 og S45-46 bekreftet alle disse
stolpehullene som gjerdestolper (også jfr. Figur 15).
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Figur 15: Stolperekka S44-46 (venstre) etter et moderne gjerde. Utvidelsen rundt S44 ble stanset etter funn av
S46 som viste stolpehullet fortsatt med rester etter gjerdestolpen stående igjen (høyre), noe som bekreftet
hypotesen at det var et nyere gjerde, understøttet av avstanden (ca. 4,5 m) mellom de ellers relativt små
stolpehullene.

De eneste gjenstandene som ble påtruffet som løsfunn under registreringen var en del
moderne tegl og porselen (Figur 16, venstre), samt moderne keramikk (Figur 16, høyre) som
nok alt har vært iblandet matjorda i sammenheng med gjødsling. Fra stukturene ble det som
nevnt plukket opp en liten glassbit i S38 og en teglbit fra S42. Etter hvert som undersøkelsen
skred frem ble slike funn ignorert med tanke på innsamling, men de fantes jevnt spredt i
matjorda på både felt A og B. Russ & Glørstad (2013) fant også moderne porselen i det ene
stolpehullet de dokumenterte under utgravningen i 2009.

Figur 16: Typiske løsfunn fra sjaktingen. Til venstre ses moderne tegl og porselen, mens bildet til høyre også
viser moderne keramikk.

Felt B
Sjaktingen og resultatene fra felt B kan trenger bare beskrives veldig kort. Feltets SV-del var
satt av til en gruslagt hesteinnhegning og de sørligste delene inneholdt lettere bygningsmasser
i sammenheng med dette (jfr. Figur 18, høyre). Derfor ble disse områdene nedprioritert, da
eventuelle undersøkelser hadde fordret riving av bygningene. Undergrunnen var som felt A
utelukkende sand av ymse karakter fra helt fin til leireholdig. Det var mange moderne grøfter
som gikk skrått på tvers av sjaktene (jfr. Figur 18, venstre), de fleste parallelle og tettliggende
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i retningen SSV-NNØ, med et par som krysset vinkelrett. I tillegg ble et steinsatt dike påvist i
N-ende av sjakt 12, samt en parallell drenering i samme sjakt. Sjaktene 15 og 16 inneholdt
flere områder med moderne forstyrrelser i form av nedgravinger rundt grøfter eller
rotopptrekk.

Figur 17: Oversikt over sjaktene på felt B med grøfter, nedgravinger og strukturer, sistnevnte kun en moderne
rydning ved kanten av planområdet. Alle grøftene og nedgravingene var av moderne art. Sjakt 17 ble stanset like
etter åpning da det ble påvist nyere forstyrrelser, trolig assosiert med et sandtak som ifølge Øystein Pettersen
skal ha ligget like under åsen i forkant av flyttingen av gårdshusene dit.
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Figur 18: Eksempler på sjakter på felt B. Til høyre ses sjakt 12 som ble lagt i hesteinnhegninga med det
steinsatte diket fremst i bildet, mens bildet til venstre viser sjakt 14, med en rekke moderne grøfter gående skrått
på tvers over sjakta.

Eneste struktur som ble markert nær felt B
var en rydningsrøys (S47) nær SØ-enden
av sjakt 15 (Figur 19). Denne lå oppå en
lav mur og delvis opp et lite skar like bak
og inneholdt stein av ymse størrelse samt
rester av betong. Noe av steinmassen var
tydelig sprengt. Røysa er helt klart av
moderne art.

Figur 19: Den moderne rydningsrøysa S47 i krattkanten
inntil plangrensa nær sjakt 15. Fyllet var utvilsomt av
moderne art.
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Konklusjon
Det ble i alt åpnet 2520 m² fordelt på 17 sjakter innenfor planområdet på Nymonen. Av 47
markerte strukturer ble de fleste (35) tolket som naturlige formasjoner, enten fra vegetasjon,
rotopptrekk, eller vannsigprosesser. For øvrig ble det ble funnet 6 stolpehull som alle
utvilsomt var av moderne art, dvs. fra 1900-tallet. I tillegg ble det påvist en rekke grøfter som
i forskjellige samlinger så ut til å utgjøre systemer, hvorav 3 stykker (S27, S38 og S42) fikk
tildelt S-nr, og 2 strukturer (S32 og S34) revurdert til å tilhøre disse. Noen grøfter var nyere
dreneringer, hvor bl.a. én viste rester av en trerenne, men de fleste var av helt moderne
karakter. Alle gjenstandsfunn var av moderne art, som moderne tegl og porselen. Alt i alt kan
disse grøftesystemene og strukturene se ut til å passe med et scenario hvor planområdet ble
oppdyrket på 1900-tallet, noe som også samsvarer med erfaringene fra utgravningen av
lokalitet 2, området bare noen meter NØ for plangrensa, utført av KHM i 2009 (Russ &
Glørstad 2013:12-13). Det ble m.a.o. ikke påvist annet enn moderne aktivitet i planområdet.
Kristiansand,
24.8.2015
Torbjørn Preus Schou

20

Nymonen, Søgne – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Litteraturliste
Andreassen, J. 1983. Vår kulturarv. Søgnes eldste tider. I Olsen, G. L., Dale, O., Håverstad,
A. & Eikestøl, O. (red.): Søgne før og nå. Lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv.
Bind 3. Søgne Kulturstyre, s. 19-74.
Bråstad, K. J. 1989. Søgneboka. Bind 2. Gårds- og slektshistorie for Søgne. Gårdsnr. 31-74
samt 75 og 83. Søgne kommune.
Hauge, S. 2005. Arkeologisk registrering, Klepland. Søgne kommune. Klepland, gnr. 73.
Vest-Agder fylkeskommune.
Russ, H. & Glørstad, Z. 2013. Rapport. Arkeologisk utgravning. Gravfelt, bosetningsområde
og kokegropfelt fra romertid til vikingtid. Klepland, 73/1, 2, 3 m.fl., Søgne kommune, VestAgder. Kulturhistorisk Museum.
Rygh, O. 1912. Norske Gaardsnavne. Opplynsninger samlede til Brug ved Matrikkelens
Revisjon. Bind nr 9. Lister og Mandals Amt. Christiania.
Stylegar, F.-A. 2006. "Norges terskel, Europas port". Kristiansand fra istid til sagatid.
Kristiansand kommune.

Vedlegg
1. Kart over planområdet fra tiltakshaver
2. Registrerte kulturminner i og nær planområdet
3. Strukturliste
4. Funnliste
5. Sjaktbeskrivelser

21

Nymonen, Søgne – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Vedlegg 1 - Kart over planområdet fra tiltakshaver

22

Nymonen, Søgne – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Vedlegg 2 – Registrerte kulturminner ved planområdet

ID 91382:
Øks av gråbrun sandstein, med lysere og mørkere flekker. Øksen er stort sett glattslipt, men
har også en del tilhugningsspor. Eggen er ganske skarpslipt, og har noen småhakk. En mørk
flekk 1,5 - 4cm fra eggen dekker flatsiden av øksen. Oppbevares på gården. Se skisse M 1:2.
ID 91712
Stolpehòl etter toskipa hus.
Som følge av revurdering og nye opplysninger (se tekst) er lokaliteten nå endret av
fylkesarkeolog Ghattas J. Sayej.
ID 114915
Mulige rester etter et to-skipa hus med takbærende stolperekke fra eldre bronsealder eller sein
neolittikum. Navnet trandlebrua betyr tett i tett av stokker lagt på ei myr for å kunne gå eller
kjøre tørt over (ei kavlebru).
Som følge av revurdering og nye opplysninger (se tekst) er lokaliteten nå fjernet av
fylkesarkeolog Ghattas J. Sayej.
ID 114916
Stolperekke med stolpehòl.
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Som følge av revurdering og nye opplysninger (se tekst) er lokaliteten nå fjernet av
fylkesarkeolog Ghattas J. Sayej.
ID 114920
Rund form. Lite stolpehòl. Uklar avgrensing.
Som følge av revurdering og nye opplysninger (se tekst) er lokaliteten nå fjernet av
fylkesarkeolog Ghattas J. Sayej.
ID 114921
Rund form. Mulig veggstolpe.
Som følge av revurdering og nye opplysninger (se tekst) er lokaliteten nå fjernet av
fylkesarkeolog Ghattas J. Sayej.
ID 114004
Ca 300 m vest for husa på bnr 1 ble noen skjørbrente bein og trekull funnet i en sandbanke.
Kan være kokegrop. Unøyaktig plassert (her egentlig 300 m sørvest for husa på bnr 1). Vet
ikke om det var nøyaktig her.
ID 156103
En 25m lang skanse. I muren er det en stein med innskrift "1 Kp I.R.7." Til minne om
nøytralitetsvakta under 1. verdenskrig.
ID 159049
Her fant Trygve Tofte ei rettøks av diabas i 1967, men den har kommet bort.
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Vedlegg 3 – Strukturliste
Nr. Form

Størrelse (cm)

Beskrivelse

Tolkning

1

Oval, men
noe ujevn

30 x 34
(NØ-SV)
Dybde: 18

Mørk rustbrun krans med spettet
gul, grå og rustbrun sand i midtre
deler. Flere årer av rustbrun sand
strekker seg ut fra kransen. Profilen
viser ganske rette, skrånende kanter
innover mot en ganske flat bunn.
Fyllet er som overflaten, men med
en flekk av helt oransje leire, og
med brun leireåre som strekker seg
inn i undergrunnen, muligens
rotrester.

