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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg – Plan ID 201606 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser. I
tillegg skal følgende endringer innarbeides i plankart og bestemmelsene:
 Hensynssone for flom i tråd med flomberegning, innarbeides i plankartet.
 Bestemmelsene suppleres med en bestemmelse til hensynssone for flom i tråd med
anbefalingene i rapporten fra flomberegning.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Asplan Viak med WSP som prosjektleder har utarbeidet detaljreguleringsplan for nytt
skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall på vegne av Vest-Agder fylkeskommune og Søgne
kommune. Formålet med planen er å legge til rette for idrettsanlegg og skolesenter med
videregående skole (630 elever) og ungdomsskole (540 elever).
Det ble varslet oppstart av planarbeidet 30.06.16. Planprogrammet for arbeidet ble fastsatt
26.10.16. Planen har vært på høring i tre alternativer, de to første fra19.09.18. til 16.11.18. I
forbindelse med høringen ble det klart at det var behov for å utvide planområdet for å løse
skolene og idrettens behov på en bedre måte. Det ble derfor varslet om utvidelse av
planområdet og et tredje alternativ til plan lå ute til høring fra 28.02.19. til 02.04.19.
Høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert av administrasjonen i vedlegg 15.
Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet i vedlegg 16 og 17.
Parallelt med planarbeidet er det gjennomført en designkonkurranse for utformingen av ny
skolebebyggelse. Designkonkurransen er ikke avgjort enda, men det er sjekket ut at foreslåtte
løsninger kan realiseres innenfor rammene i planforslaget.

Innholdet i planen:
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). I tillegg er
det utarbeidet ROS-analyse og temarapporter knyttet til flom, geoteknikk, jordbruksressurser,
naturmangfold, teknisk infrastruktur, støy, trafikk og friluftsliv, idrett og barn og unge (vedlegg
7 – 14).
Hovedgrepet i planforslaget er å anlegge det nye skolesenteret tett integrert med Tangvall
sentrum. Dette innebærer at skolen blir plassert mot sørøst slik at den får en god kopling til
Tangvall sentrum og kollektivterminalen. Mot sentrum etableres en forplass, mens skolens
uteareal og nærmiljøpark legges mot sørvest. Videre legges det opp til at friidrettsbanen flyttes
mot vest, langs Tangvallveien.
Doorwaybanen (BIA3) er foreslått opprettholdt med dagens plassering. Nord for E39 er det
foreslått videreutvikling av idrettsanleggene. Konkret er det i planen lagt til rette for at det kan
etableres en fotballhall med nierbane, øst for dagens kunstgressbane. Kjøreatkomst til
idrettsanleggene nord for E39 er foreslått fra øst, mens dagens kjørevei via undergangen under E39
er foreslått endret til en gang- og sykkelveieforbindelse. Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse
som sikrer at kjøreatkomst fra øst ikke etableres før det eventuelt er etablert en kjøreatkomst fra
rundkjøringen på E39.
Tangvallbekken er foreslått opprettholdt med dagens plassering. Stemveien er forskjøvet noe mot
øst, men med kryssing av bekken på samme sted som i dag.
Endelig plassering av funksjoner og utforming innenfor området avsatt til undervisning (BOP1)
avklares gjennom design konkurranse og detaljering i tekniske planer og utomhusplaner.
Utforming og plassering av idrettsanlegg skal også avklares gjennom utomhusplaner.

Hovedendringer av plandokumentene etter høring
- Snuplass og parkering nord for o_BIA2 er tatt ut.
- Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse om at kjøreatkomst til idrettsanleggene nord for
E39 først kan etableres fra øst når det er etablert atkomst fra rundkjøringen på E39.
- Siktlinjer er innarbeidet i tråd med vegvesenets anbefalinger og byggegrenser er
presisert.
- ROS-analysen er oppdatert.
- Flom er beregnet og flomvurdering er supplert.
- Maks høyde på bebyggelsen er økt med en halv meter for å gi rom for å heve terrenget
av hensyn til sikkerhet mot flom.
I tillegge er planbeskrivelsen oppdatert og det er gjort mindre språklige justeringer av
bestemmelsene.
Arealenhetens vurdering av planforslaget:
Planen legger til rette for at skolen kan plasseres tett på sentrumsfunksjonene på Tangvall, med
blant annet kort gangavstand til kollektivterminal. Utvidede skole og idrettsfunksjoner nær
sentrumsområdet legger til rette for økt aktivitet på Tangvall og er i tråd med overordnede mål
om å bygge opp rundt Tangvall som et knutepunkt i Søgne.
Skole
Planen sikrer arealer til plassering av ny ungdomsskole og videregående skole tett på Tangvall
sentrum. Det vurderes at arealene regulert til skole er tilstrekkelige til å kunne etablere både
ungdomsskole og videregående skole i tråd med vedtatt rom og funksjonsprogram. Planen er

fleksibel med tanke på plassering av bygg og utforming av uteoppholdsarealer innenfor det
regulerte skoleområdet. Samlokalisering av skolene med idrettsanleggene legger til rette for at
det kan etableres et stort sammenhengende anlegg for barn og unge, med aktivitet både på dag
og kveldstid. Planen legger til rette for at det kan opparbeides uteoppholdsarealer til skolene
med variert og god kvalitet. Nærheten til sentrumsfunksjonene og de offentlige
uteoppholdsarealer på Tangvall vurderes som positivt både for skolen og Tangvall som
sentrum.
Idrett
Planen legger til rette for videreføring og videreutvikling av idrettsanleggene på Tangvall.
Løsningen med å flytte friidrettsbanen er vurdert som den beste løsningen samlet for skole og
idrett. Plassering av friidrettsbane mot vest beslaglegger store sentrumsnære arealer, men er
vurdert som forsvarlig arealbruk, da det bygger opp under Tangvall som et knutepunkt for
idrettsaktiviteter. For å ivareta hensynet til fotballen er det foreslått å videreføre Doorwaybanen
og Toyotabanen med dagens plassering. I tillegg er det regulert inn mulighet for å etablere en
fotballhall med 9-er bane nord for E39. Løsningen vurderes som god for bruken av arealene til
idrett, men gir negative effekter for nærliggende boliger, både visuelt og i form av økt trafikk
og støy. Det er i planforslaget foreslått på sikt å stenge kjøreatkomsten fra sørvest, eneste
kjøreatkomst til området vil da blir fra øst, dette vil medføre økt trafikk forbi boligene i Gamle
Høyskolevei og forbi omsorgssenteret. For å delvis imøtekomme merknadene fra naboer er
planforslaget justert ved at snuareal og parkering nord for hallen er tatt ut av planen og det er
lagt inn et rekkefølgekrav om at atkomst fra øst først kan etableres når det er etablert atkomst
direkte fra rundkjøringen på dagens E39, se kartutsnitt under.

Høringsforslag

Justert forslag

Flerbrukshall og svømmehall er forutsatt plassert innenfor områdene avsatt til undervisning.
Øvrige idrettsanlegg er ikke låst, men kan plasseres både innenfor idrettsformål og innfor
områdene avsatt til undervisning. Det er i planen ikke låst hvor sandvolleyballbaner skal
plasseres, men disse kan reetableres både innenfor arealene regulert til skole og idrett.
Turnforeningen har spilt inn konkret størrelse på basishall, dette løses ikke i detaljreguleringen,
men må avklares ved detaljering av områdene. Illustrasjonen som følger planen (vedlegg 5 og
6), viser en mulig løsning for utnyttelsen av arealene, det presiseres at denne ikke er bindende.
Hvordan utendørs idrettsanlegg og uteoppholdsarealer skal utformes skal detaljeres i
utomhusplaner før bygging.

Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en vurdering av risiko og sårbarhet innenfor planområdet. ROS-analysen er
revidert i forbindelse med høringen av planen, etter forespørsel fra fylkesmannen knyttet til
enkelte områder.
NVE har i sin uttalelse til planen fremmet innsigelse til planen på grunn av mangelfull
vurdering av flomfaren, og at det i planen ikke i tilstrekkelig grad er dokumentert hvordan
hensynet til flom ivaretas. Samt at det ikke er tilstrekkelig utredet om utbyggingen kan føre til
økt flomfare nedstrøms bebyggelsen.
For å imøtekomme innsigelsen er det etter høringen utarbeidet en flomberegning (vedlegg 7).
Det framgår av rapporten at deler av området kan bli oversvømt ved 200-årsflom med
klimapåslag, ved å heve terrenget hvor bebyggelsen skal plasseres kan det bygges flomsikkert.
For å legge til rette for at terrenget kan heves er maks høyden på bebyggelsen økt med en halv
meter. Det forutsettes at overvann håndteres lokalt og at flomvann ledes via trygge flomveier.
Det er ikke avdekket at planforslaget vil øke flomrisikoen nedstrøms. NVE har bekreftet ved epost datert 11.06.19, at innsigelsen er imøtekommet dersom det innarbeides beregnet flomnivå
i plankartet med hensynssone og tilhørende bestemmelser. Dette foreslås imøtekommet og
legges inn som et vedtakspunkt i forslag til vedtak.
Rekkefølgebestemmelser og trafikk
Rekkefølgebestemmelsene i kommunedelplanen for Tangvall, knyttet til turvei langs elva og
etablering av rundkjøring i krysset Hølleveien/Tangvallveien, er lagt inn i planen.
Trafikkvurderinger knyttet til vegløsningene på Tangvall viser at for å unngå kødannelser i
rundkjøringen Hølleveien/Sentrumsveien er det viktig at rundkjøringen i krysset
Hølleveien/Tangvallveien etableres. Rundkjøring reguleres i tråd med vegvesenets normaler i
pågående planarbeid for Hølleveien.
Det er i planarbeidet jobbet med å få en god kobling til kollektivterminalen samt sikre trykke
gangakser og sykkelveiforbindelser, for å legge til rette for bruk at buss, sykkel og gange.
Parkering skal i hovedsak løses under bakkenivå. Plassering av nedkjøring til parkeringskjeller
Kulturminner
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet, i området som kalles
Haaversatds jorde. Det er avklart at området kan frigis, forutsatt at det foretas en arkeologisk
utgraving av kulturminnene. Hensynene til kulturminner vurderes som er tilstrekkelig avklart i
planen.
Naturmangfold
Naturverdiene innenfor området er vurdert konkret i rapporten KU-naturmangfold. Det som er
registrert som viktige naturverdier er sikret ivaretatt gjennom planen. Tangvallbekken som er
sjøørretførende, er sikret med åpent bekkeløp med kantsone gjennom planområdet. Nær
bekken er det en stor gammel ask som i planen er sikret med hensynssone. Nord for
Toyotabanen er det et område med rik edelløvskog, som er sikret ivaretatt i planen.
Kravet til kunnskap etter naturmangfoldloven § 8, vurderes å være oppfylt. Ut i fra den
kunnskapen som er om området, er det ikke grunnlag for å tro at tiltakene i planen vil føre til
skade på truet eller verdifull natur.
For øvrig vises det til planbeskrivelsen som gir en god beskrivelse av planforslaget inklusiv
beskrivelse av alternative løsninger som er vurdert.

Konklusjon
Administrasjonen vurderer at planforslaget ivaretar hensynet til både skole og idrett på en god
måte. Planen gir tilstrekkelige føringer for utnyttelsen av arealene, samtidig som det er
fleksibilitet i planen til å jobbe videre med å finne gode løsninger for utnyttelsen av arealene.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer.
Vedlegg
1 Plankart - detaljregulering for skolesenter
2 Bestemmelser 29.05.19.
3 Planbeskrivelse 29.05.19.
4 ILLUSTRASJONSPLAN-A4-A2
5 ILLUSTRASJONSPLAN-A4A2_ALT_BANEPLASSERING
6 ROS-analyse_2019-03-28
7 KU-Flomberegning
8 KU_Geoteknikk_113504
9 KU-Jordbruksressurser
10 KU-Naturmangfold_vannmiljø_fisk
11 KU-Teknisk infrastruktur
12 KU-Friluftsliv_Idrett_Barn-og-unge_UU_Krim
13 KU-Trafikkanalyse
14 KU-Støy
15 Oppsummering av høringsuttalelser - første og andre høring
16 Høringsuttalelser - andre høring
17 Høringsuttalelser - første høring
18 Særutskrift Ny førstegangsbehandling - detaljregulering for
skolesenter og idrettsanlegg - Plan ID 201606
19 Vedrørende innsigelse - plan for skolesenter på Tangvall
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Detaljregulering for nytt skolesenter på Tangvall
Plan ID: 201606
Dato: 29.05.2019 (Planforslag til sluttbehandling)

1.

Rekkefølgekrav (pbl § 12-7, nr. 10)

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BOP1, BIA1 og 3, o_BIA2 og 4, og
o_Gp1 skal det for det enkelte område foreligge:
- godkjent kvalitetsprogram for miljø og energi
- godkjent utomhusplan
- godkjent teknisk plan
Før det gis brukstillatelse til bebyggelse og anlegg i felt BOP1, BIA1 og 3, o_BIA2 og 4 og o_Gp1 skal
- uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan.
- samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur være ferdig opparbeidet og godkjent i henhold til
godkjent teknisk plan.
Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i BOP1, skal rundkjøring i krysset mellom
Tangvallveien og Hølleveien være etablert i tråd med godkjent reguleringsplan.
Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse innenfor BOP1, skal turveien langs Søgneelva være
etablert, og friområde langs elva være ferdig opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan.
Rekkefølge i tid (felt o_GS)
Felt o_GS må opprettholdes som kjørbar atkomst til BIA1 og o_BIA2 frem til ny atkomstløsning med
avkjøring fra rundkjøring E39xHølleveien er etablert.

2.

Fellesbestemmelser

Dokumentasjonskrav (pbl § 12-7, nr. 4)
2.1.1. Kvalitetsprogram for miljø og energi
Det skal utarbeides et kvalitetsprogram som skal redegjøre for prosjektets miljøprofil med hensyn til
transport, energibruk, utslipp, og materialvalg, samt redegjøre for håndtering og oppfølging av:
- plassering av riggområder
- massehåndtering
- hindre forurensing av vassdrag
- bekk, kantsoner, sikring av naturverdier og habitatkvaliteter
- lokal og åpen overvannshåndtering
- håndtering av eventuelle granulater i kunstgressbaner
- omdisponering av landbruksjord som toppdekke på nærliggende jordbruksområder
Kvalitetsprogrammet skal redegjøre for hvordan prosjektets miljøkvalitet følges opp i bygge-,
anleggs- og driftsfasen.
2.1.2. Utomhusplan
Det skal utarbeides utomhusplan inkludert takplan i målestokk 1:200 for arealer regulert til
bebyggelse og anlegg, og grønnstruktur. Planen skal vise hvordan de ubebygde delene av tomten skal

opparbeides som uteoppholdsareal for skole- og idrettsformål. Planen skal dokumentere plassering
og utforming av:
-

Vegetasjon, enkelttrær, terreng, bekk og andre elementer som skal bevares.
Ny vegetasjon, beplantning, trær, dyrkningsområder.
Terrengbearbeiding, forstøtningsmurer, gjerder, levegger, støttemurer, stigningsforhold og
overganger mot tilstøtende områder.
Materialbruk og møblering av utomhusarealene.
Lekearealer, aktivitetssoner og idrettsflater.
Turveier, øvingsarealer for maskinkjøring, internveier med snuareal, snøopplag, parkeringsareal
for bil og sykkel, oppstillingsplass for utrykningskjøretøy, samt renovasjonsløsninger.
Ras- og fallsikring.
Bekk, kantvegetasjon, overvannshåndtering, og flomsoner.
Belysning og skilting.
Løsninger for universell utforming.
Skjerming av støy fra bruk av utomhusareal/idrettsareal for nærliggende boliger.

Grønnstruktur skal opparbeides/vernes i henhold til godkjent utomhusplan. Det tillates ikke inngrep i
strid med utomhusplanen. Eksisterende vegetasjon og markflater på regulerte friområder skal
bevares og beskyttes, inntil godkjent utomhusplan foreligger. Regulerte friområder skal ikke benyttes
til lager eller rigg, uten at dette er godkjent av kommunen.
Forstøtningsmurer skal ha maksimal høyde på 1,5 meter. Natursteinsmurer skal ikke ha en brattere
helning enn 3:1.
Sammen med utomhusplan skal det skal legges frem snitt som viser terrengtilpasninger og
overganger til nabotomt/nabobebyggelse og tilstøtende vei.

2.1.3. Teknisk plan
Det skal utarbeides teknisk plan i målestokk 1:200 for arealer regulert til samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur. Planen skal vise disponering av trafikkarealene til kjørebane, fortau,
beplantning, sykkelløsning, torg, gatetun, holdeplass, parkering, varelevering mv. Videre skal det
vises overflatebehandling/materialbruk, møblering, sykkelparkering, beplantning, belysning,
overvannsløsninger, teknisk infrastruktur, snøhåndtering mv.
Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til
eksisterende nett. Andre anlegg under bakken som fiberkabler, el-nett etc. skal også vises. Tekniske
planer skal også omfatte ras- og fallsikring.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plankart og i samsvar med
gjeldende kommunale normaler. Teknisk plan/byggeplan for tiltak i tilknytning til fylkesveg skal
godkjennes av Statens vegvesen.

Overvannshåndtering
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal der overvann kan infiltreres,
fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Takene skal utformes som del av overvannsystemet og deler av
takene skal utformes som grønne tak.

Mindre nedbørsmengder skal fanges opp og infiltreres i planområdet ved bruk av blant annet grønne
tak, regnbed, trær, grøfter og permeable flater og dekker. Større nedbørsmengder skal forsinkes og
fordrøyes ved bruk av blant annet regnbed, grøfter, parkerings-, idretts-, torgareal som tåler
midlertidig oversvømmelse og åpne fordrøyningsbasseng. Ekstreme nedbørsmengder skal ledes i
trygge flomveier, for eksempel åpne bekker eller vannveier for ekstremvær, fortrinnsvis
Tangvallbekken. Overvann fra planområdet skal ikke kunne forårsake flom på de tilliggende arealene.
Overvann skal brukes som et opplevelseselement i utformingen av utearealene.
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres hvordan lokal overvannshåndtering er
ivaretatt, og valg av løsning skal begrunnes. Valgt løsning skal forelegges kommunen for uttalelse før
det gis tillatelse til tiltak.
Renovasjon
Renovasjonsløsning skal utformes i henhold til den enhver tids gjeldende avfallstekniske norm.
Geoteknikk (pbl § 12-7, nr. 12)
Ved søknad om tiltak skal det fremlegges geoteknisk vurdering.
Avkjørsel
Avkjørsler kan anlegges i henhold kommunens veinormal. Maksimal stigning i avkjørsel skal være 2,5
% de første 5 m fra veikant. Stigning/fall videre skal ikke være brattere enn 1:10.

3.

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

Bebyggelse og anlegg – felles bestemmelser (pbl § 12-5, nr. 1)
3.1.1. Tilgjengelighet
Hovedløsningene i anleggets uteareal og bygninger skal være universelt utformet.
3.1.2. Høyder
Bygningenes maksimale gesims- og mønehøyde fremgår av plankartet. Anlegg for produksjon av
solenergi tillates over maksimal gesims- og mønehøyde.
3.1.3. Parkering
Det skal anlegges minimum 110 parkeringsplasser til bil innenfor felt BOP1. Maksimum 30 av
plassene kan være overflateparkering, mens resterende plasser skal etableres i fellesanlegg under
terreng. Av plassene skal det være minst 8 HC-plasser med bredde minst lik 4,5 m plassert med god
tilgjengelighet til skole og idrettsfunksjoner. Minimum 10 % av p-plassene skal tilrettelegges for el-bil
og andre ladbare hybridbiler, og være tilrettelagt for sambruk. Minimum 5 % av
bilparkeringsplassene skal være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse.
3.1.4. Sykkelparkering
Parkeringsareal for sykkel skal være lett tilgjengelig og sykkelparkeringsplasser anlegges med låsbare
sykkelstativ. Det skal anlegges minimum 250 sykkelparkeringsplasser innenfor felt BOP1. Minimum
30 % av sykkelparkeringsplassene skal være overdekt. I tillegg skal det anlegges minimum 10
sykkelparkeringsplasser knyttet til hvert av feltene BIA1 og 3, o_BIA2 og 4. 10 % av
sykkelparkeringsplassene skal ha ladepunkt. Det skal avsettes areal for vask og reparasjon av sykkel.

Bebyggelse og anlegg – Offentlig og privat tjenesteyting (BOP1)

(pbl § 12-5, nr. 1)

3.1.5. Arealdisponering
Innenfor felt BOP1 kan det oppføres skole, barnehage, og svømmehall. Skolen skal ha hovedinngang
og forplass mot Sentrumsveien.
Skolens utearealer skal opparbeides med høy kvalitet og stor slitestyrke i dekke/belegg,
materialbruk, utstyr, møblering og beplantning. Utearealet skal inneholde skjermede sittegrupper,
sandvolleybane, idrettsarealer, rulleområde, grønne vegetasjonsflater, trær, dyrkningsområder,
skolehage, og urbant landbruk. Jord fra dyrka mark skal vurderes benyttet som del av det
uteanlegget.
Nærmiljøpark på minimum 5 daa skal etableres innenfor BOP1.
Innenfor o_BOP1 tillates det etablert et vannforsyningsanlegg.
3.1.6. Utnyttelse
Maks bruksareal (BRA) = 25.000 m² BRA. Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Plan
som har himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke
med i bygningenes bruksareal.
3.1.7. Estetiske forhold
Lange fasader og store volumer skal brytes opp for å motvirke monotoni og skape variasjon.
Takene skal vurderes som del av sentrums taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede
arkitektoniske uttrykk. Takflater skal ha ikke-reflekterende farge.
3.1.8. Tekniske installasjoner
Tekniske anlegg som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg skal integreres i den arkitektoniske
utformingen, og inngå i byggets volum og takform. Tilbaketrukket takoppbygg for tekniske
installasjoner og heistårn kan tillates inntil 3 m over tillatt maksimal gesims-/ mønehøyde.
Takoppbygg kan maksimalt dekke 20 % av byggets totale takflate. Anlegg for solenergi kan etableres i
tillegg til takoppbygg.
Det skal etableres nettstasjon som integrert del av bebyggelsen.
Idrettsanlegg (BIA1 og 3, o_BIA2 og 4) (pbl § 12-5, nr. 1)
Innenfor feltene tillates idrettsanlegg og anlegg for uorganisert fysisk aktivitet.
Mindre garasjer, parkering, boder, sykkelskur, tribuneanlegg, klubbhus og lignende tillates oppført
innenfor felt BIA1 og 3 og o_BIA2 og 4. Innenfor feltene er byggegrense i formålsgrense om ikke
annet er vist i plankartet.
Innenfor felt o_BIA2 tillates det oppført en kaldhall for fotball på maks bruksareal (BRA) = 4.500 m²
BRA. Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Plan som har himling lavere enn 0,5 m over
terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningenes bruksareal.

Innenfor felt BIA1 og o_BIA2 tillates etablert inntil 25 parkeringsplasser for bil.
Innenfor felt o_BIA4 må ballfangernett vurderes etablert langs Tangvallveien.
Vannforsyningsanlegg (VA)
Innenfor feltet tillates etablert et vannforsyningsanlegg.
Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (Bg1)
Innenfor feltet tillates etablert en garasje på 150 m2 BRA.