Naturformasjon

2

Avlang,
ujevn og
diffus

Ca. 120 x 60
(N-S)

Krans av rustbrun, hardpakket
Naturformasjon
sand. Fyll av grå/mørkegrå/rustbrun
Avskrevet
sand, med noen årer av rustbrun
sand som sprer seg ut fra kransen.
Trolig vegetasjonsrester.

3

Avlang,
ujevn

Ca. 160 x 100
(NV-SØ)

Grop fylt av gråsvart, seig sand i en
grovt trekantet form stedvis med
noe rødlig leire langs kanten omgitt
av en større grop av grå til lys grå
spettet podsolsand. Trolig
vegetasjonsrester.

Naturformasjon

Bønne25 x 15
formet,
(ØNØ-VSV)
ujevn og noe
utflytende

Spettet fyll av grå til mørk grå
sand, med rand av gråsvart sand.

Naturformasjon

Trapesformet, noe
ujevn

Spettet fyll av lys grå til grå sand,
med rand av mørkegrå sand.

Naturformasjon

Spettet fyll av grå til brungrå sand,
med rand av mørk rustbrun sand.

Naturformasjon

4

5

6

26 x 16
(NV-SØ)

Avlang,
80 x 35 (Ø-V)
ujevn og noe
utflytende

Avskrevet

Avskrevet

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S9
og S7

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S9
og S7

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S9
og S7
25

Nymonen, Søgne – arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

7

Oval, ujevn
og
utflytende

25 x 33
(NV-SØ)
Dybde: 23

Spettet podsolaktig fyll av hvit, grå, Naturformasjon
mørk grå sand med rustbrun rand.
Avskrevet
Profilen strekker seg NV, hvor
bunnen fortsetter horisontalt inn i
undergrunnen og dermed utvilsomt
er naturlig.

8

Ujevn, og
veldig
utflytende

35 x 20
(NØ-SV)

Spettet podsolaktig fyll av gulgrå
og mørkegrå sand med rustbrun
rand. Mange mørkegrå årer som
sprer seg ut fra randen.

Naturformasjon

Oval, med
noe
tilspissede
ender

26 x 20
(NV-SØ)
Dybde: 5-6

Mørk, stålgrå sand ispettet noe
gråhvit sand. Profilen viser en
veldig grunn struktur, trolig rest av
steinopptrekk e.l.

Naturformasjon

Ujevn, og
veldig
utflytende

40 x 35
(NØ-SV)

Fyll spettet grå, mørkegrå og
brunoransje sand, svært diffus i
form og nesten udefinerbar.

Naturformasjon

Ujevn, og
veldig
utflytende

Ca. 25
diameter

Svært spettet fyll av podsolaktig
gråhvit, grå, mørkegrå og brun
sand, stedvis små flekker av brun
leire. Svært diffus i form.

Naturformasjon

Ujevn, og
veldig
utflytende

Udefinerbar

Spettet mørkegrå, brun og gråhvit
podsolaktig sand. Vegetasjonsrest
eller rotopptrekk.

Naturformasjon

Ujevn, og
veldig
utflytende

80 x 50
(NØ-SV)

Tre uregelmessige, men grovt
sirkulære felt av spettet gråsvart,
grå og rustbrun sand, stedvis med
gulgrå podsolaktige flekker.
Feltene knyttet sammen av smale
årer med samme fyll.

Naturformasjon

Ujevn,
sirkulær

Ca. 30
diameter
Dybde: 6-8

Spettet fyll av gulgrå, gråsvart, grå
og rustbrun sand. Profilen viser en
svært ujevn bunn, trolig rester av
små røtter og ingen tegn til
nedskjæring. Vegetasjonsrest.

Naturformasjon

9

10

11

12

13

14

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S9
og S7

Avskrevet

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S9
og S7

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S9
og S7

Avskrevet

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S14

Avskrevet
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15
til
23

Varierende

24

Avlang,
ujevn og
veldig
utflytende

25

26

Varierende
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Samling svært like strukturer,
særlig med tanke på fyllmasser,
som alle ligner S14, om enn noe
ulike i form. Flere av strukturene er
sammenknyttet av årer av mørkegrå
til rustbrun sand.

Naturformasjoner

Ca. 42 x 25
(N-S)

Spettet mørkegrå og grå
podsolaktig sand i størsteparten,
men med et avlangt, ujevnt og
smalere felt av trekull, rødbrun
leire og gulgrå sand i midtre deler.
Trolig rest av brent vegetasjon.

Naturformasjon

Rundoval,
stedvis
utflytende

58 x 50
(NV-SØ)
Dybde: 11-12

Svært spettet gråhvit, grå, mørkegrå Naturformasjon
og brun podsolaktig sand med
Avskrevet
spredte kullbiter. Profilen viser
innoverskrånende sider mot flat
bunn med samme type fyll, tydelig
blandet, samt avstikkere ned i
undergrunnen. Trolig rotopptrekk.

Ujevn, og
veldig
utflytende

Udefinerbar

Mørk grå siltaktig sand med kanter
av lysere grå til gulgrå sand.

Naturformasjon

27

Langstrakt,
rett og smal

Ca. 30 x 550
avdekket
(NV-SØ)

Fyll av spettet gråhvit siltaktig sand
med brune og mørkegrå felt.
Stedvis skinner undergrunnen
(guloransje sand) gjennom. Samme
retning som dreneringer lengre V
på feltet.

Bunn av nyere
dreneringsgrøft

28

Kvadratisk,
med
avrundede
hjørner

Ca. 30 x 30

Grop med to flate steiner i NV
liggende som en skoning. Fyll
veldig spettet grå, mørk grå, brun
og guloransje sand, tydelig gjenfylt
hull som ikke har satt seg og blitt
homogen i fyllfarge med tiden.

Steinsatt
gjerdestolpehull,
moderne tid

29

Triangulær,
med
avrundede
hjørner

Ca. 35 x 40
Dybde: 27

Grop med en grovt sett trekantet
stein (ca. 15 x 20 cm) liggende i
strukturens V-del. Fyll av mørk
stålgrå sand noe ispettet brun sand.
Profilen viser klar skjæring ned i
undergrunnen med avrundet bunn.

Steinsatt
gjerdestolpehull,
moderne tid

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S14

Avskrevet

Avskrevet, delvis
basert på snitting
av komparative
S14
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Fyllet er delvis som overflaten
viser, men stedvis meget blandet
som S28, særlig i området nedover
under steinen, som trolig har vært
skoning og strekker seg 7-8 cm ned
i fyllet.
30

31

Ujevn, og
veldig
utflytende

Udefinerbar

Ujevn, og
veldig
utflytende

Udefinerbar

Mørk grå siltaktig sand med kanter
og midtre felter også av lysere grå
til gulgrå sand. Flere mørkegrå årer
strekker seg utover i undergrunnen.

Naturformasjon

Mørk grå siltaktig sand samt kanter
og midtre felter også av lysere grå
til gulgrå sand. Marmorert, tydelig
utvaskingsfelt.

Naturformasjon

Bunnrest av
grøfta S42, med
noe avfall og
vannavsatte lag i
bunn

Avskrevet, delvis
basert på snitting
av komparative
S14

Avskrevet

32

Avlang,
Ca. 50 x 25
ujevn og noe (NV-SØ)
utflytende

Mørkegrå til gråsvart fyll med noe
trekull, samt iblandede trolig
vannavsatte marmoreringer av
gråhvit siltaktig sand. Noen små
biter av brent stein.

33

Ujevn, og
veldig
utflytende

Stor, uregelmessig grop av brun,
Naturformasjon
rustbrun, gulgrå og grå til mørkegrå
sand, alt ganske marmorert, stedvis Avskrevet
med svart til gråsvart organisk
masse og brun leire. Kan ses i
profilgropa til S29 at den strekker
seg innunder i undergrunnen.
Trolig opptrekk av trerot eller
muligens bare et større
utvaskingsfelt.

34

Rektangulær Ca. 90 x 25
med
(NØ-SV)
avrundede
ender

Grå, gråbrun og mørkegrå siltaktig
sand marmorert med gråhvit sand,
trolig vannavsatt.

Bunnrest av
grøfta S38

35

Grovt
rektangulær
men veldig
ujevn og
utflytende

Ca. 50 x 45
(NØ-SV)

Fyll av grå til mørkegrå siltaktig
sand ispettet gulgrå og brun sand,
samt en rand av rustbrun
hardpakket sand.

Naturformasjon

Ujevn og
noe

34 x 28
(NV-SØ)

Fyll av gråbrun sand med rand av
rustbrun sand. Profilen viser at

Naturformasjon

36

Ca. 225 x 150
(NV-SØ)

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S36
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utflytende

Dybde: 3-4

overflatefyllet bare strekker seg 3-4
cm ned, og under dette tydelige
alternerende grå og brunoransje
utvaskingslag som strekker seg inn
i undergrunnen på hver side av
profilgropa

Avskrevet

Oval, ujevn
og
utflytende

30 x 25 (N-S)

Fyll av grå til gråbrun sand noe
ispettet brun sand med rand av
rustbrun sand.

Naturformasjon

38

Langstrakt
(gjennom
flere sjakter)
og smal

Bredde (25-30) Fyll av grå til lysegrå sand, mer
Lengderetning siltholdig, gråhvit og tydelig
NØ-SV
marmorert mot bunn, dvs.
vannavsetninger. Ellers ganske
spettet med ymse andre
sandmasser.

39

Rektangulær 33 x 28
med
(NØ-SV)
avrundede
hjørner

Fyll veldig spettet grå, mørk grå,
brun og guloransje sand, tydelig
gjenfylt hull som ikke har satt seg
og blitt homogen i fyllfarge med
tiden.

Gjerdestolpehull,
moderne tid

40

Rund

Ca. 15
diameter

Fyll av grå til gråbrun sand noe
ispettet brun sand med rand av
rustbrun sand.

Naturformasjon

37

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S36
Rest av nyere
eller moderne
grøft (funn av
glass)

Avskrevet basert
på snitting av
komparative S36

41

Ujevn og
utflytende

Ca. 22 x 17
(Ø-V)

Fyll av grå til gulgrå sand sand med Naturformasjon
rand av rustbrun sand.
Avskrevet basert
på snitting av
komparative S36

42

Langstrakt
(gjennom
flere sjakter)
og smal

Bredde (30-35)
Lengderetning
NØ-SV,
parallelt med
jordets SØkant.

Fyll av grå til mørkegrå sand, samt Rest av moderne
mer siltholdig, lysegrå til gråhvit og grøft (funn av
tydelig marmorert mot bunn, dvs.
moderne tegl)
vannavsetninger. Ellers ganske
spettet med ymse andre
sandmasser. Stedvis funn av små
biter brent stein.

43

Grovt
sirkulær,
men ujevn
og

Ca. 60-65
diameter
Dybde: 4-5

Grop av grå, gulgrå og mørkegrå
spettet sand, med midtre deler fylt
av svart-gråsvart siltholdig sand
med uregelmessige, avlange felt av

Naturformasjon
Avskrevet
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utflytende

rustrød leire. Denne midtre delen er
seig og virker som rest av organisk
masse. Profilen viser bare en svært
grunn linse av slik organisk masse,
med noen utstikkere ned i
undergrunnen, trolig rester av
røtter.

44

Rektangulær 30 x 25
med
(NØ-SV)
avrundede
Dybde: 22
hjørner

Grop med en kubeformet stein (23
x 15 x 10 cm) liggende i
strukturens NV-del. Fyll av spettet
grå, mørkegrå, brun og gråhvit
sand. Profilen viser rette sidekanter
og svakt buet bunn med fyll av
tykke alternerende sand- og
matjordlag. Tydelig gjenfylt hull
som ikke har satt seg og blitt
homogen i fyllfarge med tiden.

Steinsatt
gjerdestolpehull,
moderne tid

45

Kvadratisk,
med
avrundede
hjørner

Fyll av grå til mørk stålgrå sand,
stedvis spettet med brun og gråhvit
sand. Tydelig hull gjenfylt i
moderne tid.

Gjerdestolpehull,
moderne tid

46

Rektangulær 27 x 25
med
(NØ-SV)
avrundede
hjørner

Fyll av grå til mørk stålgrå sand,
Gjerdestolpehull,
stedvis spettet med brun og gråhvit moderne tid
sand. Rest av gjerdestolpe står opp i
Ø-del. Tydelig hull gjenfylt i
moderne tid.

47

Avlang,
ujevn

Røys av ymse stein, sprengt og
naturlig, og mindre betongrester.
Delvis bygget opp som en mur mot
VNV og ligger kastet inn mot
berget i Ø.

26 x 26

Rundt 5 m
bred og 80 cm
høy, ellers
veldig
uregelmessig

Moderne
rydningsrøys
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Vedlegg 4 – Funnliste
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Nr
1

Størrelse
43 x 4 m

2

53 x 3,5 m,
utvidelse 10 x
12 m på punkt
35 m fra NV
rundt S28-29

3

52 x 3,5-4 m

4

50 x 3,5 m,
utvidelse rundt
11 x 11 m på
punkt 30 m fra
NV rundt S44

5

50 x 4 m

6

48 x 4 m

7

45 x 3,5-4 m

8

42 x 4 m

Vest-Agder fylkeskommune

Vedlegg 5: Sjaktbeskrivelser
Beskrivelse
Fin guloransje til brunoransje sand med en del
utvaskinger og jernutfellinger av forskjellig størrelse.
Stedvis noen plogspor på tvers ned i undergrunnen.
Disse finnes også stedvis i de øvrige sjaktene, særlig
i NV- og SØ-deler, gående langsetter jordene. På 3235 m fra NV var en del marmorerte podsolrester og
derfra og ut nettverk/årer av jernutfellinger.
Fin hvit/gulhvit sand første 7-8 m fra NV, deretter
rustbrun til guloransje sand, stedvis ganske
hardpakket. En del nettverk/årer av utvaskinger og
jernutfellinger. Stedvis et par grunne podsolfelt.
Utvidelse ble åpnet rundt S28-29 for å undersøke om
de var del av et system.
Fin hvit/gulhvit sand første 8 m fra NV, deretter
gulhvit til guloransje noe hardere sand frem til 25 m,
med en del utvaskinger av mørkere farge og stedvis
rustbrune jernutfellinger. Derfra til 42 m, som
forrige, men noe mer gul til gulbrun sand, ganske
hardpakket, samt et par større felt med mørk grå til
grå sand. Videre ut sjakta som forrige, men med enda
større felt spettet sand av ymse farger.
Fra SØ, utvaskinger av mørk grå/gråhvit/brun sand
de første 4 m. Deretter gulgrå til rustbrun/oransje
sand med en del mørk grå til mørkebrune sandfelt til
32 m. Derfra til 36 m nettverk/årer av rustbrune
jernutfellinger, med fortsettelse av gulgrå/oransje
sand til 40 m. Derfra og ut en del gråhvit/gulhvit
podsolsand.
Stort sett gulgrå til guloransje sand. Noen grunne
fordypninger fylt av podsol og mørk grå sand rundt
30-35 m fra NV. Noe mer marmorerte utvaskingsfelt
fra 43-47 m, og derfra og ut gulgrå sand.
Stort sett guloransje til brunoransje sand
gjennomgående, noe mer podsol/mørkegrå
marmorert sand 14-18 m fra SØ, hvor det er en
konsentrasjon av denne massen, trolig et rotopptrekk.
Derfra og ut sjakta gul til guloransje sand.
Fra NV, stort sett gulgrå til guloransje sand med
spredte fordypninger av hvit podsolsand, trolig rester
av vegetasjon. På 19-26 m er undergrunnen mer
jernholdig brunoransje hardpakket enn resten. Derfra
og ut er det en del flere fordypninger fylt av gråhvit
og brungrå podsolaktig sand.
Fra SØ, guloransje til oransje jernholdig kompakt
sand, stedvis med fordypninger av grå til brungrå
podsolaktig sand. På 14-16 m er et større felt av hvit