4.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr. 2)

Alt areal regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være offentlig.
Kjøreveg (V1-V5 og o_V6-7)
Fra Sentrumsveien (V3), Rådhusveien (V4) eller Gamle Høgskolevei kan det etableres nedkjøring til
felles parkeringsanlegg under terreng.
Undergang under V1 skal ha god belysning og gjøres tiltak som øker trygghetsfølelsen.
Gang- og sykkelvei (o_GS)
Felt o_GS kan benyttes til kjøreatkomst for BIA1 og o_BIA2 inntil ny atkomst fra øst er etablert.
Formålsgrenser mellom o_GS og BIA og o_BIA2 tillates justert etter nærmere prosjektering.
Støyskjerm
Mot felt V1 skal det etableres støyskjerm i areal avsatt til annen veigrunn – grøntareal. Støyskjermen
skal hovedsakelig utformes som en beplantet voll. Deler av vollen kan inngå som av felt BOP1.
Fortau/gangveg/gangareal/gågate
Langs Rådhusveien (V4) og Sentrumsveien (V3) tillates etablert kantparkering, busslommer og
beplantning innenfor tilgrensende fortau. Gjenstående bredde avsatt til fortau skal være minimum
2,5 meter.
Parkering (P1)
Felt P1 skal være offentlig.

5.

Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr. 3)

Alt areal regulert til grønnstruktur skal være offentlig.
Regulert grønnstruktur skal ikke benyttes til lager eller rigg, uten at dette er godkjent av kommunen.

Park (o_Gp1)
Felt o_Gp1 skal opparbeides som del av Tangvallbekkens kantsone og opparbeides for å oppnå en
god økologisk status i bekken. Det skal etableres en naturlik beplantning tilpasset lokale forhold.
Utforming skal fremgå av utomhusplan tilknyttet o_BIA4.

Naturområde (o_Gn1-o_Gn2)
Innenfor felt o_Gn1 og o_Gn2 skal eksisterende vegetasjon og markflater bevares og beskyttes.

6.

Bruk og vern av sjø og vassdrag, (pbl § 12-5, nr. 6)

7.

Hensynssoner (pbl § 12-6)

Innenfor hensynssone H540_1 skal Tangvallbekken opprettholdes med åpent bekkeløp. Bekken skal
ha en naturlik og variert utforming. Bekken skal sees i sammenheng med tilstøtende grønnstruktur.
Det skal bevares en kantsone langs bekken på begges sider.

Sikringssone – frisikt (H140_1 – H140_5)
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.
Faresone – ras (H310_1)
Ved tiltak som berører H310_1 skal det gjennomføres geoteknisk undersøkelser. Eventuelle
sikringstiltak skal være gjennomført før byggetillatelse kan gis.
Grønnstruktur - Tangvallbekken (H540_1)
Innenfor området angitt med hensynssone H540-1, skal Tangvallbekken føres med et åpent
bekkeløp. Det skal anlegges og/eller bevares en kantsone langs bekken på begges sider. Kantsonen
skal ha en naturlik utforming og stedstilpasset vegetasjon.
Bevaring naturmiljø (H560_1 – H560_3)
Innenfor hensynssonene skal naturmangfold ivaretas.

8.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #1)
Innenfor bestemmelsesområde #1 er det kulturminner som er automatisk fredet etter
kulturminneloven. Det tillates ikke tiltak som kan skade, forandre, tildekke eller skjemme
kulturminner eller kulturmiljøet. Gjennomføringen av utgravningen skal avklares av antikvarisk
myndighet.
Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av det berørte
automatisk fredet kulturminnet id 134542, som er markert som bestemmelsesområde #1 i
plankartet.
Det skal tas kontakt med Vest-Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

Søgne kommune
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Kort sammendrag
Det skal etableres et nytt sentrumsnært skolesenter på Tangvall med videregående skole (630 elever)
og ungdomsskole (540 elever). Området skal gå fra ca. 200 elever i dag til 1200 elever når anlegget
står ferdig utbygd. Dette planforslaget legger rammene for denne utviklingen, og danner sammen
med den pågående totalentreprisekonkurransen grunnlaget for utbyggingen av området. Elementer i
konkurransen kan gjøre at det blir behov for å justeringer i dette planforslaget.
Skolesenteret er en viktig del av utviklingen av Tangvall som et knutepunkt i Søgne, og nye
Kristiansand. Det legges opp til at det nye senteret så langt som mulig bør bli en integrert del av
Tangvall sentrum.
I planprosessen har det vist seg at det er utfordrende å få plass til skolens byggeareal, uteareal,
idrettens arealer, og eventuell svømmehall og barnehage. Etter en prosess med mulighetsstudie og
konsekvensvurderinger la det første planforslaget opp til en større omdisponering av idrettsarealene
rundt skolen med en friidrettsbane mot E39 med kunstgress til fotballen. Gjennom å flytte
friidrettsbanen mot vest, lot det seg gjøre å utvikle et revidert planforslag som gir et godt
sentrumsnært skolesenter, samtidig som idrettsparkfunksjonen ivaretas med friidrettsbane med
naturgress og kunstgressbaner. Flerbrukshall, svømmehall, kaldhall og nærmiljøanlegg vil utvikle
idretten ytterligere. Totalt sett legger denne løsningen til rette for at både det sentrumsnære
skolesenteret og idrettsparken kan få seg et løft. Det ble gjennomført ny høring med denne
løsningen. Etter høringen er det gjort mindre justeringer basert på merknader i høringen, men
hovedtrekkene ligger fast. Det er også utarbeidet en flomvurdering som følge av innsigelse fra NVE
og ROS-analysen er revidert.
Det er utviklet to kartløsninger i 2D og 3D hvor en kan se nærmere på prosjektet:
https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=739a5ed3b14040f998d502e
663272847
http://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=70668f0971a646329ffb34
2f42c010ed
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Forord
Asplan Viak har vært engasjert av Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune for å utarbeide
detaljreguleringsplan for nytt skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall. Nytt skolesenter skal bestå av
videregående skole og ungdomsskole. Ola Frøysland har vært ansvarlig for Søgne kommune, og Roald
Torkelsen for Vest- Agder fylkeskommune. Anne S. Lislevand i WSP har vært kontaktperson på vegne
av oppdragsgiverne for oppdraget. En rekke andre fra Søgne kommune, Vest-Agder fylkeskommune,
WSP og Asplan Viak har også deltatt i arbeidet.
Erling Ekerholt Sæveraas har vært oppdragsleder for Asplan Viak.

Arendal, 29.05.2019

Erling Ekerholt Sæveraas
Oppdragsleder

Johan Nyland
Kvalitetssikrer
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1. BAKGRUNN
1.1. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
Kontaktperson Søgne kommune: Ola Frøysland i eiendomsenheten i Søgne kommune
Kontaktperson Vest-Agder fylkeskommune: Roald Torkelsen, eiendomssjef
Prosjektledelse for reguleringsplanen utføres av WSP:
Prosjektleder: Anne S. Lislevand, 922 68 146, AnneH.Saether.Lislevand@wsp.com
Plankonsulent er Asplan Viak AS:
Oppdragsleder: Erling Ekerholt Sæveraas, 934 58 440, erlinge.saveraas@asplanviak.no

1.2. Hensikten med planen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for idrettsanlegg og et nytt skolesenter på Tangvall,
med videregående skole (630 elever) og ungdomsskole (540 elever), samt kobling mot sentrum og
kollektivknutepunkt.

1.3. Planprosess
Det ble varslet oppstart av planarbeidet 30.06.16. Planprogram ble fastsatt 26.10.16. Forslag til
detaljregulering var til 1.gangs behandling offentlig ettersyn i perioden 19.09.19-16.11.19, og det ble
varslet utvidelse av planområdet 13.11.18 med høringsfrist 28.11.18. Et revidert planforslaget med et
endret plankonsept spesielt knyttet til plassering av idrettsarealer ble fremmet til 2.gangsbehandling
som følge av drøftinger i etterkant av at planforslaget var til offentlig ettersyn første gang. Dette
forslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring 27.02.19 i plan- og miljøutvalget, med
høringsfrist 02.04.19.

1.4. Politiske vedtak vedrørende planarbeidet
1.4.1. Vedtak i fylkestinget:
Fsak 63/14 Skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030, i møte 17.12.2014:
«Det etableres ny kombinert skole på Tangvall i Søgne. Naturbrukstilbudet ved Søgne videregående
skole opprettholdes og videreutvikles.»
Fsak 10/16 Bygningsmessige konsekvenser av «Skolebruksplan fram mot 2030», i møte 21.04.2015:
«Byggetrinn 1 for ny skole på Tangvall planlegges og bygges parallelt med ny ungdomsskole i Søgne
kommune. Det vurderes om ungdomsskolen og den videregående skolen skal samlokaliseres.
Byggetrinn 1 skal gi rom for den delen av opplæringen som skal flyttes til Tangvall. Søgnetunets
praksisarealer oppgraderes. Byggetrinn 2 på Tangvall ferdigstilles i 2024-2025 når elevtallsveksten
gjør at det er behov for utvidelse av elevplasser i Kristiansandsregionen. Skolen bygges for samlet
elevtall på 600 elever.»
«Plan- og byggekomiteen for Søgne videregående skole bearbeider rom- og funksjonsprogrammet
for skolebygget på Tangvall og på Søgnetunet.
a) Det fremmes en egen sak om valg av tomt og eventuell samlokalisering av ny videregående skole
og ungdomsskole i Søgne. Det forutsettes et nært samarbeid med Søgne kommune.
b) Skolen ferdigstilles når elevtallsveksten tilsier at det er behov for de utdanningstilbud skolen skal
tilby, og bygges ut i ett byggetrinn.
side 6 av

110

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
PLANBESKRIVELSE

c) Det nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere tilbudsstrukturen ved
Søgnetunet iht. søkertallene til de ulike programmene. Saken kommer til politisk behandling ifb.
med saken Tilbudsstrukturen for de videregående skolene i Vest-Agder 2017-2018.
d) Skisseprosjekt og kalkyle for Søgnetunet legges fram for politisk behandling våren 2017.»
Vedtak 26.04.16:
"Den nye videregående skolen på Tangvall skal bygges i ett byggetrinn og stå ferdig når
elevtallsveksten krever det."
Vedtak 13.12.16:
Tangvall skole og Søgne vgs. skal samlokaliseres etter modell «Felles ryggrad» med felles
idrettsanlegg, auditorium, felles lokalisering av elevtjenester, avdeling for spesielt tilrettelagt
opplæring, felles driftsfunksjon og kantinekjøkken.
I vedtak om ett Agder ble følgende lagt til grunn:
«En vil styrke landbruksutdanningen ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Holt. Det må
være en naturlig arbeidsdeling mellom tilbudene ved Holt og Søgne."
Fsak 77/17, møte 12.12.17:
Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn for det videre arbeidet med
fellesarealer og videregående skoles eksklusive arealer.
1. Rom- og funksjonsprogram legger til rette for læringsarbeid innen miljø, klima og energi for alle
utdanningsprogram, og skolebygget tilrettelegger for en utforskende og praksisnær metodikk
2. Læringsarealene på Søgnetunet og Tangvall ses helhetlig og kan benyttes av ulike
utdanningsprogram.
3. I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig grad legges vekt på at
bygninger blir klima- og energinøytrale.
4. Skolebibliotek må innarbeides i rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall, i henhold
til gjeldende regelverk.
1.4.2. Vedtak i Søgne kommune:
Sak 93/16, møte i kommunestyret 15.12.16:
Videre planlegging av nytt skolesenter på Tangvall tar primært utgangspunkt i modell 2 "Felles
hjerte", slik denne er beskrevet i saksfremlegget, subsidiert modell «Felles ryggrad».
Sak PS 133/17, møte i kommunestyret 14.12.17
Vedtak:
Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn for det videre arbeidet med
fellesarealer og ungdomsskolens eksklusive arealer.
1. Skole- og kultursenteret legger til rette for et inkluderende læringsmiljø med aktiv bruk av
utforskende og konkret læring.
2. I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig grad legges vekt på at
bygninger blir «klima- og energinøytrale».
I tillegg ble følgende protokollført:





En anmoder om at det under planlegging av bibliotek for videregående skole legges til grunn
fylkeskommunens egen plan for skolebibliotek regional strategisk plan for skolebibliotek for VestAgder 2012-2020.
Ny lærernorm innarbeides i rom- og funksjonsprogrammet dersom det fører til endringer.
Toaletter som oppføres i eget rom bør søkes etablert som uni-sex av kapasitetshensyn.
Kunstgress etableres uten gummigranulat dersom tilfredsstillende alternativ finnes.
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Størrelse på arbeidsrom for lærere økes slik at normen på 6m2 per lærer oppnås.
Parkeringsareal vurderes plassert i parkeringskjeller
Og det ble anmodet om at Søgne barne- og ungdomsråd vedtak følger saken.

Ordfører Hilde (AP) ba om at Søgne barne- og ungdomsråd sitt vedtak følger saken:
(Uttalelse fra SBUR vedrørende Rom- og funksjonsplan for nye skoler på Tangvall, vedtatt 29.11.17)









Bedring og bredt aktivitetstilbud for ungdom.
Ønske om svømmehall i tilknytning til anlegget.
Oversiktlig areal rundt skolen for å forhindre at ungdom trekker seg vekk og røyker o.l.
Kantine er et viktig samlingspunkt for ungdom.
Legge til rette for flere aktiviteter på fritidsklubb.
Det er viktig med flere aktivitetsrom for ungdomsskolen.
Det er viktig det legges til rette for bra med parkeringsplasser for VGS elever, samt godt med
mopedparkering og sykkelparkering.
Det er viktig at det opprettes et bra Shuttlebusstilbud mellom den begge enhetene av søgne VGS.

Sak PS 172/18 førstegangsbehandling detaljregulering NST, møte i plan- og miljøutvalget 19.09.18:
Forslag til detaljregulering av nytt skolesenter med friidrettsbane plassert mot E39 ble fremmet til
plan- og miljøutvalget.
Vedtak:
1. Rådmannens forslag legges ut på offentlig ettersyn med følgende tillegg:
 Utvalget ber rådmannen umiddelbart starte utredning av tilleggstomt i nærhet til
skolesenteret, som kan erstatte de idrettsanleggene som nå går tapt.
2. Det utarbeides et forslag basert på A0 som legges ut som et alternativ i høringen.
På bakgrunn av vedtaket ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn i to alternativer.
Sak PS 97/18 avklaring av hovedgrep for arealbruken NST, møte i formannskapet 07.11.18:
Det ble fremmet sak som beskrev planforslag i to alternativer som ble lagt ut til offentlig ettersyn i
plan- og miljøutvalget 19.09.18, og at det i etterkant hadde blitt jobbet videre med alternativ A4-A i
mulighetsstudien med friidrettsbane plassert vest for skolen.
Vedtak:
Formannskapet vedtar at en arbeider videre med alternativ A4, jf. saksfremlegg, og at dette fremmes
som alternativ til de reguleringsforslagene som er utlagt til offentlig ettersyn.
Sak PS 288/18 valg av planløsning, møte i plan- og miljøutvalget 12.12.18:
Det ble fremmet sak som beskrev planforslag i to alternativer som ble lagt ut til offentlig ettersyn i
plan- og miljøutvalget 19.09.18, og at det i etterkant hadde blitt jobbet videre med alternativ A4-A i
mulighetsstudien med friidrettsbane plassert vest for skolen.
Vedtak:
Plan- og miljøutvalget gir tilslutning til at alternativet hvor skolen plasseres nær sentrum i øst og
friidrettsanlegget flyttes mot vest (A4-A i mulighetsstudiet), legges til grunn for videre bearbeiding av
reguleringsplanen for Tangvall skolesenter.

1.5. Planprogram og konsekvensutredning
Planprogram for detaljregulering av skolesenter – Tangvall – Plan ID 201606 ble fastsatt i plan- og
miljøutvalget 26.10.16 (sak 171/16). Planprogrammet beskriver bakgrunnen og formålet med
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planarbeidet, planprosessen og medvirkningsmulighetene, samt omfanget av planarbeidet med
relevante utredningstemaer. Videre beskrives det at det underveis i planprosessen tas det sikte på
god informasjonsformidling og medvirkning fra offentlige instanser, relevante
interesseorganisasjoner og aktører i området. Planprogrammet definerer alternativer som skal ligge
til grunn for konsekvensutredning, og hvilke tema som skal utredes. Som del av planarbeidet skal det
avklares om det skal legges til rette for barnehage og svømmehall i tillegg til skole og idrettsformål.
Planprogrammet beskriver også noen hovedproblemstillinger som skal drøftes.

Tema

Problemstillinger

Plassering og utforming av
videregående skole og ungdomsskole
Idrettsanlegg

Hvordan skal skolene plasseres i forhold til hverandre.
Hvilke arealer skal ha sambruk og hvilke skal ikke.
Hvilke idrettsanlegg skal ligge på Tangvall.
Hva skal bevares hvor det er, flyttes eller endres?
Kobling mellom anleggene nord og sør for E39.
Framkommeligheten for gående, syklende, bil og buss. Kobling
mellom skolesenteret og kollektivknutepunkt.
Trafikkanalyse.
Parkering på og under bakken.
Legge til rette for attraktive uteområder som stimulerer til variert
aktivitet. Uteområdene skal være tilgjengelige for alle etter
skoletid og ha funksjon som nærmiljøanlegg.
Ivareta åpent bekkeløp for Tangvallbekken, omlegging av bekken
og innlemming av denne i grønnstrukturen.
Kobling mot eksisterende og planlagt grønnstruktur.

Trafikkavvikling

Uteområder og grønnstruktur

1.6. Rom- og funksjonsprogram
Søgne kommune vedtok at «Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til
grunn for det videre arbeidet med fellesarealer og ungdomsskolens eksklusive arealer». I møte
14.12.2017. Fylkestingets vedtok i møte 12.12.2017 at «Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler
på Tangvall legges til grunn for det videre arbeidet med fellesarealer og videregående skoles
eksklusive arealer».
Rom og funksjonsprogrammet viser de konkrete behovene for ungdomsskole og videregående skole
basert på definerte utbyggingsbehov vedtatt av Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
Ungdomsskolen:
Det er lagt til grunn behov for en skole med 540 elever i to byggetrinn (300+240). Fullt utbygd skole
vil gi behov for ca. 77 årsverk totalt for både undervisning og drift. Skolen er planlagt ferdigstilt i
2022.
Kulturskolen:
Kulturskolen dimensjoneres for 250 elever og 9 ansatte. Planlagt ferdigstilt som del av første
byggetrinn i 2022. Sambruk med ungdomsskolens arealer. Kulturskolen skal få gode lokaliteter både
til øving og fremføringer.
Videregående skole:
Det er lagt til grunn behov for en skole med 630 elever. Skole vil gi behov for 121 årsverk totalt for
både undervisning og drift. Planlagt ferdigstilt i 2024.
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Skolens utearealer:
Rom- og funksjonsprogrammet er noe uklart på hvor store utearealer som skal legges til grunn.
Arealene som er listet opp i RFP «er grove anslag på nettoarealer til utvalgte funksjoner (ikke
trafikkareal, drifts- og lagerfunksjoner m.m.)».
Ungdomsskolens utearealer er foreslått etter helsedirektoratets norm fra 2003 (50/25 m2 per elev)
og bør ifølge RFP disponere 21.000 m2. Samtidig står det at «Idrettsarealet utomhus vil kunne
defineres som en del av skolenes uteareal, i og med at dette vil kunne benyttes av elevene i pauser…»,
noe som vil kunne tilsi et mindre areal.
I RFP er det avsatt et knapt areal på 2.750 m2 til den videregående skolen. I RFP står det at «I
utgangspunktet er normkrav til uteareal likt for den videregående skolen, men praksis er det ikke
vanlig å legge til rette for like stort uteareal for videregående skole, siden elever på videregående
skole i større grad vil bruke arealer utenfor skoleanleggets tomt.» Derfor er det bare listet opp noen
av funksjonene som må ligge nært skolebygget.
Videre er det listet opp et idrettsareal som tar utgangspunkt i å beholde dagens situasjon med
friidrettsbane og to 11-er baner med kunstgress. Idrettsarealene er anslått til 24.400 m2 netto. Det
er også avsatt et areal på 2.495 m2 til trafikk og parkering. Arealet betegnes som «grove
arealanslag».
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2.

BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET

2.1. Planområdet

Figur 1: Planområdet og Tangvall sentrum.

Planområdet (Figur 1) er lokalisert rett vest for Tangvall sentrum. Tomta har et stort potensial som
sentrumsnær skoletomt. Planområdet er delt i to av E39. Tangvall er et særegent sted som har
oppstått som et knutepunkt med trafikk fra ulike veier. Tangvall er bilbasert, men har samtidig bilfrie
gater og torg i sentrum som gjør det det til et hyggelig og relativt urbant sted. Rådhuset og
biblioteket er viktige tilbud i sentrum, foruten handelsvirksomheten.
Planområdet er større enn det som er aktuelt for utbygging. Planområdet inneholder dagens
skoletomt med friidrettsbane, fotballbane (Toyota-banen) og tennisbaner, Håvarstads jorde mot
vest, og fotballbane (doorway-banen), og jorde nord for E39. I tillegg omfatter planområdet veier
(inkludert deler av E39), grønnstruktur nord for E39 og parkeringsplass i sørvest. Som del av
prosessen med å innpasse alle ønskelige skole- og idrettsfunksjoner har planavgrensningen blitt
utvidet til å omfatte ytterligere et jorde vestover og boliger nord for jordet for å vurdere alternativ
atkomstløsning.
I dag er sammenknyttingen mellom ungdomsskolen og Tangvall sentrum dårlig. Dagens skole
fremstår som nedslitt og uten klar henvendelse til sentrum og sine omgivelser. Idrettsbanen skaper
stor avstand til sentrum både i avstand og mentalt. Mot øst er det gode muligheter for at skolen kan
få en henvendelse og bli del av Tangvall sentrum.
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2.2. Eiendomsforhold
DEL AV TOMT

FELT KDP

EIENDOM

AREAL

Skoletomt

o_BOP1

72/121, 72/47, 72/139,
72/156

51.100 m2

Parkeringsområde

BS_1

72/126, 72/179

1.400 m2

Håvardstads jorde, Stemveien 1

BKB1

72/51, 72/101

10.200 m2

Fotballbane og jorde nord for E39

o_BIA1, o_BIA2

72/47, 72/232

24.500 m2

Jorde i vest

B5

72/60, 72/129, 72/95,
72/51

11.000 m2

UTBYGGINGSAREALER TOTALT

98.200 M2

Andre arealer innenfor planområdet

40.000 m2

PLANOMRÅDET TOTALT

138.200 M2

Figur 2: Tabellen viser eiendomsforhold i planområdet.

Av de mest aktuelle tomtene eier kommunen skoletomt, idrettsområdene og parkeringsområde
mellom Tangvallveien og Rådhusveien, mens Håvardstads jorde og jorde øst for Toyota-banen er i
privat eie.

2.3. Arealbruk og bebyggelse
Planområdet benyttes i dag hovedsakelig til skole og idrett. Det er også tre jorder og veier innenfor
planområdet.
Tangvall skole er plassert i sørvestre del av planområdet. Skolen ble bygd i 1960/1961, og er i dag en
ungdomsskole (8-10.trinn) med ca. 193 elever og 30 lærere (udir.no 2017-2018). Søgne kommune
har opplyst at skolen i dag er på 4746 m2 brutto. Skolebygg og utearealer fremstår med behov for
oppgradering. Skolens plassering er uten en klar henvendelse til sine omgivelser, med parkering tett
inn på husveggene.

Figur 3: Dagens skole sett fra skolegården på nordsiden Figur 4: Dagens skole sett fra sørvest
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2.3.1. Sol- og skyggeforhold
Planområdet er i dag et åpent område med lave bygg. Dette gir gode solforhold på det meste av
planområdet, og bebyggelsen kaster i liten grad skygge på bebyggelse i nærheten. Det er mangel på
overdekte arealer som kan gi skygge for sterk sol eller regn.