Orientering
NV-SØ

NV-SØ

NV-SØ

NV-SØ

NV-SØ

NV-SØ

NV-SØ

NV-SØ
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9

40 x 3,5-4 m

10

29 x 3-4 m

11

22 x 3-3,5 m

12

33 x 4 m

13

40 x 4 m

14

35 x 4 m

15

29 x 4 m
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podsolsand på tvers av sjakta, samt en avlang
uregelmessig grop fylt av hvit podsolsand med
marmorert mørk grå/svart/brun sand i midtre deler,
inkludert klumper av jernsementert sand. Derfra og
ut sjakta er det igjen gul-guloransje sand med spredte
mindre felt av hvit podsolsand og jernutfellinger.
Stort sett gulgrå til oransje hardpakket sand eller
leire, stedvis helt gråhvit spettet med oransje. Noe
mer brungrå siltaktig sand de første 2 m fra NV På
27-28 m er det mer sandaktig, med stedvise mørke
brungrå-brunsvarte podsolaktige felt. Ellers
fortsettelse av den gule-guloransje sanda.
Brun til brunoransje sand med noen grå til gråhvite
podsolrester første 7 m fra SØ, deretter mer gulguloransje hardpakket sand eller leire til 12 m. Fra 12
til 17 m grå til gråbrun podsolaktig sand stedvis med
mørkere felt. Derfra og ut stort sett gul-guloransje
sand eller leire igjen, stedvis med gråhvite flekker,
noe mer leireaktig de siste 8 m.
Fra NV, grå til brungrå leire frem til 10 m, deretter
guloransje til gråbrun sand eller leire ut sjakta. Noen
små utvaskingsfelt (10-15 cm) nærmere SØ.
Stort sett gul-guloransje sand gjennomgående med et
par flekker av mørkere podsol og en del
jernutfellinger, særlig i sørlige halvdel. Steinsatt,
illeluktende dike går fra midten av NV-kanten og
skrått mot ØSØ og inn i NØ-kanten etter 4 m.
Stort sett gulgrå til oransje sand med brungrågråhvite podsolfelt, hovedsakelig i NV-halvdel. Fra
16 m fra NV, mye tørrere og mer oransje sand. Flere
kryssende grøfter som i de øvrige sjaktene på felt B.
Gulgrå leire fra SØ de første 4 m, deretter gulgrå og
oransje tørr sand til 11 m. Derfra til 13 m et leirebelte
med jernutfellinger. Flere grøfter krysser sjakta på
12-27 m, og imellom disse er det gulgrå til oransje
sand. Rundt de nordligste grøftene er det større felter
av blandet siktet sand og podsol hvori moderne
teglbiter ble påtruffet. På 26-27 fra SØ går et buet
belte av gråhvit podsolaktig sand som fortsetter inn i
N-hjørnet, veldig likt feltene hvor tegl ble funnet.
Flere grøfter og forstyrrelser i NV de første 7 m,
derfra guloransje sand med noen jernutfellinger og
stedvis flekker av lysgrå leire spettet av rustbrune
flekker. På 19-23 m går et felt av grå-gråhvit
podsolsand på skrå over sjakta. På 23-27 er
undergrunnen mer lys gulgrå sand. Helt i SØ er en
moderne nedgraving eller et treopptrekk med masser
fylt av matjord og noe stein.

NV-SØ

NV-SØ

NV-SØ
NV-SØ

NV-SØ

NV-SØ

NV-SØ
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16

28 x 4 m

17

3 x 3,5 m
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Fra SØ, de første 6 m en god del forstyrrelser av to
grøfter og moderne nedgravinger rundt disse. Derfra
gulgrå-guloransje sand med noen jernutfellinger ut
sjakta, samt to moderne grøfter på tvers fra 14-19 m.
Liten sjakt åpnet for å undersøke like under Solåsen.
Det ble umiddelbart truffet moderne forstyrrelser,
noe som kan ha sammenheng med at det ifølge
Øystein Pettersen skal ha ligget et sandtak like i
nærheten før gårdshusene ble flyttet dit. Dette var
trolig i 1939 (se under Kulturmiljø). Derfor ble sjakta
stoppet etter kort tid.

NV-SØ

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

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

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

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

Bilde 1. Oversikt over den aktuelle eiendommen B14, sett fra innkjørsel til eiendom og mot nordøst.
1

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

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

Bilde 2. Enkelt gravehull med sand/grus.

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

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

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

Bærum, 29-08-2016

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

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

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

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

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

Grunnmur
Gulv på grunn

1:2

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

≥ 0,2 m
≥ 1,0 m

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

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

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

Bærum, 19-09-2016

Stein H. Stokkebø, Sivilingeniør - geoteknikk
Stokkebø Competanse AS
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Naturmangfoldvurdering for gnr/bnr 73/58, 67 m.fl. Tangvall/
detaljregulering for Nymoen, Søgne kommune

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

Figur 1. Flyfotoet viser avgrensningen av planområdet.

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

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

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

08.06. 2015

Svein Haugen
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redusert fra 4 til 3 etasjer.
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kote 26,5

Etter offentlig ettersyn er bebyggelsen mot
eksisterende boliger senket til gesimshøyde kote 26,5.
Amtedal & Hansen Arkitektkontor, 30.04.2019

kote 26,5

Etter offentlig ettersyn er bebyggelsen mot
eksisterende boliger senket til gesimshøyde kote 26,5.
Amtedal & Hansen Arkitektkontor, 30.04.2019

KL. 9

KL. 12

KL. 15

KL. 18

SØGNE OMSORGSSENTER
Sol/skyggeillustrasjoner - 3 etasjer mot eksisterende boliger
Tidspunkt: 23. juni
Målestokk 1:2000 (A3)
Amtedal & Hansen Arkitektkontor, 23.04.2019

KL. 9

KL. 12

KL. 15

KL. 18

SØGNE OMSORGSSENTER
Sol/skyggeillustrasjoner - 3 etasjer mot eksisterende boliger
Tidspunkt: 21. september
Målestokk 1:2000 (A3)
Amtedal & Hansen Arkitektkontor, 23.04.2019

SØGNE OMSORGSSENTER
Perspektiver (21. september kl. 15.00)
Amtedal & Hansen Arkitektkontor, 30.04.2019

FRA NORD

FRA ØST

FRA SØR

FRA VEST

Fra syd-vest (21. mars kl 15)

Fra nord-vest (21. mars kl 15)

Fra øst (21. mars kl 10)

Fra nord-øst (21. mars kl 10)
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L13
2017/2512 -1726/2019
Åse Vatne Førsvoll
11.01.2019

Saksframlegg
Saksframlegg førstegangsbehandling av reguleringsplan for Søgne
omsorgssenter - Kleplandsveien.
Utv.saksnr
4/19

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
23.01.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Søgne
omsorgssenter – Kleplandsveien – plan ID 201706 ut på offentlig ettersyn og høring

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Søgne
omsorgssenter – Kleplandsveien – plan ID 201706 ut på offentlig ettersyn og høring
Repr. Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag:
Konsekvensene av følgende kommunestyrevedtak innarbeides i bestemmelsene før planen
legges ut til høring og offentlig ettersyn:




kommunestyret innfører krav om grønne tak eller solceller på alle bygg som har 5
etasjer eller mer når dette ikke skaper større bygningsmessige utfordringer og bygget
har normalt gode solforhold (gjelder solceller)
kommunestyret vedtar at det ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygg skal
prosjekteres med fasade og/eller tak som samler solenergi (solceller, solfangere, passiv
oppvarming gjennom glass), med unntak for bygg som ikke har gode solforhold

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag

Tilleggsforslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget fra MDG ble vedtatt med 7 mot 2 (FRP) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Søgne omsorgssenter – Kleplandsveien – plan ID 201706 ut på offentlig ettersyn og
høring
Konsekvensene av følgende kommunestyrevedtak innarbeides i bestemmelsene før
planen legges ut til høring og offentlig ettersyn:




kommunestyret innfører krav om grønne tak eller solceller på alle bygg som har 5
etasjer eller mer når dette ikke skaper større bygningsmessige utfordringer og
bygget har normalt gode solforhold (gjelder solceller)
kommunestyret vedtar at det ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygg
skal prosjekteres med fasade og/eller tak som samler solenergi (solceller,
solfangere, passiv oppvarming gjennom glass), med unntak for bygg som ikke har
gode solforhold

Bakgrunn for saken:
Søgne komme satte i gang arbeid med detaljregulering av Søgne omsorgssenter med tomt sør
for dagens omsorgssenter med oppstartsmelding august 2017. Etter at dette arbeidet ble
igangsatt kjøpte kommunen Nymoen vest som ligger inntil planområdet. I juli 2018 meldt
kommunen oppstart av planarbeid med det nyanskaffede arealet på Nymoen vest.

Området som var med i oppstartsmelding fra 2017

Området som var med i oppstartsmelding fra 2018

I det videre arbeidet med disse to detaljreguleringsplanene ble det etter hvert tydelig at det ville
være hensiktsmessig å slå dem sammen til en plan og få det inn i samme saksbehandling. Dette
ble gjort i november 2018.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av dagsens omsorgssenter med flere
enheter, nybygg på området sør for dagens omsorgssenter og nybygg med dagsenter og
omsorgsboliger på Nymoen Vest.
Det ble avholdt oppstartsmøte for planarbeidet 23.8.2019, der blant annet støy ble løftet fram
som viktig tema for planarbeidet. I kommunedelplan for Tangvall er det angitt hensynssone
H220 som sikringssone for støy (etter pbl §11-8,a). Bestemmelsen sier; Innenfor området
angitt med hensynsone H210 og H220, skal det før det gis tillatelse til ny bebyggelse og
uteoppholdsarealer, eller vesentlig endring av støyfølsom bebyggelse, lages en støyutredning
og dokumenteres hvordan tilfredsstillende støynivå skal oppnås.
Videre er det viktig at trafikksikkerhet for både barn og unge, ansatte og beboere på
omsorgssenteret blir ivaretatt. Det vil bli samhandling mellom de to områdene og det er viktig
at bevegelseslinjene over Kleplandsveien blir gode.
Planens innhold
Planen inneholder hovedsakelig byggeområder for offentlig institusjon. På Nymoen, o_ BIN1
legges det til rette for nye omsorgsleiligheter og dagsenter. Her er det tatt spesielt hensyn til
solforhold ved plassering av nybyggene, støy ved plassering av bygg langs Kleplandsveien og
nærhet til og samvirke med eksisterende omsorgssenter.
For eksisterende omsorgssenter (o_BIN2) gir planforslaget rom for å bygge på fire av fem
fløyer, og det kan etableres takterrasse på fløyen som ikke kan bygges på.
På eksisterende parkeringsplass i nordre del av planområdet (o_BIN3), foreslås det å kunne
bygge i fire etasjer.
På det ubebygde arealet sør for eksisterende omsorgssenter, o_BIN4, foreslås det
4 etasjer med en tilbaketrukket 5. etasje på østre del.
I tillegg til byggeområdene er det veier, fortau, annen veigrunn, park og parkeringshus i
planen.
Administrasjonens vurdering
Planforslaget legger opp til utvikling av et større område for offentlige omsorgstjenester.
Sammen med dagens omsorgssenter og de to tilliggende områdene vil det bli et sentralt
beliggende område for disse tjenestene i Søgne.
Det er lagt opp til en forholdsvis fleksibel plan der er det er rom for å utvikle bygningsmassen
innenfor byggegrensene, etter de behov som vil komme. I planbeskrivelsen er det satt opp en
trinnvis utvikling av området.
Planen tar hensyn til overordnede planer, men i kommunedelplan for Tangvall er Nymoen
avsatt som område for framtidig boligbebyggelse. Dette blir i detaljreguleringene foreslått
endret til offentlig tjenesteyting, institusjon. Det er omsorgsboliger som blir hoveddelen av

bebyggelsen. På kommuneplannivå er området avsatt til sentrumsformål, som ikke er i strid
med institusjon som formål i detaljregulering.
Store deler av planområdet er utsatt for trafikkstøy fra E39, jf. hensynssone i kommuneplanen.
Planforslaget har tatt hensyn til dette i bestemmelser og på plankart. Det er også omtalt i
planbeskrivelsen.
Adkomst til området er fra Kleplandsveien. Parkering vil bli ivaretatt i parkeringskjellere og
parkeringsanlegg når området er ferdig utbygget. I perioden før det er fult utbygget vil en del
parkering foregå på de områdene som ikke er bebygd ennå.
Barn- og unge ivaretas i planforslaget med å gjøre trafikksikkerheten tryggere. Området for
park vil bli offentlig tilgjengelig og snarvei fra Amerikaveien til Kleplandsveien opparbeides. I
krysningspunkt der ansatte og beboere skal bevege seg mellom de to områdene for institusjon
skal det lages trygge krysningspunkter over Kleplandsveien. Det skal etableres fartsdempende
tiltak for å gjøre situasjonen tryggest mulig for myke trafikanter. Det står mer om dette i
planbeskrivelsen.
Konklusjon
Planforslaget slik det framstår nå, legger til rette for en fortetting og utbygging som er i
samsvar med overordnede planer. Samtidig er det tatt hensyn til barn- og unge. Viktig hensyn
som støy er lagt inn i plankart og omtalt i bestemmelser og planbeskrivelse der det er omtalt at
avbøtende tiltak skal settes inn for å få gode arealer ute og innendørs i avvikssonen for
støybelastning. Arealenheten anbefaler derfor at planene legges ut på offentlig ettersyn og
høring.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1
Søgne omsorgssenter-beskrivelse-2019-01-14-compressed
2
Søgne omsorgssenter-plankart-2019-01-14
3
Søgne omsorgssenter-reguleringsbestemmelser-2019-01-14
4
vedlegg - Illustrasjoner BIN1 - situasjonsplan
5
vedlegg - Illustrasjoner BIN1 - snitt trinn 1 og trinn 3
6
vedlegg - Illustrasjoner BIN2-4 - snitt - sol-skygge
7
vedlegg - Illustrasjoner BIN2-4 - sol-skygge - situasjonsplan
8
vedlegg - Illustrasjoner BIN2-4 - volumstudie m sol-skygge
9
vedlegg - Rapport Fremmede arter Søgne omsorgssenter på Tangvall
10 vedlegg - ROS-analyse - 2018-11-15
11 vedlegg til vedtatt plan Nymoen - Arkeologiske registreringer
12 vedlegg til vedtatt plan Nymoen - Geoteknisk rapport Amerikaveien gnr- bnr 73-58
13 vedlegg til vedtatt plan Nymoen - Geoteknisk rapport Amerikaveien gnr- bnr 73-67
14 vedlegg til vedtatt plan Nymoen - Grunnundersøkelser 2016
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NOTAT
Søgne, 30.01.2019
Åse Vatne Førsvoll

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2017/2512- 40

Lnr: 5410/2019 Ark: L13 /PKR

Merknader ingeniørvesenet - offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for
Søgne omsorgsenter - Kleplandsveien - Plan ID 201706
Vi har følgende merknader:
Vedlikehold stier/grønt:
Her ber vi om å få en utomhusplan for godkjenning om ingeniørvesenet skal vedlikeholde
arealene. Dette for å få til gode løsninger ift maskinelt vedlikehold mv. Vi spiller allerede inn nå at
stier bør legges med varmekabler ift universell fremkommelighet ift rullestol/rullator.
Overvann:
Belastning må beregnes og det må gjøres avtale om max påslipp til lukked overvannsledninger –
trolig ligger dette på rundt 20 l/s. Dette vil trolig innebære at det må etableres fordrøyning på
tomten som nå reguleres. Dette må gjennomgås og godkjennes av ingeniørvesenet via en
rammeplan for VA – denne finnes tilgjengelig på våre hjemmesider.
Avløp:
Vi viser til forrige prosjekt ift til tilknytningspunkt for avløp. Dette forstår vi regulanten har sikret
seg ved kjøp av eiendommen. Dette må gjennomgås og godkjennes av ingeniørvesenet via en
rammeplan for VA – denne finnes tilgjengelig på våre hjemmesider.
Vann:
Vi viser til forrige prosjekt ift til tilknytningspunkt for vann samt behov for ringledninger. Dette
forstår vi regulanten har sikret seg ved kjøp av eiendommen. Dette må gjennomgås og
godkjennes av ingeniørvesenet via en rammeplan for VA – denne finnes tilgjengelig på våre
hjemmesider.
Kryssing veg:
Dette er en fylkesveg hvor Vegvesen må gi sin godkjenning.

Med hilsen
Paal Kristensen

enhetsleder ingeniørvesenet
Saksbehandler: Paal Kristensen / Tlf.nr: 415 17 402

Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 30.01.2019 10:01:42
Til: Postmottak
Tittel: Søgne omsorgssenter- Kleplandsveien, plan ID 201706, Offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan

Søgne omsorgssenter‐ Kleplandsveien, plan ID 201706
Vi viser til mottatt varsel ang. reguleringsplan for Søgne Omsorgssenter i Kleplandsveien.
I området som inngår i reguleringsplanen har vi flere nettstasjoner og et tilhørende høy‐ og lavspent
fordelingsnett
som vist på vedlagte kartskisse.
Eventuell flytting eller omlegging av våre anlegg må beskoste av utbygger.
Det må avsettes plass til ny nettstasjon i samarbeid med oss for å kunne forsyne den ny bygningsmassen med
strøm.