Sol/skygge 1.5 kl. 0900

Sol/skygge 1.5 kl. 1200

Sol/skygge 1.5 kl. 1500

Sol/skygge 1.5 kl. 1800

Figur 5: Bildene viser sol/skygge forhold i dagens situasjon kl. 9/12/15/18 1.mai.
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2.4. Idrettsområder
Det er utarbeidet et notat for «idrettspark ved Tangvall skolesenter» (Arbeidsgruppe
funksjonsbeskrivelse, 04.04.2018). Utredningen er utarbeidet av:









Jon B. Fjeld – leder Søgne idrettsråd
Reidar Ruden – daglig leder Søgne fotballklubb
Mats Dahl Aanonsen – idrettsrådgiver Vest-Agder fylkeskommune
Jens Magne Østermann – ingeniørvesenet
Einar Linga Larsen – ingeniørvesenet
Kenneth Harbak – enhet for eiendom
Marianne Laukvik – enhet for kultur
Magne Haugland – enhet for kultur/sekr.

Notatet tar for seg dagens situasjon i idrettsanleggene, hvilke anlegg som reetableres andre steder,
nye behov fra skolene, føringsdokumenter og bindinger, kostnader, spillemidler, og det foreslås
hvordan idrettsparken kan samvirke med skolene. Beskrivelse under vedrørende dagens situasjon er
hentet fra denne utredningen.

Figur 6: Friidrettsbanen øst for skolen

Figur 7: Toyota fotballbanen på nordsiden av E39

Søgne idrettsplass ble anlagt på Tangvall i 1948 og
innviet i 1950. I 1982 ble det lagt fast friidrettsdekke, og navnet ble endret til Søgne stadion. I 2002
ble stadionområdet utvidet nord for E39 med en moderne kunstgressbane. I 2008 ble det også lagt
kunstgress på grusbanen på Søgne stadion (Doorwaybanen). Gjennom årene har en rekke større
både nasjonale og internasjonale idrettsstevner blitt avviklet her. Den årlige frivillige innsatsen i
idrettslag i Søgne tilsvarer ca. 75 årsverk, som utgjør en verdi av ca. 37 mill. kr.
Søgne stadion I omfatter idrettsanleggene som grenser til skolen, sør for E39. Til sammen utgjør de
et areal på 26 000 m2.









Naturgress fotballbane, vanningsanlegg
Friidrettsbane med kunststoffdekke
Lengdegrop II
Kunstgressbane (Doorway-banen), flomlys, 64 x 106 m
7-er bane naturgress ved E39 ca. 53 x 70 m
4 sandvolleyballbaner
2 Tennisbaner, asfalt med malt toppdekke
Klubbhus, tribune, tidtaker- og speakertårn, redskapsbod

Nord for E39 ligger Søgne stadion II, tilgjengelig via undergang fra stadion I og parkering langs
sørsiden av E39. Disse anleggene utgjør et areal på drøye 8 000 m2.
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Kunstgressbane (E-39-banen/Toyotabanen), flomlys, 68 x 106 m
Ballbane naturgress
Skateboardanlegg Tangvall ramp (nylig fjernet)
Tribune, servicebygg

Noen aktuelle medlemstall for Søgne stadions/idrettsparkens brukere:








Søgne fotballklubb 715 medlemmer
Søgne turnforening 432 medlemmer
Søgne idrettslag, friidrett 125 medlemmer
Søgne tennisklubb 54 medlemmer
Søgne idrettslag, volleyball 50 medlemmer
Søgne klatreklubb 47 medlemmer
Søgne og Greipstad svømmeklubb 19 medlemmer.

2.5. Sosial infrastruktur
2.5.1. Skole
Tangvall skole er en del av dagens skolestruktur for grunnskoleopplæringen i Søgne kommune. Søgne
kommune har i underkant av 1400 elever fordelt på tre barneskoler og to ungdomsskoler, i tillegg
kommer en privatskole. I følge dokumentet «utfordringsbilde og folkehelseoversikt Søgne kommune
2017» (Søgne kommune, 2017) vil det gjennom utbygging av Lunde skole være kapasitet ved alle
barneskolene i Søgne. Gjennom utbygging av Tangvall skole i to trinn vil det også være tilstrekkelig
elevkapasitet for ungdomsskolen.
Vest-Agder fylkeskommune er ansvarlig for den videregående opplæringen og har elleve
videregående skoler i fylket. Søgne Videregående skole, Søgnetunet ligger øst for Tangvall ved Søgne
gamle kirke. Skolen tilbyr utdanningsprogram blant annet innenfor naturbruk og har en grønn profil.
Ny videregående skole på Tangvall skole skal utvikles for å møte elevtallsveksten i fylket, og vil
medføre en rollefordeling i utdanningsløpet mellom Søgnetunet og den nye skolen på Tangvall.

2.5.2. Bibliotek
Søgne bibliotek holder til i Søgne rådhus, og er samlokalisert med servicetorget. I tillegg til å låne
bøker, e-bøker, filmer og blader, kan en lese aviser, gå på kafe, låne studierom, eller barna kan leke i
den store barneavdelingen. Det arrangeres blant annet forfattermøter, bokbad, debatter,
folkemøter, konserter og teaterforestillinger.

2.5.3. Barnehage
Barnehagebehovsplanen (2016-2024) peker på behov for en ny barnehage fram mot 2020, og
ytterligere to barnehager fram mot 2024 hvor den ene bør vurderes i sentrum. I
barnehagebehovsplanen beskrives det at barnehagen bør være minst 5 avdelinger, tilsvarende ca. 90
barn og et tomtearealbehov på ca. 3 daa.
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2.5.4. Svømmehall
I formannskapsmøte 17.01.2018 orienterte rådmannen om sprengt svømmehallkapasitet i Nye
Kristiansand. Formannskapet fattet enstemmig vedtak (PS 12/18), om at Søgne kommune ønsker å
utrede mulighet for ny svømmehall i K3 i Søgne i forbindelse med bygging av ny Søgne
VGS/ungdomsskole. I idrettens handlingsprogram i Søgne 2019-2022 (Søgne kommune, 13.12.2018)
er det vedtatt at det skal jobbes videre med å legge til rette for svømmehall.

2.5.5. Helse
I dokumentet «utfordringsbilde og folkehelseoversikt Søgne kommune 2017» (Søgne kommune,
2017) utarbeidet som del av revisjon av kommuneplanen 2017, er det vist en rekke forhold av
betydning for Søgnes folkehelsestatus pr. mai 2017. Det er stor sammenheng mellom levekår og
folkehelsestatus. En stor del av kommunens innbyggere har gode levekår og Søgne har generelt god
folkehelse. Kommunens levekår er i mange tilfeller som i regionen ellers, og i mange tilfeller ligger
kommunen godt an sammenlignet med landsgjennomsnittet. På en del områder har Søgne kommune
levekårsutfordringer som gjenspeiler regionale utfordringer.
Det har blitt gjennomført Ungdata-undersøkelse som kartlegger hvordan ungdomstrinnet opplever
sin egen helse og livskvalitet og har vært gjennomført i Søgne i 2012, 2013 og 2016. De fleste
ungdommer har det bra, med høye andeler som angir tilfredshet med ulike faktorer rundt dem.
Likevel viser Ungdata-undersøkelsene utfordringer. En urovekkende høy andel ungdommer angir at
de i siste uke har hatt psykiske symptomer eller plager. Undersøkelsene viser store kjønnsforskjeller.
Langt flere jenter enn gutter har psykiske vansker. Allerede på ungdomstrinnet er det store
forskjeller mellom jenter og gutter med tanke på forekomst av depresjonssymptomer.
Sammen med psykiske lidelser er lidelser i muskel- og skjelettsystemet den vanligste årsaken til
sykefravær og arbeidsuførhet. I Ungdata- undersøkelsen på ungdomstrinnet oppgir 25 % av jentene
og 12 % av guttene at de bruker reseptfrie legemidler minst ukentlig.
Det er variasjoner i mobbetallene på henholdsvis 7. og 10. trinn fra år til år, men sett over tid er det
færre elever i Søgne som oppgir at de blir mobbet enn det er på landsbasis. Høsten 2016 er det
derimot flere elever på 10. trinn i Søgne enn i resten av landet som oppgir at de har blitt utsatt for
mobbing.
Vest-Agder fylke og elever fra Søgne har en relativt høy gjennomføring av videregående skole, men
likevel er frafallet for høyt. Fylkeskommunen har derfor en målsetting på 80 % gjennomføring innen
2020. Det er imidlertid en andel av de som ikke har fullført etter 5 år som av ulike årsaker likevel
gjennomfører, men bruker lengre tid. Mange av de unge som er i risiko for å droppe ut av skolen har
helsemessige utfordringer, ofte relatert til psykiske og sosial problemer.

2.5.6. Kultur
Kulturskolen ligger i dag på Søgne gamle prestegård. Søgne kulturskole er et tilbud til alle innbyggere
i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Kulturskolene har som oppgave å gi barn,
unge og voksne tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst, slik at flest mulig skal få
anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende evner og anlegg.
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2.6. Barn og unges interesser
Innenfor planområdet ligger dagens ungdomsskolebygg og skolegård, disse har behov for
oppgradering. Parkering tett inn på husveggene bidrar til at uteområder for opphold og aktivitet
begrenses til den sentrale skolegården og idrettsarealene nord for denne. Inngangene er rett ved
parkeringsplassen, og her kommer også lastebiler med varelevering.
Skolegården består av asfaltflater med oppmerket volleybane, kanonball og basketballbane.
Beplantning rammer inn et oppholdsområde i skolegården med bordtennisbord. Nord for dette ligger
en kunstgressbane og sandvolleybaner som blir hyppig brukt i friminuttene.
Tilbudet for elevene vurderes som begrenset og er i stor grad knyttet til ulike idrettsaktiviteter. Det
er lite variasjon i utearealene og de stimulerer i liten grad til fri lek og uorganiserte aktiviteter. I møte
med arbeidsutvalget for Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) kom det fram at elevene synes det er
lite å finne på ute i frimuttene. De ønsker flere aktiviteter i skolegården. Det er et aktivitetsrom inne
på skolen, men her blir det fort kø i friminuttene.

Figur 8: Dagens skolegård har forbedringspotensial

Søgne stadion/Friidrettsbanen (gressbanen) øst for skolen brukes til organisert idrett, men kan ikke
benyttes til fritt barn og unge eller av elever, det er begrensninger på bruk for å unngå slitasje av
gressdekket. Stadion benyttes av skolen i gymtimer og på friidrettsdag.
10.klasse får gå til sentrum i den lengste pausen. I dag er kontakten mellom ungdomsskolen og
Tangvall sentrum dårlig. Skolens plassering er uten en klar henvendelse til sine omgivelser, og Søgne
stadion forsterker denne avstanden både fysisk og visuelt.

side 17 av

110

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
PLANBESKRIVELSE

Figur 9: Gressbanen har begrensninger i bruk

Elever og ansatte ved Søgne vgs ble inkludert i programmeringsprosessen. Det ble etablert totalt 15
brukergrupper ved Søgne vgs. Brukergruppene representerte ulike avgrensede funksjoner i
skoleanlegget. Hver gruppe hadde mandat til å representere alle brukere hva gjelder den aktuelle
funksjonen. Fra november 2015 til februar 2016 ble det gjennomført 34 formelle møter i tilknytning
til dette arbeidet. Den enkelte brukergruppe var samlet fra én til tre ganger.
Uttalelse fra Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) vedrørende Rom- og funksjonsplan for nye skoler
på Tangvall (vedtatt 29.11.17):









Bedring og bredt aktivitetstilbud for ungdom.
Ønske om svømmehall i tilknytning til anlegget.
Oversiktlig areal rundt skolen for å forhindre at ungdom trekker seg vekk og røyker o.l.
Kantine er et viktig samlingspunkt for ungdom.
Legge til rette for flere aktiviteter på fritidsklubb.
Det er viktig med flere aktivitetsrom for ungdomsskolen.
Det er viktig det legges til rette for bra med parkeringsplasser for VGS elever, samt godt med
mopedparkering og sykkelparkering.
Det er viktig at det opprettes et bra Shuttlebusstilbud mellom den begge enhetene av Søgne VGS.

2.7. Grønn infrastruktur
Skoletomten er i dag preget av
store ballflater, hvorav
friidrettsbanen er naturgress.
Selve skoledelen av planområdet
er preget av harde flater og noe
gressplen. Området har et grønt
potensial i Tangvallbekken. I dag
er bekken i liten grad integrert
som del av skolens uteareal, eller
som endel av grønnstrukturen i
området, men det bør vurderes
om bekken kan få en mer
fremtredende plass. Planområdet
Figur 10: Grønnstruktur
omfatter to jorder med dyrka
mark. Begge jordene er avklart for utbygging gjennom kommunedelplan for Tangvall. På nordsiden
av E39 er det mange fine turløyper og stier i skogsområdene.
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2.7.1. Friområder
Områdene rundt Tangvall skole fungerer til en viss grad som nærturterreng og som
nærrekreasjonsområde. Innenfor planområdet er friluftlivsverdiene knyttet til skolegården og
idrettsanleggene, men disse har begrenset verdi. Derimot er det særlig nærheten til store
friluftsområder og adkomstfunksjonen mot nord som er av stor verdi.
UT.no har registrert 14 turforslag med utgangspunkt i Tangvall skole/Søgne stadion. Det dreier seg
hovedsakelig om fotturer og sykkelturer, og de fleste knyttet til heiområdet i nord. Det er ikke
registrert skiløyper, de er hovedsakelig plassert lenger nordvest i kommunen ved Årstøl. I tillegg er
mange av friluftslivsinteressene i Søgne knyttet til skjærgårdsparken lenger sør.
Nord for Tangvall er det større sammenhengende skogsområder som benyttes både til friluftsliv,
trening og konkurranser.
I kommunedelplan for Tangvall er det imidlertid etablert en hensynssone (H540) på ca. 15 meter for
bevaring av grønnstrukturen langs Tangvallbekken. I sonen legges det opp til at bekken blir en ny
grønnstruktur på skolen og for boligområdene vest for skolen. Bekken skal opprettholdes med åpent
bekkeløp, og gjennom detaljregulering av områdene skal bekken inngå i grønnstrukturen. Det skal
bevares en kantsone langs bekken på begge sider. Innenfor arealet avsatt til tjenesteyting (o_BOP)
kan bekken legges om.

2.7.2. Lekeplasser
I forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Tangvall, ble det utført en stedsanalyse som viser at
det er mangel på lekeplasser i Tangvall. Det er svært begrenset med offentlige lekeplasser i Tangvall
sentrum i dag. Det er en sandkasse på Torget, men ingen større tilrettelagte anlegg.
Kommunedelplan for Tangvall stiller krav til en nærmiljøpark på 5 daa innenfor skoletomta (o_BOP1)
og/eller Håvardstads jorde (BKB1) (§1.7.b).

2.7.3. Stiforbindelser
Det går flere stier nordover fra Tangvall. Kartet på Figur
11 viser turkartforbindelser nordover fra Tangvall skole.
Områdene rundt Tangvall skole fungerer til en viss grad
som nærturterreng og som nærrekreasjonsområde.
Innenfor planområdet er friluftlivsverdiene knyttet til
skolegården og idrettsanleggene, men disse har
begrenset verdi. Derimot er det særlig nærheten til
store friluftsområder og adkomstfunksjonen mot nord
som er av stor verdi, og dermed er influensområdet for
friluftsliv større enn selve planområdet.
UT.no har registrert 14 turforslag med utgangspunkt i
Tangvall skole/Søgne stadion. Det dreier seg
hovedsakelig om fotturer og sykkelturer, og de fleste
knyttet til heiområdet i nord. Det er ikke registrert
skiløyper, de er hovedsakelig plassert lenger nordvest i
kommunen ved Årstøl. I tillegg er mange av
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friluftslivsinteressene i Søgne knyttet til skjærgårdsparken lenger sør.
Nord for Tangvall er det større sammenhengende skogsområder som benyttes både til friluftsliv,
trening og konkurranser.
Nasjonal sykkelrute nr. 1 og nr. 3 er to etablerte sykkelruter som går gjennom Tangvall sør i
planområdet. Nasjonal sykkelrute nr. 1 kalles også Kystruta, og går langs kysten fra Svinesund til
Bergen. Den er skiltet og er også sammenfallende med Nordsjøruta, en internasjonal sykkelrute
gjennom landene rundt Nordsjøen, EuroVelos «North Sea Cycle Route». Nasjonal sykkelrute nr. 3
strekker seg gjennom Setesdalen fra Haukeliseter til Kristiansand.
I tillegg finnes mange flotte, lokale tur-traséer som er velegnet for sykling. I friluftsområdet nord for
E39 går det mange skogsbilveier og turveier egnet for sykkel, blant annet en flytebryggevei over
Hellerstjørn øverst i Hellersdalen.
Sør for Tangvall skole går en rundtur som kalles «Søgnemila», en tur langs gang- og sykkelveier i
bygda, som gjerne brukes til gåturer, jogging eller sykling.

Figur 12 Sykkelriksveg eller nasjonal sykkelrute går gjennom planområdet. Vegkart, Statens vegvesen.no

2.8. Naturkvaliteter
2.8.1. Topografi og vegetasjon
Skole og idrettsbanen er tilnærmet flate med en slak helning mot nord. På nordsiden av E39 skifter
vegetasjonen karakter til skogkledde heier med eksponert fjell.
På dagens skole- og idrettsarealer er det noen trær og busker og mye gressplen. Langs
Tangvallbekken er det frodig kantvegetasjon. Det er beplantet støyskjerm mot E39. Friidrettsbanen
har naturgress.

2.8.2. Naturmangfold
Verken verneområder eller viktige geologiske forekomster finnes i planområdet. Innenfor
planområdet er det fra før verken registrert rødlistearter eller viktig naturtyper.
Som del av planarbeidet er det gjennomført kartlegging og konsekvensutredning. Det er utført eget
feltarbeid, med fokus på kartlegging og verdisetting av viktige naturtyper.
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Planområdet består i hovedsak av bebyggelse, arealer med sterkt endret fastmark, gjengrodd
tidligere kulturmark, dyrket mark, veger og artsfattige vegkanter. Vest for fotballbanen (Toyota)
finnes to koller med blåbærskog med unge trær av bjørk, rogn, osp, eik og rogn i nedre deler og
lyngskog (røsslyng) med furu og mye bart fjell i dagen i øvre deler. I sørøstre del av området finnes
mye blåbærskog med eik i de øvre partiene. I de mest lavtliggende partiene finnes flekkvis svak
lågurtskog innimellom blåbærskogen, med eik, hassel og en del bjørk og selje. Einstape og sølvbunke
vitner om tidligere beite i størstedelen av området. Ingen lokaliteter i de ovenfor omtalte områdene
kvalifiserer som viktige naturtyper, og karakteriseres dermed som natur med liten verdi mht.
terrestrisk naturmangfold (se for øvrig KU-naturmangfold).
Det registrert tre områder innenfor plan- og influensområde som vurderes som viktig for biologisk
mangfold, inkludert nye registreringer av naturtypelokaliteter.
Naturtypelokalitet

Verdi

1/ engpreget erstatningsbiotop
(Støyskjerm på nordsiden av E39)
2/ rik edellauvskog
(Område nord for fotballbane nord for E39)
3/ store gamle trær
(Ask ved Tangvallbekken ved Stemveien)

Middels til stor (svak B-verdi)
Middels til stor (svak B-verdi)
Middels til stor (svak B-verdi)

2.8.3. Fisk
Føssa er del av anadrom strekning av Lundevassdraget opp til like oppstrøms E39 nord for
planområdet (Tangvallbekken), noe som gjør den tilgjengelig for sjøørret, laks og ål innenfor
planområdet. Dette er arter med høy forvaltningsstatus. Anadrom strekning av bekken er ca. 2 km.
Det finnes flere eksisterende kulverter langs strekningen, disse er sannsynligvis ikke vandringshinder
for fisk. Det er ikke gjennomført egne fiskeundersøkelser i bekken, men ut fra størrelsen og
beliggenheten vil den først og fremst karakteriseres som en sjøørretbekk, men sporadisk gyting av
laks kan også forekomme. Ål bruker først og fremst innsjøer som leveområder, men kommer fra
havet og bruker bekkene som vandringsvei og til dels som leveområder. Det er usikkert om
demningen ved Stemvann kan passeres av ål, men bekken vurderes ikke å være et viktig vassdrag for
ål selv om den kan forekomme i bekken. Elvemusling er ikke registrert i vassdraget.

Figur 13: Kart med inntegnet (oransje strek) influensområdet. Planområdet er inntegnet (lilla strek) med
omtrentlig planavgrensning. Kartdata hentet fra naturbase/miljødirektoratet.
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Innenfor tiltaksområdet er kantvegetasjonen godt utviklet og har et variert habitat godt egnet til høy
ungfiskproduksjon, spesielt for ørret. Habitatkvaliteten er bedre på denne delen av bekken enn i
områdene like nedstrøms, som er mer kanalisert og mangler kantvegetasjon. Nedstrøms går også
bekken i en lang kulvert under E39 før den igjen går over i et naturlig løp mot Lundeelva. I nordvestre
del av planområdet, ved eksisterende idrettsanlegg er bekken slik den ligger i dag noe kanalisert,
men har et variert substrat og kan karakteriseres som et godt gyte og oppvekstområde for anadrom
fisk. Videre sørvestover er bekken sterkt kanalisert langs dyrket mark og har liten verdi som gyte og
oppvekstområde, men fungerer som vandringsvei. Bekken er i konsekvensutredning for- E39
Volleberg-Døle bru i 2014 vurdert i sin helhet til å ha stor verdi.
Lundevassdraget er et vassdrag preget av forsuring, men det antas at de lavereliggende delene av
vassdraget (under marin grense) er mindre påvirket enn resten av vassdraget. Det finnes
vannkjemiske målinger fra utløpet av Føssa til Lundeelva, med ujevne mellomrom fra 1988 til 2018
med pH-målinger. Disse viser en bedring over tid og at målinger tatt etter 2010 er godt innenfor
tåleevnen til laksefisk. Sjøørretbestandene på Sørlandet har hatt en god utvikling de siste 20 årene
etter at forsuringsproblemene har blitt mindre, og er per i dag ikke truet i området.
Innenfor planområdet er det gyte og oppvekstområde for sjøørret og leveområde for ål. 2 km
anadrom strekning med tilfredsstillende vannkjemi for overlevelse av laksefisk gir potensial for
betydelig produksjon av smolt. Bekken vurderes til å ha regional verdi som funksjonsområde for fisk
og gis middels til stor verdi.

2.8.4. Vannmiljø
Vannmiljø/miljøtilstand

Begrunnelse

Verdi

Tangvallbekken

Svært dårlig økologisk tilstand i Lundeelva
bekkefelt. Ikke oppgitt tilstand i
Tangvallbekken, men vurderer tilstanden i
Tangvallbekken å være vesentlig bedre pga
gode forhold for fisk. Tangvallbekken er
registrert som en lakseførende strekning, og
har en funksjon som skjul og korridor for vilt og
fisk. Verdien settes til middels.

Føssa/ Lundeelva
bekkefelt

Bekkefeltet nedstrøms av tiltaksområdet har
svært dårlig økologisk tilstand. Føssabekken
ligger i et utbygd område men har en viktig
funksjon som skjul og korridor for vilt. Føssa og
Lundeelva bekkefelt er karakterisert som
lakseførende og det er dermed sannsynlig at
vannkvaliteten er bedre enn økologisk tilstand
tilsier. Lundeelva bekkefelt er noe
saltvannspåvirket da sjøvann til tider trenger
inn over Lunde sentrum. Verdien settes til
middels.

Hermannsbekken

Moderat økologisk tilstand i Søgneelva –
Brennåsen til utløp bekkefeltet.
Bekken har vært lukket i 60-70 år og drenere
sentrale deler av Tangvall sentrum, i tillegg til
de 80 mål med skogsområde.
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2.8.5. Jordbruksressurser
Planområdet er lokalisert i et område med breelvavsetninger som er karakterisert å ha et betydelig
grunnvannspotensiale. Området ligger imidlertid hovedsakelig under marin grense, og det er derfor
mulighet for marin leire i planområdet. Dette gjelder spesielt området sør for E39. Marin grense
ligger på ca. 170 moh i området.
Planområdet består i hovedsak av bebyggelse, arealer med sterkt endret fastmark, gjengrodd
tidligere kulturmark, dyrket mark, veger og artsfattige vegkanter. Arealbeslag av dyrket mark vil bli
ca. 25 dekar. Figur 14 viser fulldyrka areal som blir berørt. Arealet er ikke jordsmonnskartlagt.

Figur 14: Kart som viser fulldyrka mark som blir berørt (sort omriss) – både nord og sør for E39.

2.9. Trafikkforhold
2.9.1. Kjøreveier og parkering
Atkomsten til Tangvall skole er
fra Rådhusveien i sør.
Rådhusveien er enveiskjørt et
stykke fra Sentrumsveien, før
den blir toveiskjørt ved Tangvall
skole. Dette gir et uryddig
kjøremønster. Det er 14
kortidsparkeringsplasser der
veien er enveiskjørt, og det er 30
parkeringsplasser som ligger
mellom Tangvallveien og
Figur 15: Dagens kjøremønster
Rådhusveien. På skoletomta er
det ca. 26 parkeringsplasser mot Rådhusveien, det parkeres også noe ulike steder langs Stemveien i
vest. Fra Stemveien er det en driftsvei inn til idrettsanlegget i nord. På øststiden av tomta ligger
Rådhusveien og Gamle Høgskolevei. Sentrumsveien går rundt sentrum og knytter seg til
Tangvallveien og Hølleveien. Langs Sentrumsveien får en tilgang til de fleste parkeringsplassene på
vestsiden av Hølleveien. Per i dag er Gamle Høgskolevei kjørbar under E39 og gir atkomstmulighet til
idrettsarealer og boliger nord for E39. Undergangen har en lite innbydende utforming, og er smal slik
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at det kan bli konflikt mellom kjørende og myke trafikanter. Alternativ atkomst er Bakkevollveien fra
østsiden av Hølleveien med to alternative atkomster; en nord for sykehjemmet og en ett stykke øst
fra Kleplandsveien (Fv 166). Det er en innfartsparkering nord for sentrum med 172 plasser som har
ledig kapasitet.
Det pågår planlegging av ny kollektivterminal i sentrum, og det er startet planlegging av ny
rundkjøring i krysset Hølleveien x Tangvallveien.

2.9.2. Trafikk
I planarbeidet for ny E39 gjennom Søgne ble det utarbeidet trafikkanalyser av Sweco og Statens
veivesen. Av tellingene Sweco og Statens vegvesen har gjennomført i 2015 framgår det at på E 39 øst
for Tangvall er en årsdøgntrafikk på 17100 biler, mens det vest for avkjørselen til Tangvall er 11400
biler i døgnet (Figur 16). Beregninger for 2040 viser at årsdøgntrafikken på disse punktene vil bli
redusert til henholdsvis 12600 og 5600 biler. Det forutsettes da at det er bygd ny E 39 inn i landet og
at Kjellandsheia er utbygd. På Hølleveien sør for Tangvall er årsdøgntrafikken ca. 10300 biler.
Trafikkmengden her forventes å være relativt stabil fram mot 2040.
Som del av dette planarbeidet har Søgne kommune gjennomført trafikkregistrering av kryssene
Tangvallveien x Rådhusveien, Tangvallveien x Sentrumsveien og Sentrumsveien x Rådhusveien den
12.06.2018 mellom kl. 14.30 og 16.00. Kryssene i Tangvallveien er kanaliserte T-kryss og krysset
mellom Sentrumsveien og Rådhusveien er mer bymessig utformet med enveiskjøring i vestlig retning
i Rådhusveien. Den registrerte trafikken i makstimen mellom kl. 15.00 og 16.00 er fremstilt i Figur 17.
Det er ikke avviklingsproblemer i kryssene i Tangvallveien i dag og liten forsinkelse. I makstimen er
Hølleveien trafikkert, og det kan være vanskelig å komme ut fra Tanvallveien på Hølleveien. Dette
henger først og fremst sammen med kryssutformingen. Det planlegges nå rundkjøring i dette krysset.
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Figur 16: Trafikken i Tangvall. Tallene er hentet fra NVDB 2018-05-17 og skal gjelde for år 2017.
Beregningene til Sweco viser at det er god trafikkavvikling i Hølleveien i dag, men høy belastning i
ettermiddagsrush med noe forsinkelse i tilfartene.
Sentrumsveien
Registrert trafikk [kjt/t]
Makstimetrafikk (15:00-16:00)
Dagens situasjon
21
↙

Planområdet
←

27
3 →
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)

53
↓

Tangvallveien V
← 388
245 →

24
↙
13 ↗
232 →

2
1

↗
↘

678

↑
181

334

129
↓

↑
29

29
↘

149
↓
128
↓

↖
6
↑
185

↑
179

Parkering

↖ 16
← 364

99
↙
← 380
261 →

← 349
261 →

112 ↗
149 →

152
↓
53
↘

↑
159

710

↖ 47
← 250

← 297
202 →
Tangvallveien Ø

Figur 17: Registrert makstimetrafikk mellom kl. 15.00 og 16.00 i kryssene Tangvallveien x Rådhusveien,
Tangvallveien x Sentrumsveien og Sentrumsveien x Rådhusveien
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Figur 18 viser dagens trafikksituasjon på ÅDT- nivå. Bildet er fremstilt ved hjelp av trafikkregisteringer
gjennomført av Sweco i 2015 i forbindelse med KDP Tangvall, samt korttidsregistreringene
gjennomført av Søgne kommune i 2018.
↖
Beregnet ÅDT
Dagens situasjon

Sentrumsveien
E39
11400

7300
2800
Planområdet
250
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
2600

700

Parkering
2600

Tangvallveien V
5300

5200

4300
Tangvallveien Ø

Figur 18: ÅDT i dagens situasjon. Tungtrafikkandel 5 % i alle sentrums- og lokale gater, 14 % på E39 og 6 % i
Tangvallveien.

Figur 19. Trafikkulykker registrert i NVDB 2018-05-25.
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I NVDB er det registrert 7 trafikkulykker med personskade de siste 8 årene. Ingen alvorlige skader og
de fleste er lettere skade som følge av påkjøring eller velting av kjøretøy i kryss. Se Figur 19.

2.9.3. Kollektivtilbud
Tangvall betjenes i dag av 5 lokale kollektivruter og to regionale. Ekspressbussene og de regionale
rutene kjører ikke inn i sentrum, men stopper ved holdeplass langs E39 nord for sentrum.
Kollektivterminalen ligger plassert øst for skolen i Sentrumsveien. Det er ca. 400 meter fra
holdeplassene til skolen med dagens gangsystem (uten kryssing av friidrettsbanen).
Kollektivterminalen og Sentrumsveien har i dag en utflytende utforming som bør utbedres. Det er
uklare grenser mellom bilvei og kjøreareal for kollektivtrafikken. Det pågår planarbeid for
oppgradering av terminalen.

2.9.4. Gang-/sykkelveisystem
Gang- og sykkelatkomst er i
hovedsak fra sør fra
Rådhusveien. Rådhusveien
kopler sammen atkomst fra øst,
vest og sør, det er få elever som
har atkomst fra nord. Det er også
fra Rådhusveien elever og
ansatte med bil kommer.
Rådhusveien har gangfelt på
nordsiden. Gangfeltet krysses av
Figur 21: Gang- og sykkelforbindelser
Stemveien og parkering på
skoletomta. Der Rådhusveien
krysser Tangvallveien og
Sentrumsveien er viktige
krysningspunkt. Det er registrert
en ulykke med sykkel i
Figur 20: Gang- og sykkelforbindelser
overgangen over Tangvallveien.
Tangvall skole er en sentrumsnær skole. Samtidig oppfattes de 150 meterne mellom skolen og den
bilfrie delen av Rådhusveien som en betydelig avstand slik at skolen ligger rett på utsiden av sentrum.
Fra skolen kommer en til fotballbanen nord for E39 gjennom en smal tunnel og herfra er det turveier
nordover i skogen. I vest er det en fotgjengerovergang over Tangvallveien, som deretter følger veien,
før en enten kan gå tur på jordet sørover, eller krysse veien uten fotgjengerfelt til Hellersdalen
nordover.

2.9.5. Skolevei
Skoleveien vil være forskjellig for ungdomsskoleelevene og elvene som går på den videregående
skolen. For elevene ved ungdomsskolen vil det antagelig være en kombinasjon av elever som går,
sykler, tar buss eller blir kjørt, mens for den videregående skolen vil være en høyere andel som
kommer fra andre steder i regionen og som da kommer med buss, blir kjørt, eller kjører selv.
Det er gjennomført barnetråkk (Statens vegvesen region sør, 2016) med elever ved Tangvall skole.
Elevene ferdes langs Hølleveien både som skoleveg, og som veg til fritidsaktiviteter. Flere av elevene
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spiller fotball, og da både på banen ved ungdomsskolen, og på banen på nordsiden av E39. De fleste
går eller sykler til skolen, men noen tar også bussen. Det elevene synes fungerer dårligst i dag er
undergangen ved Linnegrøvan.
Adkomst til skolen er via Tangvallveien i sør og fra sentrum i øst. Det er sykkelparkering på vestsiden
av skolen. Kryssingen av Tangvallveien er markert som et rødt punkt i «mentalt kart» utarbeidet som
del av kommunedelplan for Tangvall, noe som viser at dette er et konfliktpunkt med
forbedringspotensial. Dette ble bekreftet i møtet med arbeidsutvalget SBUR, at bilene har altfor stor
fart forbi fotgjengerfeltet. I tillegg ble det påpekt at det er flere strekninger med utrygg skolevei
utenfor planområdet, underganger som er uoversiktlige og farlige, og smale veier uten fortau/GS-vei.

Figur 22: Fra barnetråkkregistrering – Ortofoto med registreringer fra samling med elevrådet på Tangvall
ungdomsskole

Figur 23 Mentalt kart gruppe ungdom, mulighetsstudie 19.1.2015, illustrasjon Asplan Viak.
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2.10.

Teknisk infrastruktur

2.10.1. Vannforsyning

Figur 24: Dagens vannforsyning

Søgne Kommune får sin vannforsyning fra Tronstadvann Interkommunale Vannverk (TIV).
Hovedledningen for vannforsyning kommer frem til en pumpestasjon og fordelingskum som vist på
kartet i Figur 24. I stasjonen er det også installert pumper og reduksjonsventil for å sikre riktig trykk
til nettverket i Søgne. Pumpene ble installert for å løfte trykket om det skulle være nødvendig.
Tidligere var dette en pumpestasjon for vannforsyning da Stemtjønn var hovedvannkilde i Søgne.
Siden trykket er bra fra TIV og høyere enn behovet blir pumpene sannsynligvis lite brukt, men
kommunen ønsker at de skal forbli i systemet om situasjonen skulle kreve trykkøkning. I stasjonen
deles utløp i øst og vestlig retning med utløp i 315mm ledninger. Ledningen mot øst fordeler
vannforsyningen videre i en 280 mm ledning i sør mot Høllen og en 225 mm ledning øst mot
Tangvall. Dette er ifølge ingeniørvesenet i kommunen nervesenteret for vannforsyningen i Søgne og
må fungere hele tiden. Må pumpestasjonen flyttes ønsker kommunen i utgangspunktet at dagens
system med trykkøkningspumper videreføres slik det er i dag.
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2.10.2. Avløpsnett
Området er godt dekket med avløpsnett frem til ungdomsskolen med tilkoblingspunkt som vist i
Figur 25. Ledningen frem til Tangvall ungdomsskolen er 200mm pvc ledning (B-C). Denne ledningen
går over en 160 mm relativt ny pvc ledning som ligger i Rådhusgaten. Tilkoplingskum for avløp vil
mest sannsynlig bli kum B som vist i Figur 25. Dette er kum nr. 438609 i kommunens Gemini VA kart.
For nytt skoleprosjekt økes avløpsbelastningen med 1000 elever (tilsvarende 180 pe). Kommunen
har vurdert at eksisterende avløpsledning skal ut fra teoretiske beregninger ha kapasitet til å
håndtere økning av avløpsmengden. Før eventuelt detaljprosjektering kan det være aktuelt å teste
kapasiteten på ledningsstrekket ved vann fra tankbil etter at ledningene er spylt for å teste
funksjonalitet og kapasitet på ledning merket B-A.

Figur 25: Avløpsledningsnett og tilkoblingspunkt (B) for ny Tangvall VGS

2.10.3. Overvann
Kommunen har nylig vurdert kapasiteten var overvannsystemet som dekker Tangvall sentrum.
Ledningssystemet er vist i Figur 26. For Tangvall sentrum ledes overvann ned til Søgneelva i tre
hovedledninger. Ledningen som i Figur 26 har farge rød, er den største ledningen med på over 1000
mm diameter og som hovedsakelig håndterer vann fra Hermannsbekken og fra sentrale deler av
Tangvall sentrum. Nesten hele sentrum består at tette flater som gater, parkeringsplasser og tak. Alt
dette fanges opp av overvannsnettet hvor nesten alle sluker ligger nærmere ledningsnettet enn 50
meter. Det betyr at ved kort intens nedbør blir en del av ledningsnettet overbelastet uten at det til
nå har skapt problemer med oversvømmelser. Kommunen vil nå øke fokus på en grønnere
overvannshåndtering med infiltrasjon og forsinking av overvannet slik at dagens ledningsanlegg
kombinert med en blå-grønn overvannshåndtering kan betjene morgendagens klimautfordringer.
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Figur 26: Overvannsledninger på Tangvall

Figur 26 viser overvannledninger i planområdet (Stadion og Tangvall Skole). Overvann fra Tangvall
skole går hovedsakelig i grunnen, mens noe går til en 112 mm betongovervannsledning til
Tangvallsbekken (farget sort i Figur 26). Denne ledningen har antagelig begrenset kapasitet. Alt
overvann fra skolen som ikke infiltreres, drenerer mot Tangvallbekken. Fotballbanen mellom Tangvall
skole og E-39 drenerer også vestover til Tangvallbekken men med antatt betydelig infiltrasjon i
grunnen. Sør for skolen ligger en overvannsledning langs Rådhusveien. Denne ledningen drenerer
vann fra veien og ikke fra skoleområdet. Etter nærmere inspeksjon i juni 2018, under intens nedbør,
ble det registrert at det er bygd enkelte sluker i parkeringsplassen foran skolebygget som ikke er
registret i VA kartet. Det antas at vann fra parkeringsplassen drenerer til overvannsledningen i
Rådhusveien.
Fra Stadion infiltrerer overvannet normalt i grunnen og størstedelen som ikke infiltreres i grunnen
drenerer mot vest til Tangvallbekken. I sør-østlige hjørnet av stadion ligger en 300 mm
overvannsledning med 3 sluker som drenerer østover (Se Figur 26, blå ledning). Denne ledningen tar
noe av overvannet fra en liten del av stadion i sør.
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2.10.4. Flom
Fire vassdrag befinner seg nær eller innenfor planområdet.
Nedbørfelt for disse vises i Figur 27:
Hermannsbekken (Nedbørfelt C + D i Figur 27) kommer inn
i planområdet i nordøst og går lukket fra Gamle
Høgskolevei 43. Herfra krysser bekken E39 og ender til
slutt opp i Søgneelva i sørøst.
Tangvallbekken (Nedbørfelt B i Figur 27) kommer inn i fra
nord, krysser under E39 og går åpent gjennom
planområdet før den krysser tilbake under E39 og renner
ut i Føssa.
Søgneelva passerer sørover ca. 300 sørøst for
planområdet. Elva vil i praksis ikke påvirke planområdet
ved flom.
Føssa (Nedbørfelt A i Figur 27) renner nord for E39,
nordvest for planområdet. Elva påvirker ikke planområdet
direkte, men vannstanden i elva vil kunne påvirke hvor
mye vann som kan drenere ut av planområdet via
Tangvallbekken.
Figur 27: Nedbørfelt for vassdrag nær eller
innenfor planområdet (markert med rødt)

Det er ikke rapportert om overvannsproblemer på Tangvall
etter at hovedledningen for Hermannsbekken ble omlagt
med større dimensjon i 1996 (Stoveland 2017). Storflommen i 2017 hadde i praksis ingen innvirkning
på Tangvallområdet, da flommen hovedsakelig var knyttet til de større vassdragene som Søgneelva.
Kraftig nedbør medfører gjerne noe lokal oppstuvning, men dette skjer stort sett i områder der
konsekvensene er minimale, f.eks. på jorder.
Det er generert avrenningslinjer for eksisterende situasjon basert på terrengmodell (raster) med en
meters ruteoppløsning. Dette gir et teoretisk grunnlag for å avgjøre hvor vannet tar veien i en
ekstremsituasjon der overvannssystemet er overbelastet. For denne situasjonen forutsettes et
«evigvarende» regn, ingen infiltrasjon, og fullstendig overbelastet overvanns- og drenssystem.
Resultatet for planområdet vises i Figur 28. Analysen viser at i en situasjon med overbelastet/tett
bekkeinntak for Hermannsbekken vil
vannet mest sannsynlig renne mot
sørvest, over jordet, så mot undergangen
under E39 og deretter til Tangvallbekken.
Dette stemmer bra med observasjoner
som er gjort under kraftig nedbør. I tilfelle
overbelastning av kulvert for
Tangvallbekken oppstrøms planområdet
vil vannet renne i undergangen under E39
og deretter tilbake i bekkeløpet sør for
E39.

Figur 28. Avrenningslinjer for eksisterende situasjon (kun hovedvannveier)
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2.10.5. Fiberkabler
I følge Bravida går det ingen fiberkabler over skoleområdet eller idrettsanlegget. Det går en kort
fiberkabel fra Rådhusveien inn til skolebygget.

2.10.6. El-forsyning
Dagens el-forsyning er vist i Figur 29. Og trafo
sørøst på tomta er vist i Figur 30.

Figur 29: Kart som viser dagens EL- forsyning til
skoleområdet.

Figur 30: Trafostasjon mot sørøst

side 33 av

110

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
PLANBESKRIVELSE

3.

PLANSTATUS

3.1. Statlige føringer
Rikspolitiske planretningslinjer og føringer som er særlig relevante for planarbeidet:
3.1.1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015):
Omhandler de nasjonale forventningene til gode og effektive planprosesser, planlegging for
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt, og planlegging for attraktive og klimavennlige byog tettstedsområder spesielt.
3.1.2. T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2012):
Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger
støyproblemer. Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og
annen bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved
etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. For
innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
3.1.3. T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging
(1995):
Stiller krav til at oppvekstmiljø og areal som skal nyttes av barn og unge må være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Retningslinjene stiller krav om at det skal være
areal i nærmiljøet hvor barn kan utfolde seg og skape seg sitt eget lekemiljø.
3.1.4. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014):
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
3.1.5. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009):
Kommunene og fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging.
3.1.6.





Aktuelle lover:

Plan- og bygningsloven
Naturmangfoldloven (§§ 8-12)
Folkehelseloven (§ 4)
Kulturminneloven

3.2. Regionale planer og føringer
3.2.1.



Regionplan Agder 2020: Planen har fem hovedsatsingsområder:

Klima: Høye mål – lave utslipp.
Det gode livet: Agder for alle.
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Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.
Kommunikasjon: De viktige veivalgene.
Kultur: Opplevelser for livet.

3.2.2. Regional plan for Kristiansandsregionen:
Kapittel 9.1 omhandler Søgne kommune. 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.
3.2.3. Sykkelstrategi for Kristiansandsregionen 2010 – 2017:
Visjonen er «alle sykler», og den overordnede målsetningen for sykkeltrafikk (2010-2017) er «Beste
sykkelregion i Norge!». Resultatmål er at Sykkeltrafikken skal utgjøre minst 9% av alle reiser i 2013,
og minst 10% i 2017. Det skal være et sammenhengende sykkelveinett innen 2017 i Kristiansand
kommune samt mellom Kristiansand og sentrum i Vennesla, Songdalen og Søgne. (Mellom Volleberg
og krysset Søgneveien/Toftelandsveien vil det fortsatt være sykkelforbindelse på vei). Målet er at
80% av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.
3.2.4. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020:
I Vest-Agder skal det skapes begeistring og engasjement for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Målet
er at befolkningens aktivitetsnivå skal økes. Søgneelva og Trobbevannsheia - Torjusheia er blant
friluftsområdene i Søgne som er vurdert som svært viktige.
3.2.5. Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 (VAF)
Planen angir overordnede mål og delmål for kollektivtransporten og angir overordnede strategier for
videre utvikling av kollektivtilbudet i fylket. Planen skal, i samsvar med styringssignaler gitt i
"Regionplan Agder 2020", vise hvordan kollektivtransporten bør inngå i et samlet transportsystem.

side 35 av

110

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
PLANBESKRIVELSE

3.3. Kommunale føringer
3.3.1. Kommuneplanen
Kommuneplanen for 2012-2020 er gjeldende
kommuneplan. Kommuneplanens arealdel er for tiden
under revisjon og kommuneplan for Søgne 2018-2030
ble nylig lagt ut til høring med frist for innspill
21.09.2018.
I gjeldende plan er skoletomta avsatt til
sentrumsformål (nåværende). Håvardstadsjorde er
regulert til LNF. Fotballbane og jorde nord for E39 er
regulert til idrettsformål (nåværende og framtidig).
I bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens
arealdel 2012-2020, vedtatt av kommunestyret
20.12.12 og revidert 19.11.14, er det i § 6 (Uteareal for
opphold, lek, rekreasjon og idrett, pbl § 11-9 nr 5 og 6)
angitt følgende:
«b. Lokalisering og utbyggingsvolum: Det skal etableres
nærmiljøpark i tilknytning til grunnskoler i nye
utbyggingsområder. Nærmiljøparken skal være
minimum 15 daa og legges i tilknytning til annen
Figur 31: Utsnitt av kommuneplan 2012-2020
grønnstruktur. Nærmiljøpark gjelder også som
kvartalslekeplass innen gitte avstandsgrenser for
kvartalslekeplass/tilbud.»
I § 8 Parkering, pbl § 11-9 nr 5 står det:

Rekkefølgekrav:

«Skoler under 150 elever: 1 plass pr årsverk + 10
plasser til besøkende

Stiller krav til at samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur skal være etablert før det gis
byggetillatelse. Utearealer skal være i samsvar med
godkjent utomhusplan.