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

Fra: Yngvild Grummedal[Yngvild.Grummedal@sogne.kommune.no]
Sendt: 17.12.2018 09:10:39
Til: Åse Vatne Førsvoll
Tittel: Uttallese- detaljregulering Søgne omsorgssenter - kleplandsveien - BUR

Detaljregulering Søgne omsorgssenter - kleplandsveien
Barn og unges representant stiller seg positiv til at det i forbindelse med byggingen, legges til rette for et
uteområde. Jeg anbefaler at uteområdet også inneholder elementer som stimulerer til lek for barn, både generelt og for
barn som pårørende.
For øvrig påpeker jeg at det i dag er en sti/snarvei som forbinder klepplandsveien og amerikaveien - helt i yttergrense av
planområdet.

Med vennlig hilsen Yngvild Grummedal
Barn- og unges representant
Søgne kommune.

Høringsuttalelse detaljregulering for Søgne omsorgssenter – ID 201706
Det vises til kunngjorte planforslag for Søgne omsorgssenter (plankart datert 14.01.2019). Planen
virker god og logisk med ett unntak, som jeg som eier av naboeiendommen 73/58 og en av
regulantene for gjeldene plan for området (Detaljregulering Nymoen vedtatt 30.03.2017), vil påpeke:
BIN 1 har to byggeområder. Det sydligste av disse har på plankartet regulert byggehøyde = kote 31,0
tilsvarende flatt 4 etasjer (pluss eventuelle takoppbygg) meget tett inn mot naboeiendommene i
sør/sørøst. Dette i motsetning til gjeldende plan (Nymoen) som har følgende bestemmelse om
nedtrapping av bebyggelsen mot naboeiendommene:

Manglende nedtrapping - i kombinasjon med at byggegrensene er lagt relativt tett inn mot naboene
- vil kunne være negativt for eksisterende og planlagt bruk av naboeiendommene. For den nylig
vedtatte planen for min eiendom, er det først og fremst sol- og lysforhold på ettermiddagstid på
friområdet/lekeplassen rett øst for Amerikaveien som blir skadelidende. Denne vil etter min
vurdering kunne bli liggende i skyggen av ny bebyggelse fra sen ettermiddag og resten av kvelden
dersom denne tillates bygget i 4 etasjer med foreslått byggegrense tett inn mot Amerikaveien. For at
denne forringelsen av planlagt fellesareal for barn- og unge skal unngås, anmoder jeg om at
foreliggende planforslag justeres som følger:




Primært: byggegrensen langs Amerikaveien
trekkes 9-10 meter vestover, vekk fra veien,
som vist med gult på kartutsnittet. Ut fra
planens vedlagte illustrasjoner vil dette ha
minimale konsekvenser for planlagt byggeri,
bortsett fra en mindre tilpasning av
bebyggelsens avslutning mot øst.
Sekundært: Plankartet og/eller bestemmelsen
endres slik at det ikke kan bygges mer enn tre
etasjer (maks kote 27) for den del av BIN 1
som ligger mindre enn 20 meter fra
byggegrense mot Amerikaveien.

Det beste for lekeplassen ville selvsagt vært at begge disse endringene tas inn. Problemstillingen er
vist på vedlagt kartskisse hvor illustrert bebyggelse, slik den følger planforslaget, er lagt opp på
gjeldende reguleringsplan (Nymoen). Det er også vist hvordan en slik byggegrense vil «lande» på
foreslått illustrasjonsplan. Et tredje alternativ med en mindre justering av byggegrense (5-6 meter
vestover) kombinert med krav om lavere gesims (kote 27) og inntrukket fjerde etasje mot
Amerikaveien vil også bedre situasjonen noe. Jeg håper denne anmodningen kan tas til følge, slik at
en mulig forringelse av vedtatt friområde/lekeplass kan unngås.
Med vennlig hilsen
Kristin Tofte Andresen

Kristiansand 06.03.2019

SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 17/07408-15

Deres ref.: 2017/2512 -4564/2019

Dato: 08.03.2019

Søgne kommune - merknader - offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for
Søgne omsorgssenter- Kleplandsveien - plan ID 201706
Viser til oversendelse datert 28.1.2019.
Saken gjelder offentlig ettersyn av detaljregulering for Søgne omsorgssenter Kleplandsveien. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av dagens
omsorgssenteret på Nymoen, og nye omsorgsleiligheter og dagsenter på Nymoen.
Planforslaget rommer store utvidelsesmuligheter for offentlig tjenesteyting. Planforslaget
rommer utbygging i flere faser, med 7 utbyggingstrinn fordelt på feltene BIN1-4. I planen er
det avsatt 18.334 m2 til tjenesteyting. Arealene i nord mot E39 nyttes til parkering og/eller
buffer mot hovedveien.
Fylkeskommunens interesser vurderes i hovedsak å være ivaretatt i planforslaget. Krav til
parkeringsdekning er lite ambisiøse og ikke tilpasset "det grønne skiftet". Vi har følgende
forslag til endringer av planen:
 "Krav til parkeringsdekning" bør fremgå av bestemmelsene - og ikke kun
beskrivelsen
 Parkeringsdekning for bil bør utformes som maksimalkrav
 Parkeringsdekning for sykkel bør utformes som minimumskrav
 Det bør inkluderes krav til overbygd og attraktiv sykkelparkering ved inngangsparti
 Samtlige p-plasser i parkeringskjeller skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare
hybridbiler
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø
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Saksbehandler:
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NVEs generelle tilbakemelding - Reguleringsplan for Søgne
omsorgssenter - Kleplandsveien - Søgne kommune - Planid 201706
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter.
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 innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi 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 viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. 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.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

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

Inger Grete Lia Stålesen
Amerikaveien 17
4640 Søgne

Søgne, 14. Mars 2019

Søgne kommune
Arealenheten
Detaljreguleringsplan for Søgne omsorgssenter, Kleplandsveien, plan ID
201706
Jeg har sett av planforslaget at plasseringen av boenhetene legges 1-en meter
nærmere inn til grensen mot min eiendom i forhold til den planen Agderbygg i
sin tid hadde fått godkjent. Videre ser jeg at høyden på bygningene har økt.
Makshøyde i planen til Agderbygg var 14 meter. I nåværende planforslag økes
høyden til 14,3 meter og på toppen av det skal det bygges tekniske rom med en
høyde på 3,5 meter. Det betyr en total høyde på 17,8 meter. Det at høyden økes
dramatisk og i tillegg legges en meter nærmere grensen min, vil helt klart få en
stor betydning hva angår sol og skyggeforhold.
I tillegg ser jeg av situasjonskartet at atkomstveien til bebyggelsen som er
planlagt langs grensen til min eiendom, er tegnet inn og berører min atkomstvei
fra Amerikaveien. Dersom det skulle bli reelt så stenges min atkomstvei og det
kan jeg ikke godta. Jeg vil i den sammenhengen henvise til dom fra
Jordskifteretten og samtidig vise til at dette er det gjort nærmere rede for til
saksbehandler i forbindelse med utarbeidelsen av planen.
Jeg er klar over at kommunen har behov for en slik utbygging det her er
snakk om og jeg ser det som en positiv utnyttelse av området. Argumentet om å
ha en lavere bebyggelse mot eksisterende E-39 for å unngå skyggevirkninger for
bebyggelsen på motsatt side er et argument, men jeg kan ikke forstå at
bygninger der vil skygge mer enn det Randesheia allerede gjør. For min
eiendom og andre som har eiendommer langs grensen på sørøstlig side vil høye
bygninger og det at de legges enda nærmere, ha stor betydning og vil skygge
mer enn det Randesheia allerede gjør i dag.
Jeg forutsetter at det gjennomføres en sol- og skyggeanalyse på grunnlag av
disse momentene.