Skoler 150 – 550 elever: 1 plass pr årsverk + 15 plasser
til besøkende.
Retningslinje:
Barnehager: 1 plass pr årsverk + 0,08 plasser pr
heltidsplass»

Beskriver at teknisk plan og utomhusplan skal være
godkjent før tiltak.
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3.3.2. Kommunedelplan for Tangvall
Kommunedelplan for Tangvall 2016-2035 ble vedtatt i kommunestyret 26.05.2016. Planen legger til
rette for en betydelig økning i antall boliger på Tangvall, både øst og vest for sentrumskjernen.
I planen er det vektlagt tilgang til turområder og det er foreslått en ny turveitrasé langs Søgneelva.
Planen sikrer arealer til framtidig skolesenter med videregående skole, ungdomsskole, idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg og mulig barnehage. Planavgrensningen for skolesenteret omfatter o_BOP1, BKB1,
o_BIA1, o_BIA2, BS_1 og ulike trafikkareal.
o_BOP1 er regulert til offentlig og privat
tjenesteyting. Innenfor område o_BOP1 tillates
etablering av offentlig skole, barnehage,
idrettsanlegg og nærmiljøpark. Området skal
planlegges sammen med BKB1, o_BIA1 og o_BIA2.
BKB1 er regulert til kombinert bebyggelse og anlegg Offentlig tjenesteyting og bolig. Innenfor område
BKB1 kan det etableres offentlig skole, barnehage og
idrettsanlegg. Området skal detaljreguleres sammen
med o_BOP1. Dersom det ikke er behov for området
til tjenesteyting, kan området reguleres til bolig, i
form av blokkbebyggelse.
o_BIA1, o_BIA2 er regulert til idrettsanlegg (BIA):
Innenfor området tillates idrettsanlegg og anlegg for
uorganisert fysisk aktivitet.

Figur 32: Utsnitt KDP Tangvall

BS_1 er regulert til sentrumsformål (BS). Sentrumsformål omfatter, forretninger, kontor, offentlig og
privat tjenesteyting, boliger, hotell/overnatting, bevertning, grøntarealer, veier og parkering. Etasjen
på bakkeplan skal nyttes til publikumsrettede virksomheter, dvs. handels- og servicefunksjoner. Det
tillates ikke bolig i første etasje. B5 er regulert til boligformål hvor det skal planlegges for
blokkbebyggelse.
I planen stilles det blant annet krav til avklaring av områdestabilitet (§1.3a), utredning flomfare
Tangvallbekken (§1.3b), tekniske løsninger (§1.4), nærmiljøpark i o_BOP1/BKB1 (§1.7).
Parkeringsdekning for formål som ikke er nevnt i planen skal vurderes i reguleringsplan. Skole er ikke
nevnt. Det er retningslinje om henssynsone for bevaring av grøntstrukturen ved Tangvallbekken
(H540).

3.3.3. Kommunedelplan for sykkel
Sykkelplanen er en arealbruksplan
der hensikten er å sikre arealer til
fremtidig utbygging av et helhetlig
sykkelnett i Søgne kommune. Planen
har 6 hovedruter og 4 lokalruter. Det
foreligger 3 typer standard i planen
som er sykkelfelt, sykkelvei med
fortau, og gang- og sykkelvei.
Opprinnelig hadde planen også inne
turveier.
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3.3.4. Idrettens handlingsprogram i Søgne for 2019-2022
Handlingsprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2018. Programmet lister opp og
prioriterer etablering og oppgradering av idrettsanlegg i Søgne.
Det er enkelte tiltak som skiller seg mellom handlingsprogrammet og rom- og funksjonsprogrammet
(RFP) som ligger til grunn for planforslaget og designbuilt-konkurranse for skolen som må avklares i
andre prosesser.





Handlingsprogrammet beskriver basis/turnhall 25*30 meter, RFP Basis-/turnhall 23*20 meter.
Handlingsprogrammet beskriver 4 Sandvolleybaner 4, RFP 2 Sandvolleybaner 2.
Handlingsprogram beskriver 9-er kunstgressbane, RFP ikke nevnt.
Handlingsprogram svømmehall, RFP ikke nevnt, men tatt inn i regulering.

I KDP for Tangvall står at det skal være et nærmiljøanlegg på 5 daa på skolen og i
handlingsprogrammet er (pkt 13) står det at det vil være behov for ulike nærmiljøanlegg i forbindelse
med etableringen av nytt skolesenter. Innhold i nærmiljøanlegget er ikke definert i handlingsprogram
eller RFP. I regjeringens bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
(Kulturdepartementet, 2018) står det: «Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for
egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller
oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.»
Videre står det: «Området skal være fritt allment tilgjengelig og beregnet for egenorganisert fysisk
aktivitet, primært for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig.
Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære
konkurranser i idrett. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller
idrettsanlegg. Ved samlokalisering med idrettsanlegg og/eller skoler gjelder, som nevnt over, at
nærmiljøanlegget skal være for egenorganisert fysisk aktivitet og at anlegget skal stå åpent etter
skoletid. Det er et krav at nærmiljøanleggene er universelt utformede og åpne for alle brukere. Se
pkt. 2.2.2. Anleggseier har ansvar for sikkerhet ved anleggene.»

3.3.5.
Gjeldende regulering
Det meste av planområdet er uregulert. Nordre del av
planområdet omfattes av reguleringsplan for
fotballbane nord for E39 - Plan ID 19970313-2 og
reguleringsplan for E39 Storenes-Tangvall – Plan ID
20061214-1. Det legges opp til å oppheve
underliggende planer når ny plan blir vedtatt. En
mindre del av planområdet går inn i detaljreguleringen
for Tangvall sentrum nord – Plan ID 201412. Områdene
er regulert til veg og fortau og er tatt med i tilfelle det
blir aktuelt å gjøre justeringer i kryss og om det blir
behov for justering av gang- og sykkelvegløsninger for å
legge til rette for god kobling til skolesenteret.

I videre prosjektering vil det være behov for å definere innholdet mer detaljert.
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3.3.6.

Vedtatte reguleringsplaner

Tangvall sentrum nord, plan id 201412
Det foreligger godkjent detaljregulering for Tangvall
sentrum nord, området øst for skolen. Planen ble
vedtatt av kommunestyret i møte 28.04.16. Planen
åpner for at det kan bygges inntil 115 leiligheter. I
tillegg skal det være forretninger i første etasje og det
er lagt til rette for et forsamlings-lokale for inntil 625
personer. Dersom utbyggingen realiseres som
beskrevet vil det bli krav om ca. 500
parkeringsplasser. I parkeringskjelleren er det plass til
ca. 480 plasser ved maksimal utnytting av arealene.
Det er nedkjøring til parkeringskjelleren fra regulert
overflateparkering med adkomst fra Sentrumsveien.
0B

Planen regulerer deler av Sentrumsveien og Gamle
Høgskolevei øst for skoletomta.

Figur 34 Detaljregulerings for Tangvall sentrum nord

Det pågår planarbeid for store deler av området syd
for Sentrumsveien.
Rådhusveien 36 og 38 - Plan ID 201613
Plan for området ble nylig vedtatt, men det pågår
klagebehandling. Planen for Rådhusveien 36 og 38
ligger rett øst for dagens friidrettsbane. Planforslaget
ble vedtatt i kommunestyret 31.01.2019. Planen
legger til rette for høy utnyttelse av område med
blokkbebyggelse i opptil 8 etasjer. Planen legger til
rette for forretninger, bevertning og/eller
tjenesteyting i første etasje og boliger og/eller
tjenesteyting i etasjene over. Parkering er foreslått
løst i parkeringskjeller med adkomst direkte fra
Sentrumsveien i vest. Det planlegges at den nye
parkeringskjelleren (ca. 110 p-plasser) kobles
sammen med eksisterende parkeringsanlegg under
eksisterende bebyggelse i øst.
1B

Figur 35 Planforslag for Rådhusveien 36 og 38

3.3.7.

Pågående planarbeid i nærområdet

Del av Tangvall sentrum - Plan ID 201512
Det er utarbeidet forslag til detaljregulering for
området syd for kollektivterminalen. Planforslaget ble
i møte 23.05.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.
I planen legges det til rette for blokkbebyggelse opp
til 10 etasjer, med parkering i kjeller, forretning /
tjenesteyting på bakkeplan og boliger (maksimalt 65
leiligheter) og/eller kontor i etasjene over. Det
planlegges utvidelse av parkeringskjeller og
sammenkobling med eksisterende anlegg. Det gir
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totalt 135 p-plasser under bakken. I tillegg er det
regulert overflateparkering ut mot rundkjøringen på
Hølleveien.

Ny kollektivterminal på Tangvall - Plan ID 201610
Formålet med planarbeidet er detaljregulering av ny
kollektivterminal med tilhørende anlegg,
gangadkomster, kjørevei mm. I prosjektet blir det
også vurdert en løsning med nedkjøring til et felles
parkeringsanlegg for sentrum. Planen ble vedtatt lagt
ut til offentlig ettersyn 21.12.2018. Planen forventes
sluttbehandlet i juni 2019.
3B

Figur 36 Planforslag for del av Tangvall sentrum

Figur 37 Planforslag for del av Tangvall sentrum
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4.

PLANFORSLAGET

4.1. Mulighetsstudie
Den nye skolen vil bli langt større enn dagens anlegg fra ca. 200 elever til 1200 elever når alt er
utbygd. Totalt blir det omtrent en seksdobling av antall elever. Det legges opp til en utvidelse fra ca.
5000 m2 BRA til ca. 25000 m2 BRA skole og 4500 m2 BRA fotballhall. I rom- og funksjonsprogrammet
var det opprinnelig tenkt at dagens idrettsfunksjoner skulle beholdes (friidrettsbane, 11-er bane sør
for E39 (doorway-banen), og 11-er bane nord for E39 (Toyota-banen)). I tillegg skulle det sees på om
det kunne legges inn både svømmehall og barnehage, sammen med den nye skolen.

Figur 38: Illustrasjonsplan fremtidig skolesenter, alternativ 2B fra mulighetsstudiet

Som ledd i å diskutere hvordan ønsker i rom- og funksjonsprogrammet (Norconsult AS, 03.11.2017)
skulle håndteres ble det utarbeidet en mulighetsstudie (Asplan Viak, 10.04.2018). I mulighetsstudien
ble det drøftet en rekke ulike alternativer. Som del av mulighetsstudien ble det gjennomført en
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workshop med 27 deltakere. Det var flere fellestrekk i gruppearbeidet, f.eks. med plassering av
skolen mot sørøst. Men det var relativt stort sprik når det gjaldt innpassing av de ulike funksjonene
som var beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. Siden det ville være utfordrende å få plass til alle
funksjonene som var beskrevet, begynte gruppene å flytte en 11-er bane nord for E39, de tok ut
friidrettsbanen, og de utvidet skoletomta.
Derfor ble det gjennomført en prosess etter workshopen i planleggingsgruppa hvor ulike alternativer
med ulike funksjoner som skulle inn eller ut og eventuell utvidelse av skoletomta ble diskutert.
Resultatet på denne prosessen ble at Plan- og byggekomiteen landet på Alternativ 2B i
mulighetsstudien (Figur 38). På bakgrunn av alternativet ble det utarbeidet et planforslag med
tilhørende konsekvensutredninger. En viktig utfordring med løsningen var at det ikke ble plass til en
11-er fotballbane. I plan- og miljøutvalget ble det derfor bedt om at alternativ A0 fra
mulighetsstudien også skulle legges ut som alternativ i høringen, og at det umiddelbart ble startet en
utredning med å se på tilleggstomt i nærheten av skolesenteret for å erstatte idrettsanlegg som ble
tapt. I denne prosessen viste det seg at det var mulig å skaffe mer areal i tråd med mulighetsstudiens
alternativ A4-A (Figur 39).

Figur 39: Illustrasjonsplan fremtidig skolesenter, alternativ A4-A fra mulighetsstudiet

I denne prosessen har det også blitt tegnet flere ulike alternativ nærmere i detalj som til slutt har
blitt illustrasjonsprosjektet (Figur 41) som danner grunnlaget for planbeskrivelse og
konsekvensutredning.
Alternativet som ble valgt i prosessen med mulighetsstudien har senere dannet grunnlag for
konsekvensutredningene. Konsekvensvurderingene er oppdatert til å gjelde alternativet som
fremmes i planforslaget.
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4.2. Hovedgrep
Hovedgrepet er å anlegge det nye skolesenteret tett integrert med Tangvall sentrum. Dette
innebærer at skolen blir plassert mot sørøst (§3.2.1) slik at den får en god kopling til Tangvall
sentrum og kollektivterminalen. Mot sentrum etableres en forplass mot sørøst, mens skolens
uteareal og nærmiljøpark legges mot vest/nordvest. Videre legges det opp til at friidrettsbanen
flyttes mot vest, at dagens 11-er baner blir liggende, og at det etableres en ny 9-er bane i kaldhall
nord for E39. Dette vil gi en svært god mulighet for å etablere et skoleanlegg og idrettsfunksjoner
tett knyttet på sentrum, varierte utearealer inkludert en nærmiljøpark på minst 5 daa i tråd med
kommunedelplanen for Tangvall.
Forslaget vil opprettholde og forsterke dagens baner, men friidrettsbane, 7-er bane, sandvolleyball
og evt tennis må omdisponeres. I tillegg er ny flerbrukshall del av rom- og funksjonsprogrammet til
skolen, og det er lagt inn mulighet for ny svømmehall.
I planforslaget legges det opp til at Håvardstads jorde og jorde vest for dette (o_BIA4), samt jorde øst
for Toyotabanen (o_BIA2) innlemmes som en del av skole- og idrettsanlegget. Stemveien (V5, V6) vil
få en noe endret trase for å legges utenom den nye friidrettsbanen. Atkomst for gående og syklende
blir langs Sentrumsveien og Rådhusveien i øst. Bilatkomst spres på ulike områder; minst 80
parkeringsplasser under skolebyggene, kiss’n’ride plasser i Rådhusveien og Sentrumsveien,
maksimalt 30 overflateparkeringsplasser i vest fra den nye Stemveien, og maksimalt 25 plasser ved
idrettsarealene nord for E39 (BIA og o_BIA2). Opprydding av Rådhusveien, eventuell fremtidig
stenging av undergang hvis det etableres ny arm på rundkjøring E39xHølleveien, og ny krysning over
Tangvallveien skal gi bedret trafikksikkerhet.
Det legges opp til nye forbindelser gjennom tomta slik at det kan bli bedre tilgjengelighet for elever,
nye muligheter for koplinger mellom sentrum og nye boligområder i vest, og nye turveiforbindelser i
sentrum og til turveinettet i nord. Tangvallbekken er tenkt som en integrert del av utearealene i
området.
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Figur 40: Utsnitt av plankartet

side 44 av

110

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
PLANBESKRIVELSE

Figur 41: Utsnitt illustrasjonsplan ferdig utbygd skole, idrettsanlegg og svømmehall

4.3. Alternativer
Planforslaget fremmes i et alternativ. Det har tidligere blitt gjennomført en høring med to alternative
plangrep. Dette reviderte planforslaget vurderes å ivareta de største utfordringene fra første runde,
og at det derfor kun er behov for et alternativ. Parallelt med reguleringen gjennomføres det en
totalentreprisekonkurranse. Konkurransen vil gi innspill til ulike løsninger for utformingen av
området.
I den første høringen av planforslaget ble det fremmet tre tema til særlig diskusjon; felles
underjordisk parkering for Tangvall, parkeringsdekning og eventuell flytting av pumpestasjonen for
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vannforsyningen til Tangvall. Som følge av høringsinnspill og innspill i andre planprosesser er
konkludert på disse tre temaene.
4.3.1. Nedkjøring til parkeringsanlegg under terreng
I annet planarbeid i Tangvall sentrum har det blitt diskutert muligheten for å anlegge en nedkjøring
til et felles parkeringsanlegg for sentrum. Forslaget har blitt aktualisert i forbindelse med planarbeid
for kollektivterminalen og annet planarbeid. I den første høringen av planforslaget ble det diskutert
et felles parkeringsanlegg for sentrum. Figur 42 viser ulike løsninger som har blitt diskutert med
nedkjøring i Sentrumsveien.
Nedkjøring ved kollektivterminal og gjennomkjøring i
Sentrumsveien

Nedkjøring ved kollektivterminal og stenging av
Sentrumsveien for gjennomkjøring

Nedkjøring vest for kollektivterminal og
gjennomkjøring i Sentrumsveien

Nedkjøring vest for kollektivterminal og stenging av
Sentrumsveien for gjennomkjøring

Figur 42: Ulike løsninger med ny kollektivterminal og nedkjøring til felles parkeringsanlegg under terreng.

I forbindelse med planarbeidet for ny kollektivterminal på Tangvall er det gjennomført en
trafikkanalyse (Vianova, 04.12.2018) for nytt felles parkeringsanlegg ved kollektivterminalen. I
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analysen er det beregnet en fremtidig situasjon med en trafikkvekst på 3500 kjøretøy pr døgn i
Sentrumsveien. Denne økningen vil føre til vesentlig trafikkavviklingsproblemer i ettermiddagsrushet
med lange køer og forsinkelser i Sentrumsveien, og køen i Hølleveien nord vil blokkere rundkjøringa
på dagens E39. Det blir trolig også lange køer og store forsinkelser i morgenrushet. Det er stor
usikkerhet for hvilken parkeringsløsning som blir valgt for sentrum, og når den eventuelt blir etablert.
Derfor er det valgt at skolen kan anlegge en egen separat parkeringskjeller.
4.3.2. Parkeringsdekning
I kommuneplanen 2012-2020 (vedtatt 20.12.12 og revidert 19.11.14) står det at «Skoler under 150
elever: 1 plass pr årsverk + 10 plasser til besøkende», og «Skoler 150 – 550 elever: 1 plass pr årsverk
+ 15 plasser til besøkende». I kommunedelplan for Tangvall (vedtatt 26.05.2016) står det at
«Parkeringsdekning for formål som ikke er nevnt i tabellen over, skal vurderes gjennom
reguleringsplan.» Skole er ikke nevnt i tabellen som det vises til, og i henhold til kommunedelplanen
skal altså parkeringsdekning vurderes gjennom dette planarbeidet.
I rom- og funksjonsprogrammet (Norconsult AS, 03.11.2017) er det det lagt opp til 150 p-plasser til
bil, 8 HC-plasser til bil, og 2 drosjeparkeringsplasser, totalt 160 parkeringsplasser fordelt på 198
ansatte (207 med kulturskolen). Dette er noe lavere enn kommuneplanen la opp til, men likevel en
dekning på ca. 75 % av de ansatte. Hvis en skulle legge kommuneplanens krav til grunn ville det bli
om lag 200 plasser til de ansatte, og 40 plasser til besøkende, totalt 240 plasser. I tillegg vil elevene
på avgangstrinnet kunne ha tilgang på bil, men det ansees lite hensiktsmessig å legge opp til at
elevene skal kjøre til skolen.
I planforslaget foreslås det at rom- og funksjonsprogrammets krav til 160 plasser legges til grunn som
et minimumskrav. I disse plassene regnes ca. 20 plasser i gateparkering langs
Rådhusveien/Sentrumsveien, mens resten skal etableres på skoletomta (felt BOP1). Av plassene på
skoletomta skal maks 30 plasser være på overflaten. I tillegg er det lagt til rette for maksimalt 25
parkeringsplasser på idrettsarealene nord for E39 (BIA1 og o_BIA2).
I planprosessen har det blitt diskutert hvilket krav en skal legge seg på, og hvilken type
parkeringsdekning som er hensiktsmessig for et skoleanlegg på Tangvall (felt BOP1). Tangvall er et
knutepunkt i Kristiansandsregionen, men svært mange er avhengig av bil i dag. Fylkesmannen i Austog Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har i den første høringen spilt inn at
parkeringsbestemmelsen bør omgjøres fra minimumsbestemmelse til maksimumsbestemmelse.
Søgne kommune ønsker derimot og holde på en minimumsbestemmelse for å sikre tilstrekkelig
plasser til anlegget. I planforslaget er derfor minimumsbestemmelse opprettholdt.
4.3.3. Vannbehandlingsanlegg/pumpestasjon (VA)
I planarbeidet har det blitt vurdert å flytte pumpestasjonen som ligger rett sør for E39 (Figur 43).
Pumpestasjonen har en plassering som er lite gunstig ved eventuell omdisponering av friidrettsbanen
mot E39. Pumpestasjonen ville gjort at friidrettsbanen ikke kan flyttes så langt som ønskelig mot
nord, og gitt en smalere skoletomt. Merkostnaden ved å legge om pumpestasjonen er dog på 4-5 mill
NOK og ble vurdert som så stor at dagens løsning videreføres. Som følge av endret plassering av
friidrettsbanen er ikke dette lenger en aktuell problemstilling.
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Figur 43: Mulig løsning med flytting av pumpestasjon. Friidrettsbanen kan plasseres lenger nord. Og skoletomta
blir større.

4.4. Arealbruk
Planområdet er ca. 138.300 m2. Innenfor området er det satt av ca. 36.600 m2 til undervisning, ca.
52.000 m2 til idrettsanlegg, ca. 27.500 m2 til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, ca. 1.500 m2
til parkering, ca. 2.200 m2 til park og bekk, ca. 17.800 m2 til naturområde grønnstruktur, 90 m2 til
vannforsyningsanlegg, og ca. 600 m2 for garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse.
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Figur 44: Oversiktsbilde som viser arealplankartet i kartmodell, og omtrentlig arealdisponering av
bygningsfunksjoner fra rom- og funksjonsprogram

Det er lagt opp til en utnyttelse på 25.000 m2 BRA totalt for skolen (BOP1) (§3.2.2). Dette for å ta
høyde for:









Skole rom- og funksjonsprogram:
Skole uteanlegg rom- og funksjonsprogram:
Svømmehall:
Parkering bil overflate:
Overdekt sykkelparkering:
Totalt:
Buffer:
Totalt inkludert buffer:

18389 BTA *0,9
774 BTA *0,9
3000 BTA * 0,9
30 pl * 18 m2
75 pl * 0,9m2

= 16550 m2 BRA
= 700 m2 BRA
= 2700 m2 BRA
= 540 m2 BRA
= 100 m2 BRA (rundet opp)
= 20590 m2 BRA
= 4410 m2 BRA
= 25000 m2 BRA

Reguleringsplanen forholder seg til bruksareal. I og med at det pågår en totalentreprisekonkurranse
på et rom- og funksjonsprogram oppgitt i netto- og bruttoarealer, og siden det er usikkerhet knyttet
løsninger i konkurransen, størrelse på svømmehall mv er det lagt inn en buffer på ca. 4410 m2 BRA i
planforslaget.
I tillegg til skolen er det lagt opp til at det kan bygges en kaldhall for fotball innenfor o_BIA2 på opptil
4.500 m2. Dette gir rom for en 9-er bane med spilleflate 50x70 m og ekstra arealer som f.eks.
garderober, utstyrslager og tribune. Norges fotballforbund anbefaler at denne bygges med større
høyde enn 7-er haller og sette krav til minimums høyder ved en buekonstruksjon til hhv 7 m og 14 m.
Med flatt tak settes kravet til minimum 9 m. Det er satt kotehøyder for å ivareta disse kravene. I
Figur 45 er det vist en hall med saltak. Det blir et omfattende byggverk som blir liggende mellom E39
og tre boliger mot nord.
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Figur 45: Oversiktsbilde som viser illustrasjonsplan i kartmodell, og omtrentlig arealdisponering av
bygningsfunksjoner fra rom- og funksjonsprogram

4.5. Dokumentasjonskrav (§2.1-§2.4)
For å sikre kvaliteter i utbyggingen er det stilt krav til kvalitetsprogram for miljø og energi (§2.1.1),
utomhusplan (§2.1.2) og teknisk plan (§2.1.3).
Det er høye ambisjoner i prosjektet. Blant annet på energisiden. For å sikre at prosjektets miljøprofil
blir ivaretatt skal det derfor utarbeides ett kvalitetsprogrammet for miljø og energi. I høring er det
spilt inn at det bør utarbeides en mobilitetsplan. En mobilitetsplan kan utarbeides som en del av
arbeidet med kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil med
hensyn til transport, energibruk, utslipp, og materialvalg. Fylkesmannen har spilt inn at trematerialer
bør vurderes som del av en klimavennlig utbygging. Videre skal det redegjøre for håndtering og
oppfølging av blant annet massehåndtering, omlegging av bekk, overvannshåndtering, og håndtering
av eventuelle granulater fra kunstgressbanene. Kvalitetsprogrammet skal også redegjøre for hvordan
prosjektets miljøkvalitet følges opp i bygge-, anleggs- og driftsfasen.
Utomhusplanen skal sikre at byggeprosjektet og utomhusarealene sees i sammenheng, og at det
samlet sett gis en god disponering av anlegget. Det stilles krav til at vegetasjon, terrengarbeider,
materialbruk, møblering, lekearealer, idrettsarealer, turveier, bekk og mange andre tema
dokumenteres.
Teknisk plan er planer for samferdselsanleggene og den tekniske infrastrukturen. Planen skal se på
disponeringen av trafikkarealene innenfor formålene, men skal også omfatte hele planområdet slik
at vann og avløp etc. sees på helhetlig.
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I planforslaget er det også stilt krav til at overvann skal håndteres åpent og lokalt (§2.2),
renovasjonsløsninger skal utformes i henhold til gjeldende avfallstekniske norm (§2.3), og at en
geoteknisk vurdering (§2.4) skal legges frem ved søknad om tiltak.

4.6. Bebyggelse og anlegg (§3), bygningsstruktur
Det er utarbeidet et rom- og funksjonsprogram (Norconsult AS, 03.11.2017) som definerer hva det
nye anlegget skal inneholde. Det skal gjennomføres en arkitektkonkurranse etter en
totalentreprisemodell som vil spesifisere de konkrete løsningene. Derfor er det lagt opp til betydelig
fleksibilitet i utformingen, men planen legger føringer for hoveddisponeringen av anlegget.
Planforslaget legger opp til at skolens bygninger (felt BOP1) plasseres mot sørøst (§3.2.1), og at det
etableres et idrettsanlegg mot nord og vest (felt BIA1 og 3 og o_BIA2 og 4, §3.3). På denne måten kan
anlegget få en tydelig henvendelse mot sentrum, med forplass og en god forbindelse mot
kollektivterminalen. Det er satt generelle byggegrenser på 2 meter rundt BOP1, og det kan bygges
opptil 5 etasjer maks gesims k +37 m. Det er tatt høyde for gjennomsnittlige etasjehøyder på 4,5
meter. Etter en flomvurdering anbefales det å heve byggehøyde for skolen til kote +14,5 og til kote
17,5 for kaldhall. Derfor er maks gesimshøyder økt med en halvmeter etter høring. I
illustrasjonsprosjektet er det vist et skoleanlegg i 2-3 etasjer (4 meter per etasje), noe inntrukket fra
byggegrensene. Anlegget blir stort, og derfor er det stilt krav til å bryte opp lange fasader og store
volumer. Det er krav til at de tekniske installasjonene skal integreres i den arkitektoniske
utformingen, og at det skal være blågrønne løsninger i anlegget.
Privat garasje (Bg1) er ivaretatt som i dag, og tillates med inntil 150 m2 BRA (§3.5).

Figur 46: bildet til venstre viser skisse til nye bygg på illustrasjonsplan, og bildet til høyre viser byggene på
reguleringsplan
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Sol/skygge 1.5 kl. 0900

Sol/skygge 1.5 kl. 1200

Sol/skygge 1.5 kl. 1500

Sol/skygge 1.5 kl. 1800

Figur 47: Bildene viser sol/skygge forhold i et tenkt prosjekt kl. 9/12/15/18 1.mai.

Sol/skygge 21.3 kl. 0900

Sol/skygge 21.3 kl. 1200
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Sol/skygge 21.3 kl. 1500

Sol/skygge 21.3 kl. 1800

Figur 48: Bildene viser sol/skyggeforhold i et tenkt prosjekt kl. 9/12/15/18 21.mars.

Sol/skygge 21.6 kl. 0900

Sol/skygge 21.6 kl. 1200

Sol/skygge 21.6 kl. 1500

Sol/skygge 21.6 kl. 1800

Figur 49: Bildene viser sol/skyggeforhold i et tenkt prosjekt kl. 9/12/15/18 21.juni.
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I et så stort anlegg vil det bli skyggesider. Det er gitt stor fleksibilitet i utforming og høyder, slik at det
er vanskelig å si eksakt framtidig sol/skyggeforhold. Bebyggelsen på skolen vil først og fremst kunne
kaste skygge på bebyggelse mot øst på kveldstid. Ved å trekke bebyggelse noe mot vest, å etablere
en forplass vil dette bli et mindre problem. Dette må tas hensyn til i videre prosjektering. Skolens
bebyggelse kan også bli utfordrende med tanke på skygge i byrom og skolens uterom, og det må
tenkes spesielt på uterom som blir liggende nordvendt. En ny kaldhall nord for E39 kan bli en svært
stor bygning, men gir lite skygger mot boliger i nord.
Det er utfordringer med overvann på Tangvall, og derfor er det stilt krav til åpen og lokal
overvannshåndtering (§2.2). Dette vil kunne innebære løsninger med fordrøyning på tak, eller at
deler av utearealet kan oversvømmes i ekstremsituasjoner. Det planlegges at overvann fra området
føres til Tangvallbekken. I dag går deler av overvannet i ledning gjennom sentrum, hvor
ledningsnettet er presset. Ny friidrettsbane med naturgress mot vest kan fordrøye avrenning fra
området.

4.7. Idrettsfunksjoner (§3.3)
Planforslaget opprettholder og videreutvikler idrettsfunksjonene i området. Toyota-banen (felt BIA1)
nord for E39 og Doorway-banen (felt BIA3) beholdes som i dag.
Planforslaget legger opp til at dagens 7-er-, tennis- og volleyballbaner kan omdisponeres.
Friidrettsbanen flyttes mot vest (felt o_BIA4), og ny plassering av friidretten gir en god situasjon både
for friidretten og skolen.
Nord for E39 kan det etableres en 9-er bane i hall (felt o_BIA2) som erstatning for dagens 7-er
gressbane. Når elevene vil spille fotball i skoletida vil det være Doorway-banen som vil være enklest å
bruke. Klubbhusfunksjoner kan integreres i idrettshallen, eller så kan fotballens klubbhus eventuelt
plasseres nord for E39 i den nye kaldhallen. Det gis rom for utstyr og klubblokale ved den nye
friidrettsbanen. Utvikling av idrettsfunksjoner på begge side av E39 vil gi mer gang- og sykkeltrafikk
gjennom undergangen. Planforslaget legger derfor opp til at biltrafikken gjennom undergangen kan
fjernes på lang sikt, men det må etableres et nytt kjøremønster med ny avkjøring fra rundkjøringen
E39xHølleveien til området først.
Videre reguleres mulighet for ny svømmehall (§3.2.1), noe som vil gi et nytt tilbud i Søgne. Denne vil
kunne brukes av både idrettslag og mosjonister, i tillegg til svømmeundervisning for skoleelever. En
svømmehall vil ha svært mange brukere, for Sørlandsbadet i Lyngdal er det opp mot 200.000
besøkende per år, mens det for Vennesla bad er forventet et lavere besøke, med noe over 100
besøkende på normaldager og opp mot 500 på de best besøkte dagene.
Innenfor nærmiljøanlegget (§3.2.1) på skoletomta kan det bygges skateanlegg og sandvolleybane
(fire i dag, beskrevet to i rom- og funksjonsprogrammet), og i tillegg nye tilbud som f.eks. pumptrack,
parkour. Eventuell omdisponering av tennis og volleyballbaner må sees nærmere på i videre faser for
å få et optimalt skole- og idrettsanlegg.
Ifølge arbeidsgruppen bak utredningen Idrettspark ved Tangvall skolesenter (Arbeidsgruppe
funksjonsbeskrivelse, 04.04.2018) ligger Søgne stadion i dag sentralt til i kommunen og framtrer som
en grønn oase i det stadig mer urbane Tangvall. De mener idrettsaktiviteten på Søgne stadion sine
baner skaper liv og røre og genererer økt handel på Tangvall. Gruppen mener Søgne stadion bør
utvikles til en større idrettspark, hvor dagens anlegg legges kompakt sammen med ny idrettshall og
basishall, eventuelt også svømmehall. Idrettsparken vil framtre som en grønn lunge i urbane
Tangvall, skape livlig aktivitet, generere økt handel og vil kunne utnyttes av næringslivet til
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sentrumsnære messer, utstillinger og konferanser/landsmøter/sommerstevner etc. Alternativ A0 i
mulighetsstudien (Asplan Viak AS 15.2.18) synes å gi en god idrettsmessig, en fornuftig prismessig,
samt en rask realiserbar kompakt idrettsparkløsing for skolene og idrettsutøverne på Tangvall/Søgne.

Figur 50: Alternativ A0 fra mulighetsstudien til venstre. Til høyre ønsket plassering idrettsfunksjoner fra
arbeidsgruppe: flerbrukshall, isbane, nærmiljøanlegg nord for E39

I forbindelse med første høring av planforslaget ble det gjennomført møter med idretten, og
utarbeidet et revidert planforslag som gir både god utvikling av idretts- og skolearealer. Det er
forståelig at det kontroversielt å endre på løsninger som fungerer godt for idretten i dag. Samtidig er
det viktig at det etableres løsninger som er til det beste for skolen, Tangvall og idretten samlet sett
når det skal det skal gjøres en av de største offentlige investeringene noensinne på Tangvall. I det
reviderte forslaget er dagens funksjoner i området godt ivaretatt, samtidig vil nye idrettsflater,
flerbrukshall, arealer for uorganisert idrett (nærmiljøpark) og en mulig fremtidig svømmehall også gi
mange positive effekter av utbyggingen. Planforslaget vurderes i hovedsak å følge opp idrettens
handlingsprogram i Søgne 2019-2022 (Søgne kommune, 13.12.2018), men det er enkelte forskjeller
mellom handlingsprogrammet og forutsetninger i rom- og funksjonsprogrammet (Norconsult AS,
03.11.2017) som må avklares i etterkant av planarbeidet.
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Figur 51: Planen legger til rette for kaldhall med 9-er bane nord for E39.

Det er vist to alternative utforminger av friidrettsbanen under (Figur 52, Figur 53). Idretten ønsker
løsningen vist i Figur 53, slik at denne løsningen vil danne utgangspunkt for videre utforming.
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Figur 52: Planen gir mulighet for to alternative disponeringer av friidrettsbanen

Figur 53: Planen gir mulighet for to alternative disponeringer av friidrettsbanen
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4.8. Barn og unges interesser
Barn og unge, og representanter for barn og unge har medvirket i ulike faser prosessen rundt ny
skole, og bidratt med vesentlig og nyttig informasjon til prosjektet.
I forbindelse med konsekvensutredningen juni-august 2018 var ikke elevrådet ved Tangvall
ungdomsskole tilgjengelig for innspill. Før sommerferien var det eksamensavvikling, mens det nye
elevrådet ikke var på plass etter sommerferien. I følge rektor ved Tangvall skole, Elin Rekve, ønsker
elevrådet en aktiv medvirkning videre i prosessen. Telefonsamtalen med rektor på Tangvall skole ga
nyttig innblikk i dagens situasjon for elevene.
Møte med representanter for Arbeidsutvalget for Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) ble avholdt i
Søgne Rådhus torsdag 30.aug 2018. To av representantene var elever ved Tangvall ungdomsskole.
SBURs sekretær var tilstede, i tillegg til avtroppende elevrådsærer ved Tangvall ungdomsskole.
Elevrådsleder ved Søgne videregående skole deltok i workshop om mulighetsstudiet.
I tidligere faser var elever og ansatte ved Søgne vgs inkludert i programmeringsprosessen. Det ble
etablert totalt 15 brukergrupper ved Søgne vgs. Brukergruppene representerte ulike avgrensede
funksjoner i skoleanlegget. Fra november 2015 til februar 2016 ble det gjennomført 34 formelle
møter i tilknytning til dette arbeidet. Den enkelte brukergruppe var samlet fra én til tre ganger.
I forbindelse med regulering av Hølleveien er det utført registrering av Barnetråkk i regi av Statens
vegvesen. Det ble arrangert en barnetråkksamling med elevrådene på Tangvall ungdomsskole den
24.11.16 og med Nygård skole (barneskole) den 28.11.16. Totalt var det 24 elever som deltok.
Deltakerne kartfestet ferdsel til skole og fritidsaktiviteter.
I forbindelse med kommunedelplan for Tangvall ble det også utarbeidet «mentale kart» hvor
ungdom fikk tegne «sitt Tangvall».
Dagens ungdomsskole og idrettsanlegg er en viktig del av tilbudet til barn og unge i Søgne. Samtidig
er det betydelig oppgraderingsbehov særlig av skolen. Det nye skolesenteret vil gi nye muligheter for
ungdommen i Søgne og i regionen. Ny ungdomsskole vil gi oppgradering av dagens
undervisningstilbud for ungdomsskoleelevene. Ny videregående skole vil gi et nytt utdanningstilbud
til unge som supplement til dagens videregående.
Tiltaket vil samle ungdomsskole, videregående skole og kulturskole. Kulturskolen vil, i tillegg til å ha
tilbud til ungdommer, også gi tilbud til barn. Det er ikke noe tilbud til barn i dagens situasjon utenom
idrettsanleggene og eventuell fri lek her.
Det nye anlegget vil innebære en oppgradering og omdisponering av idrettsarealene. En viktig del av
dette er en innendørs idrettsarealer på ca. 3000 m2 nettoareal. Idrettsarealene vil inneholde en
flerbrukshall til f.eks. håndball eller basket, en basishall til f.eks. turn, klatrevegg og ulike treningsrom
til f.eks. styrketrening. I tillegg er det lagt inn mulighet for en fremtidig svømmehall på linje med
svømmehall i f.eks. Vennesla, og en kaldhall for fotball nord for E39. Sammen med de andre
funksjonene som skal inn, vil den nye skolen beslaglegge et langt større fotavtrykk enn i dag. Derfor
er det lagt opp til en utvidelse av skoletomta, samtidig som idrettsfunksjonene beholdes. Dette gjør
at det vil bli svært gode utearealer for elevene i det nye anlegget, med ulike typer arealer.
Etablering av skolens utearealer inkludert en nærmiljøpark vil gi flere og bedre tilbud til elevene i
pauser og uteundervisning. Det gir større variasjon i mulighetene for aktivitet, lek, læring og opphold,
og stimulerer til både fysisk og sosial utfoldelse. Uteområdene skal være tilgjengelige for alle etter
skoletid, de vil ha funksjon som nærmiljøanlegg, og blir et nytt tilbud til lek for barn i nærområdet.
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Dette blir en ny møteplass og arena for uorganiserte aktiviteter. Bruk både dagtid og kveld/helg gir
større trygghet og mindre hærverk. Innlemming av Tangvallbekken som del av uteanlegget vil heve
opplevelseskvalitetene ytterligere, og knytte nærmiljøparken til eksisterende grønnstruktur.
I forbindelse med første høring av planforslaget skrev Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder at de
legger til grunn at normkravene for skolens uteoppholdsarealer oppfylles innenfor avsatt
byggeområde for undervisning (BOP1). Det antas at det vises til Helsedirektorates rapport fra 2003;
skolens utearealer – Om behovet for arealnormer og virkemidler (Sosial- og helsedirektoratet,
11.2003). I helsedirektoratets veileder Miljø og helse i skolen – Veileder til forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler vises det de samme anbefalingene. Det er foreslått følgende
arealkrav:





Generelt minimumskrav på 50 m2 nettoareal per elev.
Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m2
Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca. 10 000 m2
Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m2. For hver elev over 300
kommer et tillegg på 25 m2.

Dette er ikke en vedtatt nasjonal norm, men en anbefaling til utforming av utearealer. Ulike
kommuner praktiserer dette ulikt, og det finnes skoler med alt fra nær 0 m2 per elev til mye over 50
m2 per elev.
Utfra det foreslåtte arealkravet skal den nye skolen ha 15.000 m2+(900*25 m2) = 37.500 m2 som
uteareal innenfor BOP1. I rom- og funksjonsprogrammet er listet opp et grovt anslag på 21.000 m2
for ungdomsskolen og 2.750 m2 for den videregående skolen, hvor flere av arealene til den
videregående skolen fremstår som nødvendige undervisningsarealer og ikke utearealer til elevene.
Det står også normkravet i utgangspunktet er likt for den videregående skolen.
Illustrasjonsprosjektet viser skissemessig hvordan fordeling mellom uteareal og bygg kan bli. Med en
slik disponering vil det bli om lag 25.500 uteareal inkludert doorway-banen (BIA3) og en
nærmiljøpark på 5.000 m2 vest for doorway-banen, men ekskludert utendørs undervisningsareal som
f.eks. uteverksted og sykkelparkering. Dette vil gi om lag 21 m2 uteareal per elev. Etter vår vurdering
bør dette være tilstrekkelig. Det er større enn kommuneplanens krav til nærmiljøparker på 15 daa
knyttet til nye grunnskoler (Kristiansand kommune har tilsvarende krav), erfaringen fra andre skoler
og kommuner er at over 20 m2 per elev for store skoler fungerer godt, og i tillegg vil elevene ha kort
vei til ytterligere tilbud; friidrettsbane og turvei til grønnstruktur i vest, fotball, tennis og turveier til
grønnstruktur i nord.
I andre høring har kommuneoverlegen og Fylkesmannen kommentert utearealene til skolen.
Kommuneoverlegen konkluderer ikke, men viser til viktigheten av å følge opp nærhet og utforming
av uteoppholdsarealene. Fylkesmannen støtter denne vurderingen og legger til grunn at det videre
arbeidet har stort fokus på uteoppholdsarealene. Planforslaget ivaretar dette gjennom krav til
utomhusplan (§2.1.2).
Det vurderes at tiltak som fremmer aktivitet og trivsel, særlig hos jenter på ungdomstrinnet, er viktig
for å øke levekår og folkehelsestatus/psykisk helse. Når det gjelder bruk av uterom er jenter mer
opptatt av sosial tilhørighet enn av konkurranse. Det vil si at store, åpne idrettsflater ikke appellerer i
samme grad til jenter som til gutter. Nøkkelen er å skape gode sosiale rom og arenaer for aktivitet
hvor en kan gjøre noe sammen med andre. Mange jenter vil gjerne gå runder, svinge, klatre, danse,
henge og hoppe samtidig som de er sammen med venner. Oppholdssteder som føles trygge, hvor
man har ryggdekning, men likevel oversikt, gjerne steder hvor det passerer andre, vil være attraktive
ikke bare for jenter, men for alle. Generelt er det også en høy andel ungdom av begge kjønn som
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ønsker andre tilbud enn fotball og organisert idrett. For at disse også skal inviteres til aktivitet er det
viktig å legge til rette for et variert tilbud. Gjennom det reviderte planforslaget kan det både legges til
rette for gode uteareal til skolen og god tilrettelegging for idretten.
Elevrådet på Tangvall skole har gjennomført en prosess for å gi innspill til innhold i uteområdet.
Innspillet har vært på høring i alle klasser, og elevene har følgende ønsker:















Benker (ulike utforminger), gjerne med halvtak over
Husker
Skatepark med humpebane
Bordtennisbord under tak
Streetbasket
Kunstgressbane
Sandvolleyballbane
Nettopp-nett og oppmerking til blant annet fotballtennis
Amfi
Kanonball-oppmerking
Elevresepsjon
Kunst som kan brukes/sittes på
Hagestue
Mulighet for musikk

Planforslaget gir mulighet for å etablere alle disse elementene, og ønskene til elevene bør vurderes
inntatt i detaljutformingen av prosjektet.
Adkomst til skolen i vest med kryssing av Tangvallveien flyttes og vil gi tryggere trafikkforhold.
Etablering av gang-sykkelvei mot nord langs Tangvallbekken gir en ny, bilfri adkomst inn i området.
Ved utforming av utearealene er det viktig å unngå bortgjemte «restarealer» som kan virke som
røykehjørner eller mobbekroker.

4.9. Folkehelse
Det nye skolesenteret på Tangvall vil ha ulike funksjoner, og vil kunne påvirke på befolkningens helse
på Tangvall og i Søgne på ulike måter. For det første vil området være viktig i dagliglivet til elvene
som går der, for det andre er anlegget i dag, og vil også i framtiden være en viktig del av
idrettstilbudet i Søgne, videre vil området fungere som et nærmiljøanlegg for beboerne på Tangvall,
og området vil også kunne fungere som et utgangspunkt for turer og aktivitet for andre i Søgne.
Kristansand kommune har utarbeidet en veileder for beskrivelse av helseeffekter av planer som er
brukt som mal for videre beskrivelse. I malen så skal det beskrives hvordan planen bidrar til å
fremme helsen for befolkningen i området, og det skal redegjøres for om det er faktorer i området
eller i planen for å utvikle dette som kan gi negativ innvirkning på befolkningens helse.
I veilederen er det tre spørsmål som skal besvares:
1. Vil forslaget virke negativt innen; sammenhengene forbindelseslinjer for gående og syklende,
inkludering, hverdagsliv og identitet/tilhørighet?
X
Ja

Nei

Ubetydelig
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Begrunnelse: Det legges til rette for sammenhengende forbindelseslinjer til sentrum, turområder og
framtidig boligområder. Ny skole vil legge til rette for en sentrumsskole med nærmiljøpark som
legger til rette for inkludering, hverdagsliv og identitet.
2. Vil forslaget virke negativt for spesifikke grupper i befolkningen (jenter, gutter, kvinner, menn,
mennesker med funksjonsnedsettelse, barn, unge eller eldre eller andre sårbare grupper)?
X
Ja

Nei

Ubetydelig

Begrunnelse: ny skole og idrettsanlegg vurderes å virke positivt for alle grupper.
3. Vil forslaget kunne øke helseforskjellene (inkludert sosiale faktorer) hos befolkningen i området?
X
Ja

Nei

Ubetydelig

Begrunnelse: ny skole og idrettsanlegg vil i utgangspunktet kunne påvirke hele befolkningens helse
positivt. I detaljutformingen av anlegget er det viktig at det velges løsninger som i varetar flest mulig.
Det er vurdert her at planforslaget vil ha klar overvekt av positive konsekvenser for alle tre spørsmål.
Faktorer i planforslaget som vurderes å ha positiv innvirkning på befolkningens helse:
-

Identitetsskapende anlegg med viktige funksjoner for et sentrumsområde
Arbeidsplasser og skoleplasser plassert sentrumsnært med gode gang- og
sykkelveiforbindelser, og godt kollektivtilbud
Bedret tilgjengelighet til friluftsområder
Nye turveiforbindelser
Skolens utearealer som nærmiljøpark og møteplass
Oppgradering og etablering av idrettsområder
Flerbrukshall og mulighet for svømmehall

Faktorer i planforslaget som vurderes å ha negativ innvirkning på befolkningens helse:
-

4.10.

Økt biltrafikk i området
Støy fra skole og idrettsområder for omkringliggende boliger

Grønnstruktur (§5)

Planforslaget legger til rette for gode
sammenhenger mellom det nye anleggets
utearealer og tilliggende grønnstruktur. Det er
tatt utgangspunkt i eksisterende
turveiforbindelser, og lagt til rette for at den nye
skolen skal knyttes seg på grønnstruktur (felt
o_Gp1) langs Tangvallbekken vestover og
gjennom undergangen under E39 nordover.
Videre er det lagt opp til gode forbindelser mot
kollektivterminalen og Torget.
Figur 54: Framtidige turveier og grønnstruktur
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Det er lagt til rette for at Tangvallbekken kan bli en integrert del av utearealet, og del av
grønnstrukturen i området. Langs Tangvallbekken er det stilt krav til at kantsonen revegeteres og
opparbeides på en naturlik måte for å gi økologisk status i bekken (§7.3). Det stilles krav til åpen
overvannshåndtering og blågrønne løsninger. Detaljerte løsninger for bekken må vises i
utomhusplanen (§2.1.2).