Innsigelse til Søgne kommune.
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Ole-Johan Eik, 38 17 62 07
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Høringsuttalelse - forslag til detaljregulering for Søgne omsorgssenter,
planid 201706 i Søgne
Vi viser til kommunens skriv av 13.03.2019.
Planområdet omfatter dagens omsorgssenter vest for Kleplandsveien og et ubebygd jorde, Nymoen,
på østsiden av veien, samt området fram til E39 i nord.
Nymoen ble regulert til boligformål i 2017, men ble varslet omregulert til tjenesteyting høsten 2018.
Deretter ble dagens areal for omsorgssenter og Nymoen slått sammen til en og samme plan.
Planforslaget legger til rette for et nybygg med omsorgssenter, dagsenter, lokaler for
hjemmehjelpstjenesten mm. I tillegg gir planen langsiktige muligheter for utvidelse og påbygg av
eksisterende omsorgssenter.
Vurdering
Fylkesmannen ser positivt på planforslaget. Dette vil kunne sikre et omsorgssenter med gode
utvidelsesmuligheter sentralt i kommunen, med kort avstand til offentlige og private tilbud og
tjenester. Omsorgssenteret er med sin funksjon også del av dette tjenestetilbudet.
Støy
Støyforholdene fra dagens E39 utgjør i dag en ulempe for omsorgssenteret, men dette vil bli noe
bedret når ny E39 tas i bruk. Reguleringsbestemmelse 4.3 krever at det ved byggesøknad skal
dokumenteres at krav til innendørs og utendørs støynivå blir tilfredsstilt etter retningslinje T-1442
for behandling av støy i arealplanlegging. Vi gir i denne sammenheng faglig råd om at
bestemmelsen blir mer presis ved å si at støynivået skal tilfredsstille kravene i støyretningslinje T1442/2016, tabell 3.
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Risiko og sårbarhet
Fylkesmannen anbefaler at det tas hensyn til at planområdet ligger i nær tilknytning til E39 og de
faremomenter dette innebærer. Vi tenker bl.a. særlig på ulykker innenfor transportsektoren med
farlig stoff/gods, som kan medføre behov for evakuering. Dette er kommentert i sjekklista med at
«dagens beredskap ivaretar dette». Vi savner en nærmere redegjørelse for hva dette innebærer,
herunder hva som er «dagens beredskap». Det er viktig at dette ivaretas og vurderes opp mot /
samordnes med planer for drift (sektorplaner/sector ROS) for det eksisterende omsorgssenteret.
Parkering bil og sykkel
Vedrørende parkeringskrav, er det i reguleringsbestemmelsene henvist til planbeskrivelsen pkt. 4.8.
Vi anbefaler at parkeringskraven eksplisitt kommer til uttrykk i reguleringsbestemmelsene. For øvrig
etterlyser vi reguleringsbestemmelser som bedre ivaretar hensynet til «det grønne skiftet». Vi gir
derfor faglig råd om at parkeringsplassene i kjeller kun tilrettelegges for el-bil og andre ladbare
biler. Videre omfatter vårt råd at parkeringsdekningen fastsettes som maksimumskrav for bil, og
som minimumskrav for sykkel. Det gis også faglig råd om at det tilrettelegges for attraktiv
sykkelparkering, f.eks. ved at den legges under tak, sikres låsbare stativ og får lademuligheter.
Fremmede arter
Det er registrert en del fremmede arter av til dels «svært høy risiko» for spredning.
Reguleringsbestemmelse 5 har et rekkefølgekrav om at det skal foreligge tiltaksplan for å hindre
spredning av fremmede arter før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet. Vi gir i
denne sammenheng faglig råd om at reguleringsbestemmelsen får en tilføyelse om at tiltaksplanen
skal legge til grunn rådene fra 2018 i fagrapporten fra Universitetet i Agder, naturmuseum og
botanisk have. Vi viser for øvrig i denne sammenheng til forskrift om fremmede organismer av
19. juni 2015 nr. 716, hvor det i kapittel V stilles krav til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som
kan medføre spredning av fremmede organismer.

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen
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Offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for Søgne
omsorgssenter - planID 201706
Vi viser til brev fra dere av 10.4.2019 og til mail av 25.4.2019.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for
Søgne omsorgssenter. Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av dagens
omsorgssenter og for etablering av nye omsorgsleiligheter og dagsenter.
Statens vegvesen har følgene merknader til planforslaget:
-

Det må reguleres for annen veggrunn langs o_SKV1, mot o_SPH.

-

Frisikt mot fylkesveg i den nordlige avkjørselen til o_BIN1 mangler, og vi forutsetter
at dette innarbeides i planen før den sluttbehandles.

-

Frisiktlinjer i avkjørsler som kun er markert med punktsymbol for avkjørsel, bør også
fremgå av planen.

-

Regulerte gangfelt på fv. 166 må tas ut av planen. Etablering av gangfelt vurderes
opp mot gangfeltkriteriene, krever eget vedtak, og håndteres i etterfølgende
byggeplan.

-

I mail fra dere av 25.4.19 er det kommet ønske om kjøreatkomst fra fylkesvegen til
inngangspartiet for det nye omsorgssenteret. Det er i mailen ikke sagt noe om
dimensjonerende kjøretøy, men Statens vegvesen antar at det vil være tilstrekkelig at

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
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avkjørslene dimensjoneres for personbil. Dersom avkjørslene reguleres med
svingradier på minst 3,5 meter (sju meter fra vegkant av fylkesveg til innerkant
rabatt) har vi ingen merknader til at det åpnes for å kunne kjøre inn til
inngangspartiet. Avkjørslene må tegnes ut i planen (ikke kun punktsymbol for
avkjørsel). Areal for annen veggrunn må utvides mellom avkjørslene, slik at området
ikke innbyr til parkering. Det forutsettes at kjøremønsteret skal være som vist i
ovennevnte mail.

Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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FORELØPIG!
SØGNE OMSORGSSENTER - HØRINGSUTTALELSER
Høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert (våre kommentarer i kursiv).
1. Søgne Helselag, Søgne Pensjonistforening, Eldreråd, Søgne Demensforening
Protesterer på at det ikke er lagt inn overgang/kryssing av Kleplandsveien mellom
SOS og dagsenter/omsorgsboliger. Bør være på plass ved ferdigstillelse av
byggetrinn 1. Det forventes stor trafikkøkning i området.
Kommentar:
- Denne kryssingen er vurdert i planen, og i bestemmelsene er tatt med at
brukstillatelse for BIN1 kan gis når følgende er opparbeidet:
«trafikkdempende tiltak på o_SKV1 mellom BIN1 og BIN2». Dette omfatter
overgang/kryssing, men selve løsningen er ikke konkretisert.
Bestemmelsen er en videreføring av det som er fastsatt i gjeldende plan.
2. Protest fra naboer i tilstøtende boligbebyggelse, 15.03.2019 (14 likelydende brev)
Protesterer på:
- Høyder: nytt bygg på kote 31 pluss tekniske installasjoner på 3,5 meters
høyde gir en høyde på 18,7 m (med eksisterende terreng på kote 15,8).
Gjeldende regulering har en maks høyde på 14 m. Foreslås å korrigere til å
være i samsvar med gjeldende plan.
- Byggegrense som er 1 m nærmere boligområdet enn gjeldende regulering.
Foreslås å korrigere til å være i samsvar med gjeldende plan.
Kommentar (gjelder nybygg mot eksisterende boligbebyggelse):
- Gjeldende plan (mot eksisterende boliger):
o Høyde 14 m
o Kotehøyde 29
o Tekniske installasjoner høyde 3 m
- Planforslaget til høring (mot eksisterende boliger):
o Høyde 15,2 m
o Kotehøyde 31
o Tekniske installasjoner høyde 3,5 m
- Forslag til endring (mot eksisterende boliger):
o Høyden reduseres til 11,5 – tilsvarende 3 etasjer
o Kotehøyden reduseres til 26,5
o Tekniske installasjoner beholdes med høyde 3,5 m – dette vil ligge
lavere enn hva som tillates av teknsike rom i gjeldende plan
o Det settes et samlet bruksareal på o_BIN1 og o_BIN2 tilsvarende
slik det er i gjeldende plan – 12 500 m2. Dette medfører også lavere
utnyttelse mot boligområdet, da den høyeste utnyttelsen er lagt mot
E39.
- Redusert høyde vil bety vesentlig mer for skyggevirkning å skyve bygget
en meter tilbake. I den nordre delen må bygget uansett skyves noe tilbake
pga veijusteringen – ca 80 cm på det meste (se pkt 3, dette forklarer den
inntrekkingen som vises på illustrasjonene). (Gjeldende plan hjemler også
en vesentlig høyere bebyggelse mot E39 – se pkt 5).
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-

Det er laget sol/skyggeillustrasjoner. Fra klokka 18 vil ny bebyggelse
medføre skygge på naboeiendommer, men ikke bare fra det nærmeste
nybygget. Også omkringliggende nybygg, som f.eks. «Tangvall Park» som
nå er under oppføring vil gi skygge for eksisterende boligbebyggelse.