4.11.

Naturmangfold

Fra tidligere er det ikke registrert naturtyper fra
området, og ingen funn av rødlistede arter var kjent
innenfor planområdet. I tillegg til søk i databaser
som artskart.no og naturbase.no har det derfor vært
utført eget feltarbeid (31.05.2018 av Anette
Gundersen i Asplan Viak), med fokus på kartlegging
og verdisetting av viktige naturtyper. Slike
naturtyper utgjør områder som er spesielt viktig for
biologisk mangfold, og kartlegging og verdisetting av
disse er basert på DN-håndbok 13 (med
Miljødirektoratets reviderte fakta-ark for 2014).
Lokaliteter som oppfyller kravene til
naturtypelokalitet ble verdivurdert ut fra bestemte
kriterier til A, B og C-verdi.
Av områder med stor verdi for terrestrisk
Figur 55: Utsnitt illustrasjonsplan viser Tangvallbekken
naturmangfold ble det registrert 3
naturtypelokaliteter innenfor planområdet, men og grønnstrukturen rundt skolen
ingen av disse berøres av tiltaket. De tre områdene er sikret gjennom hensynsoner (§7.4) for
bevaring av naturmiljø (H560_1-H560_3). Blant øvrige naturområder vurderes Tangvallbekken med
kantvegetasjon som særlig betydningsfull for både terrestrisk og akvatisk naturmangfold. Det er stilt
krav til å opprettholde/gjenskape bekkens habitatkvaliteter og økologiske funksjoner som i dag, og
dette er sikret gjennom bestemmelser (§6) og hensynssone H540_1 (§7.3) Den varige konsekvensen
for naturmangfold vurderes derfor til å bli liten på lang sikt, gitt at forutsetningene til grunn for de
ulike konsekvensvurderingene etterfølges.
For vannkvalitet/vannmiljø vurderes konsekvensen å være liten negativ for Tangvallbekken gitt at
avbøtende tiltak og beskrevne forutsetninger gjennomføres. Konsekvensen for Føssa
(influensområdet) og Hermannsbekken vurderes som ubetydelig/ingen.
Konsekvensutredningen anbefaler at det utarbeides en plan for ytre miljø. Dette er sikret gjennom
krav til kvalitetsprogram for miljø og energi (§2.1.1). Blant temaene kvalitetsprogrammet skal
redegjøre for er prosjektets miljøprofil og sikring av naturverdier og habitatkvaliteter. I
kvalitetsprogrammet skal det redegjøres for hvordan prosjektets miljøkvalitet følges opp i bygge-,
anleggs- og driftsfasen.
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4.12.

Samferdselsanlegg (§4)

4.12.1. Trafikk
Gjennom å flytte skolen mot sørøst, og ved at det etableres ny kollektivterminal vil det bli lettere å
reise kollektivt i framtida. Det er ryddet opp i gater rundt skoletomta for å gi god trafikksikkerhet.
Likevel vil det med ny utvikling bli mer trafikk, noe som gjør at løsninger må diskuteres nøye.
Basert på reisemiddelfordelingen (se trafikkanalyse) er det beregnet at dagens ungdomsskole
genererer 200 bilturer i årsdøgntrafikk (ÅDT). Planforslaget med ungdomsskole, videregående skole
og svømmehall er beregnet å generere ca. 1200 bilturer i ÅDT. Dette resulterer i at området i
fremtiden er beregnet å generere ca. 1000 bilturer i ÅDT mer enn i dagens situasjon. Av de
beregnede bilturene vil cirka 1/3 være turer som benytter parkeringsplassene, mens de resterende
cirka 2/3 vil være knyttet til Kiss&Ride.
Det er vurdert to varianter av fordeling av trafikken ut i vegnettet med utgangspunkt i ulike alternativ
til adkomst med bil til planområdet fra øst og vest. Det er i hovedsak bilturer til bilparkering som er
forskjellig i de to variantene. Bilturer knyttet til Kiss&Ride er beregnet til ca. 700, og disse er fordelt
med 600 til/fra Kiss&Ride-løsningen i Rådhusveien og 100 til/fra parkeringen med adkomst fra
Rådhusveien i vest. Halvparten av turene i Rådhusveien vil være til Kiss&Ride-løsningen og
halvparten vil være fra. Da Rådhusveien er enveiskjørt vil turene til Kiss&Ride-løsningen belaste den
første halvdelen av Rådhusveien og turene fra Kiss&Ride-løsningen belaste den siste halvdelen. Dette
gjør at trafikkmengden på strekningen blir halvparten (300 bilturer) av den beregnede
turproduksjonen. Økningen i trafikkmengder, som følge av utvikling av nytt skolesenter på Tangvall
er vurdert som så små at de ikke vil ha vesentlig påvirkning på trafikkflyten i Tangvall. I Rådhusveien
kan det etableres bussparkering og/eller bilparkering.
4.12.2. Gater
Som følge av utvidelse av planområdet med Håvardstads jorde, og jorde vest for dette er det behov
for ny atkomst til boliger i nordvest. Det er vurdert flere løsninger, blant annet i nord, men siden det
er behov for atkomst fra vest, og siden friidrettsbanen nå er flyttet vest for skolen er Stemveien (felt
V5) flyttet østover og anlagt med geometri spesifisert i veinormal for Søgne kommune (04.10.17).
Det er benyttet vegtype samlevei (Sa1) med 11 meters bredde. Denne bredden vil ta høyde for en
parkering i vest og behov for at større maskiner skal ha god og trygg atkomst til tomta. Nøyaktig
plassering av felt V5 vil kunne bli justert som følge av utforming på friidrettsbanen.
Dagens fortau langs Sentrumsveien og Gamle Høgskolevei videreføres som i dag. Langs Rådhusveien
(felt V4) er fortau opprettholdt, men de er rettet ut ved skolen, og forlenget langs Tangvallveien vest
for Stemveien. Overgang over Tangvallveien (felt V2) er lagt som i dag med ytterligere overgang i
vest. Langs den nye Stemveien er det fortau som er tenkt videreført i gangvei på nordsiden av
Doorway-banen. Undergangen under E39 over til idrettsanleggene i nord foreslås stengt for biler, og
på denne måten blir det en ny sammenhengende fotgjengerforbindelse gjennom sentrum. Det er
lagt inn bestemmelse om tidsrekkefølge (§1.1) om at kjørbar atkomst gang-/sykkelvei under E39 må
opprettholdes som kjørbar atkomst til BIA1 og o_BIA2 frem til ny atkomstløsning med avkjøring fra
rundkjøring E39xHølleveien er etablert. Det er ikke foreslått egne sykkelfelt, men at syklister må
bruke fortau, gang-/sykkelvei, eller kjørebane.
4.12.3. Parkering
Det er lagt opp til god sykkeldekning og etter anbefaling fra trafikkanalysen er det stilt krav til
minimum 250 sykkelparkeringsplasser (§3.1.4).
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Det er lagt opp til minimum ca. 160 parkeringsplasser for bil sør for E39 (30 pl. mellom Tangvallveien
og Rådhusveien, ca. 20 pl. i Rådhusveien/Sentrumsveien og 110 plasser på skolen (felt BOP1) hvorav
maks 30 kan være på bakken (§3.1.3). De resterende 80 skal være i et anlegg under bakken. Med
minimumsbestemmelse kan anlegget under bakken være større enn 80 plasser. For BIA1 og o_BIA2
kan det etableres maksimalt 25 parkeringsplasser. Det er vist to bussparkeringsplasser i Rådhusveien.

4.13.

Teknisk infrastruktur (§4)

4.13.1. Vannforsyning
Hovedvannforsyningen til Søgne og Tangvall fra Tronstavannet fremføres til en pumpestasjon og
fordelingskum som ligger kun et par hundre meter fra planlagt skolebygg. Fra pumpestasjonen vil
det gå en hovedledning på hver side av skolebyggene som da kan bli betjent med vann og brannvann
fra to separate uttak. Dette vil enkelt tilfredsstille de behov skolen måtte ha for drikkevann og
brannvann. I ombyggingsfasen vil det selvfølgelig bli en utfordring å sikre kontinuerlig vannforsyning
til i en kort periode når skolen skal tilkoples.
4.13.2. Avløpsanlegg
Skolen ligger nær eksisterende avløpsledning ved Rådhusveien som skal ha kapasitet til å motta
avløpsvann fra skolen. Avstanden til tilkoblingspunktet er under 100 meter.
4.13.3. Overvann
Det forventes at avrenningen fra prosjektområdet ikke vil øke etter utbyggingen. Det er stilt krav til
overvann håndteres åpent og lokalt (§2.2). Alt overvann vil bli infiltrert i grunnen eller ledet mot vest
til Tangvallsbekken. Denne bekken har kapasitet til å motta overvannet. Under prosjekteringen
forventes at parkeringsplasser og idrettsanlegg har porøse overflater som tillater god infiltrasjon av
overvann i grunnen slik som det gjøres i dag. Det bør settes fokus på blå-grønne løsninger og dette
er godt mulig å få til, og det dokumentasjonskrav til løsningene i kvalitetsprogram (§2.1.1.) og
utomhusplan (§2.1.2) Idrettsbanene kan med fordel senkes i terrenget slik at ved ekstremt nedbør
kan idrettsanleggene gi ekstra fordrøyning for overvannet. Det forventes å finne porøse masser i
grunnen som sand og da er det grunn til å tro at grunnvannsnivået er tilsvarende nivå i
Tangvallsbekken. Skolebygg bør plasseres tilstrekkelig høyt for å hindre lokale oversvømmelser.
4.13.4. Flom
I §2.2 står det at nedbør skal ledes i trygge flomveier. I flomrapport er det anbefalt å heve terreng for
bygg, legge inn flomvei vestover mot Tangvallbekken i nord på BOP1, og å benytte Gamle
Høgskolevei som flomvei nord for E39 ved å legge denne lavere enn den nye kaldhallen.
Prosjektering av flomveier må gjøres i detalj som del av videre planlegging.
4.13.5. Fiberkabler
Det ligger ikke fiberkabler av betydning i prosjektområdet som må flyttes. Ungdomsskolen er
tilkoblet fibernettet med en kort kabel fra Rådhusveien til skolen. For den nye skolen legges nytt
fibernett etter behov.
4.13.6. El-forsyning
Tilkobling til elforsyning til planlagt skolebygg er uproblematisk. Tilkoplingspunktet blir trolig det hvor
trafo stasjon ligger i østlige hjørnet av stadion. Høyspentledninger utenfor ungdomsskolen må legges
om, mens alle lavspentledninger må legges på nytt. På østsiden av ungdomskolen ligger det i dag
enkelte boliger som får forsyning vil luftkabler. Her må forsyningen legges om og plassers i bakken.
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Oppsummert kan man si at strømforsyning til nytt skolebygg ikke vil bli vanskelig eller spesielt
kostbar.

4.14.

Tilgjengelighet (§3.1.1)

Hovedløsninger for ny ungdomsskole, videregående skole og idrettsanlegg skal ha universell
utforming (§3.1.1). Utover bestemmelse vurderes dette godt ivaretatt gjennom krav til universell
utforming i teknisk forskrift. Der står det blant annet at: «Byggverk for publikum og arbeidsbygninger
skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelsene i forskriften» (§12-1 (2)), og
«Følgende opparbeidet uteareal skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i
forskriften: a) uteareal for allmennheten, c) uteareal for byggverk for publikum, d) uteareal for
arbeidsbygning» (§8-2 (1)). Dette betyr f.eks. at vil være gitte krav til stigninger på gangatkomster
mv.
Både ungdomsskolen og videregående skole skal ha baser for tilrettelagt opplæring, og dette kan
være elever med nedsatt fysisk funksjonsevne. Plassering av basene nær sentralsonen i anlegget,
med enkel tilgang til uteområdet og av- og påstigningsplass til bil/ skoledrosje. (fra Rom- og
funksjonsprogrammet)
Terrenget på tomta er flatt og gir ingen særlige utfordringer, trinnfri adkomst til byggene bør være
enkelt å oppfylle. En må i videre detaljering sørge for at materialbruk, lekeapparater og møblering
ivaretar/gir et tilbud til alle. For synshemmede er det viktig å innarbeide naturlige ledelinjer i
utformingen av utearealene med gode kanter, grønnstrukturer og kontraster. Bevegelseshemmede
er sårbare for høydeforskjeller og terskler, og tilkomst med rullestol må legges til grunn i
utformingen.
Nærhet til bomiljøer og kollektivtransport gir god tilgang uavhengig av bilbruk, dette er bra for alle,
gir en større inkludering og øker generell tilgjengelighet. Samtidig er noen avhengig av biltransport
og blant annet må handicapparkering plasseres nær inngangssoner.
Nærmiljøanlegget vil utenom skoletiden gi et tilbud for lek, aktiviteter og utfoldelse i trygge
omgivelser på Tangvall, både for barn, unge og personer med ulike funksjonshemninger.
Planlagte tiltak vil gi en positiv utvikling av området med tanke på tilgjengelighet for alle.
Sammenlignet med dagens situasjon vil tiltaket kunne bedre tilgjengeligheten til området, både
skoleanlegg, idrettsanlegg og til en viss grad atkomst til friluftslivsområder.

4.15.

Kulturminner (§8)

I forbindelse med planlegging av nytt sykehjem i Søgne gjennomførte Vest-Agder Fylkeskommune en
arkeologisk registrering av Håvardstads jorde i 2002. Det ble påvist automatisk fredede kulturminner,
herunder bosetningsspor fra middelalderen, tolket som spor etter to gårdsanlegg. Det ble påvist til
sammen 11 strukturer i Vest-Agder Fylkeskommunens registreringer, og en ytterligere struktur ved
KHMs undersøkelse. For mer info se Vest-Agder fylkeskommune, registreringsrapport ved Morten
Olsen 20. april 2004.
I forbindelse med legging av et nytt avløpsrør startet Søgne kommune våren 2004, graving av en
grøft gjennom området uten at fylkeskommunen var varslet om tiltaket. Sentrale deler av
bosetningsområdet ble ødelagt. Vest-Agder Fylkeskommune foretok en ny registrering i 2004, for å
finne en ny alternativ trase. Det ble påvist to mulige graver og en mulig kokegrop i den nye traseen.
Dispensasjonssøknad ble sendt til Riksantikvaren for å frigi områdene hvor grøftene skal ligges. KHM
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gjennomførte derfor en arkeologisk utgraving i 3 av fylkeskommunes sjakter og utvidet bredde på 6-7
meter. I tillegg ble det gjort undersøkelser i en av kommunes grøfter. Til sammen ble om lag 850 m2
undersøkt.
Denne planen legger opp til at de arkeologiske funnene graves ut, og at området deretter frigis for
utbygging. Dette er sikret gjennom at lokaliteten med ID 134542 er markert i plankartet (område #1),
og at krav til utgraving er sikret i bestemmelse (§8.1).
Fylkeskommunen søkte i brev 10.oktober Riksantikvaren om gi dispensasjon fra
vernebestemmelsene i kulturminneloven. Kulturhistorisk museum behandlet denne saken og
anbefalte i brev til Riksantikvaren 3.desember 2018 å gi dispensasjon. Vest-Agder fylkeskommune
mottok uttalelse fra Riksantikvaren 12.desember hvor de etter en samlet vurdering finner at
reguleringsplan for Skolesenter på Tangvall kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas
en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres. I henhold til
kulturminneloven § 10 skal arkeologiske granskinger bekostes av tiltakshaver. Krav til bestemmelser
fra Riksantikvaren er lagt inn i §8.1.

4.16.

Støy (§4.3)

Det er utarbeidet en støyanalyse (Asplan Viak, 11.02.2019) hvor det er beregnet LDay støysonekart og
fasadestøynivåer for nytt skolesenter på Tangvall for en prognosesituasjon der trafikken på E39 er
redusert på grunn av omlegging av veien. Støysonekartene viser at en liten del av skolens
uteoppholdsarealer nærmest E39 er utsatt for støy over grenseverdi.
Det er utført beregninger med en skjerm/voll mot E39 som viser en positiv effekt på skolens
utearealer. Det er stilt krav til at en slik voll etableres (§4.3).
Skolenes fasadestøynivåer er beregnet til LDay 57-58 i de mest utsatte fasadene. Det er ikke utendørs
støykrav til skoler, men det anbefales at undervisningsrom og møterom vendt mot støyutsatte
fasader kontrolleres mot innendørs krav i NS 8175:2012 etter at planløsninger er kjent i en mer
detaljert fase.
Det er utført beregninger av støy fra ny fotballbane/friidrettsbane. Det finnes ikke retningslinjer eller
krav for slike idrettsanlegg i Norge, og derfor er benyttet tyske grenseverdier. Basert på
forutsetningene, så vil støy fra fotballbanen/friidrettsbanen påvirke de nærliggende boligene med
støynivåer over grenseverdiene som er benyttet. Driftstid, mulighet for å skjerme tribunen i nord og
forutsetninger om publikumsantall er forhold som bør vurderes nærmere ved videre detaljering. Som
del av utomhusplan for utearealer/idrettsanlegg skal støy mot nærliggende boliger vurderes
nærmere.
Det er utført en kontroll av støynivåøkning for eksisterende boliger som følge av økt trafikk inn til
skolesenterets områder. Generelt er trafikkøkningen relativt liten og dermed også støyøkningen.
Unntaket er boliger vendt mot Rådhusgata der den relative trafikkøkningen er stor. Det beregnes
maksimalt 2-3 dB støyøkning for disse boligene, og dermed er det ikke behov for videre vurdering av
støytiltak her.
På bakgrunn av støyberegningene vurderes støy å være tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.
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4.17.

Miljø og energi (§2.1.1)

Det er høye miljøambisjoner for det nye skoleanlegget på Tangvall. Og det er en målsetning at det i
størst mulig grad legges vekt på at skolebygninger på Tangvall blir ”energi og klimanøytrale”. I
totalentreprisekontrakten er det lagt til grunn en såkalt ZEB-O 20% M standard. ZEB-O innebærer at
energiproduksjonen i bygningene skal kompensere for klimagassutslippene fra energibruk til driften
av bygget. Et slikt ambisjonsnivå medfører at det både skal arbeides med energi til drift av bygget
(Operations) og iboende energi i materialene (Materials). I skoleanlegget skal 20% av materialene
regnes inn.
I planforslaget legges det opp til at det redegjøres for miljøprofilen til prosjektet gjennom et
kvalitetsprogram for miljø og energi (§2.1.1). For eksempel kan det være aktuelt å utarbeide
mobilitetsplan, eller benytte trematerialer for å utvikle et klimavennlig anlegg. I kvalitetsprogrammet
må det dokumenteres oppfølging av ulike miljøtema, og hvordan miljøkvaliteter følges opp i bygge-,
anleggs- og driftsfasen.
Transport og energibruk er viktige miljøtema i driftsfasen til anlegget. Videre skal det redegjøres for
viktige miljøtema i anleggsfasen slik riggområder, massehåndtering, håndtering av bekk og
ivaretakelse av naturområder.
For dette prosjektet blir det spesielt viktig at Tangvallbekken håndteres på en god måte i
utbyggingen. Bekk og bekkekant må utformes på en god måte som sikrer naturverdier og
habitatverdier.

4.18.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er utarbeidet en ROS-analyse for området (Asplan Viak, 28.03.2019). ROS-analysen er revidert
som følge av innspill fra Fylkesmann i andre høring.
Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste,
fareidentifikasjonsmøte osv:












Storm og orkan
Lyn- og tordenvær
Flom i vassdrag
Ekstrem nedbør over lengre tid
Skred
Skogbrann nær opptil planområdet
Lyngbrann nær opp til området
Stor ulykke på dagens E39
Utslipp som følge av trafikkulykke
Brann i transportmiddel i og i nærheten av
planområdet
Brann i bygninger og anlegg
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Eksplosjon i tankanlegg
Dambrudd
Forurenset drikkevann
Svikt i energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet for varer og
personer
Svikt i nød og redningstjenesten
Terror
Skoleskyting
Rørbrudd i byggefase
Trafikkulykker i planområdet
Ulykke i/ved åpen elv/bekk
Ulykke ved stup og farlige
terrengformasjoner
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Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder
innebærer en akseptabel risiko.

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak.
Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak i tabellen vurderes
risikoen å være akseptabel.
Dambrudd er foreløpig markert som rødt i tabellen siden vi har for dårlig informasjon om tilstanden
på Stemvann. For å sjekke ut dette planlegges det en befaring med kommunen og NVE hvor
faregraden forventes å kunne justeres ned.
Tabell 1. Sammendrag av risiko for uønskede hendelser
Uønsket hendelse

Risiko
Liv/
helse

Forslag til risikoreduserende tiltak

Stabilitet

Materielle
verdier

Storm og orkan

Skjøtsel av store trær, jevnlig kontroll av tak og
bygningsdeler.

Lyn- og tordenvær

Lynavledere

Flom i vassdrag

Flomgater for å hindre at vann kommer inn i
planområdet (nord for E39). Krav til lokal
overvannshåndtering, utomhusplan og teknisk plan
(§2.1, 2.2). Det vil utarbeides flomberegning for
Tangvallbekken for ytterligere kontroll av
flomsituasjon.
Tomt, tak og idrettsplass opparbeides som en del av
overvannsystemet.
Det sikres flomveger internt i planområdet slik at
overvann fra ekstrem nedbør ledes bort.
Ev. avsperring av område ved snøskredfare. Sikring
ved behov. Krav til geoteknisk vurdering (§2.4).

Urban flom/ekstrem
nedbør over lengre tid
Skred (kvikkleire, jord,
sten, fjell, snø)
Skogbrann nær opptil
planområdet

Ingen spesielle tiltak

Lyngbrann nær opptil
planområdet

Ingen spesielle tiltak

Stor ulykke på dagens
E39

Ingen spesielle tiltak

Brann i transportmiddel
i og i nærheten av
planområdet
Brann i bygninger og
anlegg

Ingen spesielle tiltak
Prosjektering av brannvarsling og rømningsveier og
byggutforming ihht. TEK 17. Oppfølging med
kontroll av brannvarslingsanlegg. Planer for
evakuering av bygninger. KU teknisk infrastruktur
viser opplegg for brannvannsforsyning til området.
Brannøving.
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Eksplosjon i tankanlegg

Ingen

Dambrudd

Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om
konstruksjonen ved Stemvann. Det antas at det ikke
er behov for tiltak, men det må gjennomføres en
tiltaksvurdering/kontroll av kommunen og NVE før
fareklasse kan justeres ned.
Ingen spesielle tiltak

Forurenset drikkevann
Bortfall av
energiforsyning

Ingen spesielle tiltak

Bortfall av telekom/IKT

Ingen spesielle tiltak

Svikt i vannforsyning

Ingen spesielle tiltak

Svikt i
fremkommelighet for
varer og personer
Svikt i nød og
redningstjenesten

Ingen spesielle tiltak

Terror

Beredskapsplaner for skole, politi, nød og
redningstjeneste.
Det er utarbeidet retningslinjer for utforming av
byggeprosjekter som kan innarbeides ifm.
prosjektering av anlegget
Beredskapsplaner for skole, politi, nød og
redningstjeneste.
Det er utarbeidet retningslinjer for utforming av
byggeprosjekter som kan innarbeides ifm.
prosjektering av anlegget
Tekniske planer (§2.1.3),, planlegging rørgater,
faseplaner

Ingen spesielle tiltak

Skoleskyting

Rørbrudd i byggefase
Trafikkulykker i og
rundt planområdet

Tiltak i planforslaget:
Samferdselsanlegg etter kommunens vegnormaler
Endret overgang
Dagens innkjøring til ungdomsskolen forbedret
Forutsigbart kjøremønster
Planlegge området på en oversiktlig måte som
legger til rette for god sosial kontroll. Som del av
utomhusplan må tiltakshaver vise utforming av
bekk, kantsoner, ras- og fallsikring.
Ingen spesielle tiltak

Ulykker tilknytning til
åpen elv/bekk
Ulykker i tilknytning til
stup og farlige
terrengformasjoner
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5.