3. Amerikaveien 17, 14.03.2019
- Som pkt 2 vedr høyder og byggegrense – savner sol/skyggeanalyse.
- Adkomst til ny bebyggelse berører adkomstvei fra Amerikaveien. Dette medfører
at min vei må stenges. Det vises til dom fra jordskifteretten.
Kommentar:
- Vedr høyder og sol/skyggeanalyse – se pkt 2 over.
- Nordre del av ny adkomstvei til omsorgssenteret er skjøvet noe mot
nordvest (på det meste ca 80 cm), dette følger ny oppmåling. Ny adkomst
berører derfor ikke denne private adkomsten.
4. NVE, 14.03.2019
NVE har ikke bedt om å gi bistand, og gir derfor ikke uttalelse.
5. Kristin Tofte Andresen, 06.03.2+19
Bekymret for sol- og lysforhold på ettermiddagstid på planlagt friområde/lekeplass
rett øst for Amerikaveien og for planlagt bebyggelse. Ber om at planforslaget
justeres:
- Primært: byggegrensen langs Amerikaveien trekkes 9-10 meter vestover, vekk fra
veien, som vist med gult på kartutsnittet.
- Sekundært: Plankartet og/eller bestemmelsen endres slik at det ikke kan bygges
mer enn tre etasjer (maks kote 27) for den del av BIN 1 som ligger mindre enn 20
meter fra byggegrense mot Amerikaveien.
Kommentar:
- I gjeldende regulering er det fastsatt en byggehøyde på 26 meter, med
bestemmelser om nedtrapping mot lavere bebyggelse (uten at dette er
konkretisert). Illustrasjonene til gjeldende plan vises 6 boligetasjer mot E39
og mot denne naboeiendommens vestre del, så trappes det ned slik at det
blir 3 etasjer ved omtalte lekeplass.
- Forslaget om 5 etasjer med omsorgsboliger mot E39 innebærer en
byggehøyde på 18,7 meter – 7,3 m lavere lavere enn i gjeldende plan.
- Forslag til justering mtp eksisterende boligbebyggelse er omtalt under pkt
2. Det foreslås også å redusere høyden på planlagt bebyggelse i den
nordøstre del av planområdet (mot planlagt bebyggelse/lekeplass).
6. Vest-Agder Fylkeskommune, 08.03.2019
Fylkeskommunens interesser vurderes i hovedsak å være ivaretatt i planforslaget.
Krav til parkeringsdekning er lite ambisiøse og ikke tilpasset "det grønne skiftet". Vi
har følgende forslag til endringer av planen:
- "Krav til parkeringsdekning" bør fremgå av bestemmelsene - og ikke kun
beskrivelsen
- Parkeringsdekning for bil bør utformes som maksimalkrav
- Parkeringsdekning for sykkel bør utformes som minimumskrav
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-

Det bør inkluderes krav til overbygd og attraktiv sykkelparkering ved
inngangsparti
Samtlige p-plasser i parkeringskjeller skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare
hybridbiler
Kommentar:
Reguleringsbestemmelsene endret slik:
- Krav til parkeringsdekning er tatt inn i bestemmelsene
- Parkeringsdekning for bil er utformet som maksimalkrav
- Parkeringsdekning for sykkel er utformet som minimumskrav
- Minst halvparten av plassene skal være overbygd.
- Samtlige p-plasser i parkeringskjeller skal tilrettelegges for el-bil og andre
ladbare hybridbiler

7. Fylkesmannen i Agder, 29.03.2019
Fylkesmannen ser positivt på planforslaget. Dette vil kunne sikre et omsorgssenter
med gode utvidelsesmuligheter sentralt i kommunen, med kort avstand til offentlige
og private tilbud og tjenester. Omsorgssenteret er med sin funksjon også del av dette
tjenestetilbudet.
- Støy
Støyforholdene fra dagens E39 utgjør i dag en ulempe for omsorgssenteret, men
dette vil bli noe bedret når ny E39 tas i bruk. Reguleringsbestemmelse 4.3 krever
at det ved byggesøknad skal dokumenteres at krav til innendørs og utendørs
støynivå blir tilfredsstilt etter retningslinje T-1442 for behandling av støy i
arealplanlegging. Vi gir i denne sammenheng faglig råd om at bestemmelsen blir
mer presis ved å si at støynivået skal tilfredsstille kravene i støyretningslinje T1442/2016, tabell 3.
-

Risiko og sårbarhet
Ulykker innenfor transportsektoren med farlig stoff/gods kan medføre behov for
evakuering. Vi savner en nærmere redegjørelse av beredskap. Det er viktig at
dette ivaretas og vurderes opp mot / samordnes med planer for drift
(sektorplaner/sector ROS) for det eksisterende omsorgssenteret.

-

Parkering bil og sykkel
Vi gir faglig råd om at parkeringsplassene i kjeller kun tilrettelegges for el-bil og
andre ladbare biler. Videre omfatter vårt råd at parkeringsdekningen fastsettes
som maksimumskrav for bil, og som minimumskrav for sykkel. Det gis også faglig
råd om at det tilrettelegges for attraktiv sykkelparkering, f.eks. ved at den legges
under tak, sikres låsbare stativ og får lademuligheter.

-

Fremmede arter
Det er registrert en del fremmede arter av til dels «svært høy risiko» for
spredning. Vi gir faglig råd om at reguleringsbestemmelse 5
(rekkefølgebestemmelse) får en tilføyelse om at tiltaksplanen skal legge til grunn
rådene fra 2018 i fagrapporten fra Universitetet i Agder, naturmuseum og
botanisk have.
Kommentar:
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-

-

-

Støy – det foreslås å endre bestemmelsene slik (formuleringen er foreslått
av støykonsulenten):
Ved byggesøknad skal det dokumenteres at krav til innendørs og
utendørs støynivå tilfredsstilles. Alle boenheter skal ha tilgang til felles
eller privat uteoppholdsareal hvor støygrensene gitt i T-1442/2016,
tabell 3 er tilfredsstilt. Alle boenheter med støybelastning over 55 dB
skal gjennom avbøtende tiltak sikres samme inneluftkvalitet som i
boenheter med luftemulighet mot stille sone.
Risiko og sårbarhet – DETTE SUPPLERES AV KOMMUNEN!
I bestemmelsene er det nå satt makskrav til bil og minimumskrav til sykkel.
Det tilrettelegges for lading for alle plasser i kjeller – men plassene er ikke
forbeholdt kun elbil/hybridbil. Sykkelplassene ligger godt plassert ved
inngangsparti og i p-kjeller.
Fremmede arter – bestemmelsene endres som foreslått.

8. Agder energi, 15.03.2019 (14 likelydende brev)
I området som inngår i reguleringsplanen har vi flere nettstasjoner og et tilhørende
høy‐ og lavspent fordelingsnett som vist på vedlagte kartskisse. Eventuell flytting
eller omlegging av våre anlegg må beskostes av utbygger. Det må avsettes plass til
ny nettstasjon i samarbeid med oss for å kunne forsyne den ny bygningsmassen
med strøm.
Kommentar:
- Eventuell flytting eller omlegging av våre anlegg blir bekostet av utbygger.
- Det er avsatt plass til ny nettstasjon. Plasseringen er akseptert av AE. De
aksepterer også at det stilles krav om etablering av denne i
bestemmelsene – det kreves ikke avsatt som eget formål på plankartet.
9. Ingeniørvesenet, 30.01.2019
- Vedlikehold stier/grønt: Her ber vi om å få en utomhusplan for godkjenning om
ingeniørvesenet skal vedlikeholde arealene. Dette for å få til gode løsninger ift
maskinelt vedlikehold mv. Vi spiller allerede inn nå at stier bør legges med
varmekabler ift universell fremkommelighet ift rullestol/rullator.
- Overvann: Belastning må beregnes og det må gjøres avtale om max påslipp til
lukked overvannsledninger – trolig ligger dette på rundt 20 l/s. Dette vil trolig
innebære at det må etableres fordrøyning på tomten som nå reguleres. Dette må
gjennomgås og godkjennes av ingeniørvesenet via en rammeplan for VA –
denne finnes tilgjengelig på våre hjemmesider.
- Avløp: Vi viser til forrige prosjekt ift til tilknytningspunkt for avløp. Dette forstår vi
regulanten har sikret seg ved kjøp av eiendommen. Dette må gjennomgås og
godkjennes av ingeniørvesenet via en rammeplan for VA – denne finnes
tilgjengelig på våre hjemmesider.
- Vann: Vi viser til forrige prosjekt ift til tilknytningspunkt for vann samt behov for
ringledninger. Dette forstår vi regulanten har sikret seg ved kjøp av eiendommen.
Dette må gjennomgås og godkjennes av ingeniørvesenet via en rammeplan for
VA – denne finnes tilgjengelig på våre hjemmesider.
- Kryssing veg: Dette er en fylkesveg hvor Vegvesen må gi sin godkjenning.
Kommentar:
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-

I bestemmelsene stilles det krav om at det skal foreligge godkjent
utomhusplan og teknisk plan før rammetillatelse kan gis.
Ingeniørvesenet sier i mail på spørsmål om disse må foreligge nå til
endelig behandling av reguleringsplanen: «Så lenge disse forholdene blir
ivaretatt i reguleringen på en forsvarlig måte er det ok for oss at dette
kommer inn senere».

Amtedal & Hansen Arkitektkontor, 24.04.2019
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