KONSEKVENSER AV PLANFORLAGET

I henhold til planprogrammet (Søgne kommune, 26.10.2016) skal det utarbeides
konsekvensutredning for området siden det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd,
jf. § 4-2 med tilhørende forskrifts § 2, bokstav f, (vedlegg I, nr. 1: Industrianlegg, næringsbygg, bygg
for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn
15 000 m2 eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar), er det krav om utarbeides
konsekvensutredning.

5.1. Alternativer
5.1.1. Referansealternativ (0-alternativet)
Nullalternativet er at området forblir slik det er i dag.

5.1.2. Utbyggingsalternativ 1

Figur 56: Alternativ A4-A fra mulighetsstudie ligger til grunn for konsekvensvurderingen.
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Det etableres en videregående skole med tilhørende anlegg og eksisterende ungdomsskole erstattes.
Det skal bygges et nærmiljøanlegg i tilknytning til ungdomsskolen. Den videregående skolen skal ha
kapasitet til 630 elever, mens ungdomsskolen skal ha plass til 540 elever i to byggetrinn. I tillegg
kommer idrettsanlegg og infrastruktur med parkering over og under bakken, uteoppholdsarealer og
gang- og sykkelveier med mer. Det er utarbeidet et rom- og funksjonsprogram som ligger til grunn for
vurderingene. Detaljprosjektering vil skje etter konkurranse. Det pågår en
totalentreprisekonkurranse som vil detaljere flere av løsningene som er lagt til grunn for
planforslaget.
I planprosessen har det blitt utarbeidet en mulighetsstudie (Asplan Viak, 10.04.2018) for å vurdere
om det skal etableres en barnehage og/eller svømmehall innenfor planområdet, og om det er plass
til alle funksjoner som er definert i planprogrammet. I denne prosessen har det blitt vurdert at
svømmehall vil være et tilskudd det bør tas høyde for, mens barnehage bør løses et annet sted for å
ikke spise for mye av utearealene til skolen. I forrige planforslag var det vurdert at det ikke var plass
til både friidrettsbane og 11-er fotballbane sør for E39. Nå er dog både Håvardstads jorde og jorde
vest for dette innlemmet i planområde. I den første høringen av planforslaget lå alternativ 2B fra
mulighetsstudien til grunn for vurderingene i konsekvensutredningen og de ulike delrapportene som
ble utarbeidet. I andre høring ble utredningene oppdatert i tråd med skisseprosjektet, alternativ 4A
fra mulighetsstudien (Figur 56), slik det ligger etter at planområdet har blitt utvidet. Det endelige
planforslaget er utviklet basert på tiltak identifisert i konsekvensutredningen.

5.2. Utredninger konsekvenser for miljø og samfunn
5.2.1. Utredningstemaer og metode
Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt under
utarbeidelsen og gjennomføringen av planen (jf. pbl § 4-2). Hensikten med utredningen er å
synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre. Vurderingene vil bli gjort med sammenligning mot
0-alternativet.
Planprogrammet foreslår utredningene i oversikten under:















Støy
Kulturminner og kulturmiljø
Naturmangfold og vannmiljø
Idrett
Transportbehov og parkering
Grunnforhold
Energiforbruk og energiløsninger
Annen teknisk infrastruktur
Beredskap og ulykkesrisiko (Risiko og sårbarhetsanalyse)
Tilgjengelighet for alle
Barn og unges oppvekstsvilkår
Friluftsliv
Jordressurser
Kriminalitetsforebygging

Det er utarbeidet egne temarapporter som omtaler de aktuelle temaene i detalj, mens enkelte tema
er vurdert å kunne gjennomgås på et enklere nivå.
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5.2.2. Støy
Forutsetninger planprogrammet
Planområdet er støyutsatt og ligger i rød og gul støysone. Det skal lages en detaljert støyutredning
hvor det avklares hvordan tilfredsstillende støyforhold skal sikres gjennom planen jf. T-1442/2012.
Konsekvenser
Det er utarbeidet støyanalyse (Asplan Viak, 11.02.2019) hvor støykonsekvenser er utredet.
Trafikkdata er hentet fra trafikkanalyse for nytt skolesenter på Tangvall 1, og prognosesituasjonen er
lagt til grunn for år 2040. Dette er i tråd med Klima- og Miljødepartementets krav i T-1442 om at
støyberegninger skal utføres for en trafikkmengde framskrevet 10-20 år fram i tid.
Figur 57 oppsummerer rapportens vedlegg med beregnede støysonekart.
0F

Figur 57: Beregnede støysonekart.
Vedlegg

Beregnings- år

Beregningshøyde

Beregningsparameter

Situasjon

B

2018

4 meter

LD

Dagens situasjon, dagens skole

C

2018

1,5 meter

LD

Dagens situasjon, dagens skole

D

2040

4 meter

LD

Fremtidig situasjon med nytt skolesenter

E

2040

1,5 meter

LD

Fremtidig situasjon med nytt skolesenter

På grunn av at E39 legges om, vil prognosesituasjonen ha mindre trafikk enn i dagens situasjon. I
følge hjemmesiden til Nye Veier er byggestart oktober 2018 og strekningen skal være ferdig bygd i
løpet av 2022. Altså samtidig med at skolens første byggetrinn skal stå ferdig. Det vil bli noe økt
trafikk på veiene rundt skolen, særlig Rådhusveien.

1

Asplan Viak AS, 616591-01 «Trafikkanalyse nytt skolesenter på Tangvall», juli 2018.
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Figur 58: Beregnet Lday støysonekart 1,5 meter over terreng 2018.

Det er beregnet LDay støysonekart og fasadestøynivåer for nytt skolesenter på Tangvall i henhold til
Figur 59. Støysonekartene viser at en liten del av skolens uteoppholdsarealer nærmest E39 er utsatt
for støy over grenseverdi.

Figur 59: Beregnet Lday støysonekart 1,5 meter over terreng 2040. Illustrerer støynivå på uteoppholdsarealer på
bakkeplan.

Det er utført beregninger med en skjerm/voll mot E39 som viser effekten av tiltak dersom det blir
behov for at en større andel av uteoppholdsarealene skal ha støynivåer under grenseverdiene i
retningslinje T-1442.
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Figur 60: Beregnet LD støysonekart 1,5 meter over terreng for å illustrere støynivå på bakkeplan. Det er
beregnet med en skjerm med høyde 1 meter over vegdekkekant til E39 som er markert med blå linje.

Skolenes fasadestøynivåer er beregnet til LDay 57-58 i de mest utsatte fasadene. Det er ikke utendørs
støykrav til skoler, men det anbefales at undervisningsrom og møterom vendt mot støyutsatte
fasader kontrolleres mot innendørs krav i NS 8175:2012 etter at planløsninger er kjent i en mer
detaljert fase.
Det er utført beregninger av støy fra ny fotballbane/friidrettsbane. Det finnes ikke retningslinjer eller
krav for slike idrettsanlegg i Norge, og derfor er benyttet tyske grenseverdier. Basert på
forutsetningene, så vil støy fra fotballbanen/friidrettsbanen påvirke de nærliggende boligene med
støynivåer over grenseverdiene som er benyttet. Driftstid, mulighet for å skjerme tribunen i nord og
forutsetninger om publikumsantall er forhold som bør vurderes nærmere ved videre detaljering.
Det er utført en kontroll av støynivåøkning for eksisterende boliger som følge av økt trafikk inn til
skolesenterets områder. Generelt er trafikkøkningen relativt liten og dermed også støyøkningen.
Unntaket er boliger vendt mot Rådhusgata der den relative trafikkøkningen er stor. Det beregnes
maksimalt 2-3 dB støyøkning for disse boligene, og dermed er det ikke behov for videre vurdering av
støytiltak her.
På bakgrunn av overnevnte vurderes utbyggingsalternativet å ha liten konsekvens, og at den totale
støysituasjonen blir positiv som følge av redusert trafikk på E39. Som del av utomhusplaner for
uteområdene/idrettsareal bør støy til tilleggende områder vurderes. Dette er lagt inn som krav i
§2.1.2.

5.2.3. Kulturminner og kulturmiljø
Forutsetninger planprogrammet
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne innenfor området. Det skal gjennomføres
arkeologisk kartlegging nord og sør for E39 i tråd med fylkeskonservator sine krav. Dersom
automatisk fredede kulturminner skal frigis må det søkes om.
Konsekvenser
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Det er ikke utarbeidet nye vurderinger knyttet til kulturminner og kulturmiljø da det tidligere er
utført arkeologiske registreringer av Håvardstad jorde av fylkeskonservatoren (se kapittel 4.15) og et
automatisk fredet kulturminne er registrert i Askeladden med ID 134542. De har derfor ikke varslet
registrering på dette jordet i forbindelse med Skolesenter saken.
På denne bakgrunn er videre prosess avklart fylkeskommunen:
Søgne kommune fortsetter videre med planarbeid som planlagt. Lokaliteten (ID134542) markeres på
plankartet som bestemmelsessone (§8.1, område #1) og ikke hensynssone, og det skal beskrives i
planbeskrivelsene at det finnes et automatisk fredet kulturminne med ID 134542, som ligger innenfor
planområdet. Deretter må det søkes til Riksantikvaren om dispensasjon for å frigi lokaliteten før det
settes tiltak i planområdet.
Når Fylkeskonservatoren får saken på høring, sender de saken videre til Riksantikvaren som
dispensasjonssøknad og vi ber om å frigi lokaliteten på vilkår at lokaliteten skal graves ut. Når
Riksantikvaren uttaler seg, sender de et krav med bestemmelse som kommunen må ta inn i egne
bestemmelsene. Når teksten fra Riksantikvaren er tatt inn i deres bestemmelsene, kan kommunen
vedta planen. Foreløpig bestemmelse er lagt i §8.1.
Når planen er vedtatt, søker fylkeskonservatoren (hvis kommunen ønsker det), om å gjennomføre
utgravning i henhold til §10 i kulturminneloven. Da kommer Kulturhistorisk Museum (KHM) og graver
ut lokaliteten. Når lokaliteten er gravd ut og en skriftlig melding er sendt fra KHM til Riksantikvaren,
kan en sette i gang utbygging som planlagt.
I og med at planforslaget legger opp til å følge anbefalt prosess fra fylkeskonservatoren vurderes
utbyggingsalternativet å ha liten konsekvens.

5.2.4. Naturmangfold og vannmiljø
Forutsetninger planprogrammet
Eksisterende kunnskap skal legges til grunn. Det kan bli aktuelt å legge om Tangvallbekken,
avbøtende tiltak for å ivareta vannkvaliteten og naturverdiene knyttet til bekken skal vurderes og
sikres gjennom planen.
Konsekvenser
Det er utarbeidet konsekvensutredning for naturmangfold (Asplan Viak, 16.01.2019) hvor
konsekvenser er utredet. Rapporten tar for seg terrestrisk naturmangfold, vannmiljø og fisk og
ferskvannsorganismer.
Av områder med stor verdi for terrestrisk naturmangfold ble det registrert 3 naturtypelokaliteter
innenfor planområdet, men ingen av disse berøres av tiltaket. Blant øvrige naturområder vurderes
Tangvallbekken med kantvegetasjon som betydningsfull for både terrestrisk og akvatisk
naturmangfold. Det søkes mot å øke bekkens habitatkvaliteter og økologiske funksjoner på den
kanaliserte strekningen av bekken langs ny idrettsbane, noe som på sikt kan øke kvaliteten på bekken
som funksjonsområde for fisk og ferskvannsorganismer til tross for inngrep tett på bekken på deler
av strekningen. Den varige konsekvensen for naturmangfold vurderes derfor til å bli liten positiv på
lang sikt, etter at kantvegetasjon har fått etablere seg. Denne vurderingen tar for gitt at
forutsetningene til grunn for de ulike konsekvensvurderingene etterfølges.
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For vannkvalitet/vannmiljø vurderes konsekvensen å være liten negativ for Tangvallbekken gitt at
avbøtende tiltak og beskrevne forutsetninger gjennomføres. Konsekvensen for Føssa
(influensområdet) og Hermannsbekken vurderes som ubetydelig/ingen.
En rekke forslag til avbøtende tiltak, samt tiltak for bekjempelse/hindring av spredning av fremmede
arter, er gitt. Disse forslagene anbefales å etterfølges i en YM- plan. I tillegg anbefales utarbeiding av
en egen plan for gjenetablering av bekkens kantvegetasjon. Disse anbefalingene er fulgt opp i
planforslaget ved at det er stilt krav til kvalitetsprogram (§2.1.1) og bekkens kantsone (§6, §7.3)

5.2.5. Idrett
Forutsetninger planprogrammet
Dagens bruk av området til idrett, samt planens virkning for framtidig bruk av området til idrett skal
beskrives.
Konsekvenser
Det er utarbeidet konsekvensutredning for idrett (Asplan Viak, 25.01.2019) hvor konsekvenser er
utredet. Under er oppsummering av konsekvenser listet opp:
Positive konsekvenser:
+
+
+
+
+
+
+
+

Nytt fullverdig friidrettsanlegg
Mulighet for 9-er bane i kaldhall nord for E39
Idrettshall og svømmehall gir nye tilbud, større bredde
Å samle tilleggsfunksjoner gir fellesskap og god utnytting
Tilfredsstillende plassering med forbindelse til sentrum – uten å bli barriere
Nærhet til godt tilrettelagte friluftsområder
Kort gangavstand til kollektivterminal
Gir bedre tilgjengelighet for alle

Negative konsekvenser:
-

Mister 4 samlete sandvolleybaner – selv om to kan erstattes i nærmiljøanlegget
Mister to gressbaner brukt til trening og oppvarming, en nord og en sør for E39
Tilbakebetaling av spillemidler

Avbøtende tiltak – anbefalinger:


Erstatte baner og funksjoner som fjernes til en egnet plassering utenfor planområdet/tomta.
Spesielt aktuelt 2 sandvolleyballbaner.

5.2.6. Transportbehov og parkering
Forutsetninger planprogrammet
Etableringen av et nytt skolesenter med videregående skole i tillegg til ungdomsskole vil få
konsekvenser for trafikkbelastningen i området, med skoleskyss, arbeidsreiser for ansatte og
elevkjøring. Konsekvensutredningen skal belyse hvordan trafikkbelastningen vil bli, og vise hvordan en
kan sikre en god trafikkavvikling både for gående, syklende og biler. Det skal gjøres vurderinger av
hvor stor parkeringsdekning for bil, sykkel og moped som skal legges til grunn, og hvor parkeringen
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skal etableres. Videre skal det vurderes behov for og plassering av ladestasjoner og avklares hvordan
kollektivbetjeningen skal løses.
Konsekvenser
Det er utarbeidet konsekvensutredning for trafikk (Asplan Viak, 03.07.2018) hvor konsekvenser er
utredet. Det har blitt vurdert at trafikkutredningen som ble utarbeidet i forbindelse med det forrige
planforslaget også er dekkende etter enderinger som er gjort i det reviderte planforslaget.
Basert på reisemiddelfordelingen er det beregnet at dagens ungdomsskole genererer 200 bilturer i
årsdøgntrafikk (ÅDT). Planforslaget med ungdomsskole, videregående skole og svømmehall er
beregnet å generere ca. 1200 bilturer i ÅDT. Siden dagens ungdomsskole erstattes vil trafikken til og
fra denne måtte fjernes fra vegnettet før vi legger på den nye trafikken. Dette resulterer i at området
i fremtiden er beregnet å generere ca. 1000 bilturer i ÅDT mer enn i dagens situasjon. Av de
beregnede bilturene vil cirka 1/3 være turer som benytter parkeringsplassene, mens de resterende
cirka 2/3 vil være knyttet til Kiss&Ride.
Det er laget to varianter av fordeling av trafikken ut i vegnettet med utgangspunkt i ulike alternativ til
adkomst med bil til planområdet. Det er i hovedsak bilturer til bilparkering som er forskjellig i de to
variantene.
↖
Beregnet ÅDT
Planforslaget
Parkering i sørvest

Sentrumsveien
E39
0

150
150

Planområdet (ÅDT = 1000) =>
400 til/fra parkering i sørvest, 600 til/fra Kiss&Ride i Rådhusvn
350
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
200
650

Parkering
200

Tangvallveien V
350

500

500
Tangvallveien Ø

Figur 61: Fordeling av nyskapt trafikk til/fra planområdet i vegnettet på ÅDT-nivå med parkeringen i sørvest.
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↖
Beregnet ÅDT
2040 m/planforslaget
Parkering i sørvest

Sentrumsveien
E39
5600

7950
3150
Planområdet
600
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
3000

1350

Parkering
3100

Tangvallveien V
6050

6100

4900
Tangvallveien Ø

Figur 62: Beregnet ÅDT i Tangvall i år 2040, inkludert planforslaget med parkering i sørvest og effekten av ny
E39 samt utvikling i henhold til KDP Tangvall. Tungtrafikkandel 5 %.

↖
Beregnet ÅDT
Planforslaget
Parkering i øst

Sentrumsveien
E39
0

300
0

Planområdet (ÅDT = 1000) => 300 til/fra parkering u/bakken i øst, 600
til/fra Kiss&Ride i Rådhusvn. og 100 til/fra parkering på bakken i øst
300
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
300
400

Parkering
300

Tangvallveien V
350

450

550
Tangvallveien Ø

Figur 63: Fordeling av nyskapt trafikk til/fra planområdet i vegnettet på ÅDT-nivå med parkeringen i øst.
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↖
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Figur 64: Beregnet ÅDT i Tangvall i år 2040, inkludert planforslaget med parkering i øst og effekten av ny E39
samt utvikling i henhold til KDP Tangvall. Tungtrafikkandel 5 %.

Figur 62 viser beregnet ÅDT på Tangvall i år 2040 med tiltaket med flateparkering i vest, mens Figur
64 viser beregnet ÅDT i Tangvall i år 2040 med tiltaket (Planforslaget) med parkering i øst og effekten
av ny E39 samt utvikling i henhold til KDP Tangvall. Tallene i alternativet med parkering i øst er
grunnlag for støyberegninger.
Bilturer knyttet til Kiss&Ride er beregnet til ca. 700, og disse er fordelt med 600 til/fra Kiss&Rideløsningen i Rådhusveien og 100 til/fra parkeringen med adkomst fra Rådhusveien i vest. Halvparten
av turene i Rådhusveien vil være til Kiss&Ride-løsningen og halvparten vil være fra. Da Rådhusveien
er enveiskjørt vil turene til Kiss&Ride-løsningen belaste den første halvdelen av Rådhusveien og
turene fra Kiss&Ride-løsningen belaste den siste halvdelen. Dette gjør at trafikkmengden på
strekningen blir halvparten (300 bilturer) av den beregnede turproduksjonen.
Fordelingen av trafikkmengdene i vegnettet viser at plasseringen av bilparkeringen har liten
betydning for belastningen i vegnettet. Grunnen til dette er at mesteparten av trafikken er knyttet
tikl Kiss&Ride, som er lik i begge alternativene. Det er knyttet stor usikkerhet til omfanget av
Kiss&Ride-turer, spesielt i tilknytning til den videregående skolen. Denne usikkerheten vil være den
samme for begge alternative.
Trafikkutredningen er basert på at dagens vegnett er opprettholdt også i år 2040 med unntak for ny
E39 som er under bygging nå. Det har vært drøftet om andre tiltak bør være en del av forutsetningen
for beregningen i år 2040. Det er konkludert med at det er knyttet usikkerhet til hva som faktisk blir
realisert, slik at andre tiltak, som kan bli iverksatt lengre frem i tid og som vil påvirke trafikkbildet i
Tangvall. Dette gjelder særlig:




Ny parkeringsløsning med felles nedkjøring i Sentrumsveien
Ny tverrforbindelse mellom Tangvallveien og dagens E39.
Utvikling av eiendommer i sentrum med høyere utnyttelse/endrete forutsetninger enn i KDP
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5.2.7. Grunnforhold
Forutsetninger planprogrammet
Områdestabiliteten i området må avklares jf. krav i kommunedelplanen for Tangvall.
Konsekvenser
Det er utarbeidet en vurdering av områdestabiliteten (GrunnTeknikk AS, 14.01.2019) hvor
konsekvenser er utredet.
Notatet inneholder vurdering av områdestabilitetsforholdene for reguleringsområdet iht. NVEs
veileder 7/2014.
Basert på topografiske forhold og grunnforhold tolket fra kjennskap til tidligere utførte
grunnundersøkelser i området, anses områdestabiliteten som tilfredsstillende og det er ikke kartlagt
noen kvikkleirefaresone i sammenheng med prosjektet.
Lokalstabilitet for evt. utgravinger eller oppfyllinger må vurderes i detalj av geoteknisk sakkyndig
senest innen rammesøknad (§2.4). Mer detaljert vurdering fremgår i notatet.

5.2.8. Energiforbruk og energiløsninger
Forutsetninger planprogrammet
Det skal vurderes energieffektive løsninger og bruk av fornybare energikilder.
Konsekvenser
I samråd med kommunen er det ikke utarbeidet en egen utredning for energiforbruk og
energiløsninger. Dette temaet ansees likevel godt ivaretatt ved at det er stilt krav om løsninger med
en såkalt ZEB-O 20 % M standard i totalentreprisekonkurransen. ZEB-O innebærer at
energiproduksjonen i bygningene skal kompensere for klimagassutslippene fra energibruk til driften
av bygget. Et slikt ambisjonsnivå medfører at det både skal arbeides med energi til drift av bygget
(Operations) og iboende energi i materialene (Materials). I skoleanlegget skal 20% av materialene
regnes inn.
Dette vil si at oppdragsgiver går lenger enn kravene i TEK17, og derfor ansees tiltaket å ha en positiv
konsekvens for energiforbruk og energiløsninger.

5.2.9. Annen teknisk infrastruktur
Forutsetninger planprogrammet
Løsninger for vann, avløp, brannvann, fiber m.m. skal belyses og avklares, herunder kapasitet og
framføring. Hovedvannledningen skal ivaretas, dersom det er behov for flytting av
hovedvannledningen skal det belyses i konsekvensutredningen.
Konsekvenser
Det er utarbeidet konsekvensutredning for teknisk infrastruktur (Asplan Viak, 25.01.2019) hvor
konsekvenser er utredet.
Vannforsyning
Det blir nødvending å tilpasse ledningstraseen for hovedvannforsyningsnettet slik at
hovedledningene ikke blir liggende nærmere enn 4 meter fra bygg og viktige anleggsdeler.
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Ut fra knutepunktet for vannforsyningen til Søgne som vist i Figur 65, kan pumpestasjonen forbli slik
den ligger i dag. Hovedledningen mot vest mot Lunde kan også ligge uendret. Hovedledningen mot
øst til Tangvall og Tofteland, må legges om slik at man kommer utenfor de planlagte skolebygg som
vist ved linje F-G-H. På hovedledningen mot Høllen må ledningstraseen flyttes mot vest for å ikke bli
liggende under planlagte skolebygg som vist i stiplet linje fra F mot E.

Figur 65: Skoleanlegg, vannledninger og plassert mer enn 4 meter fra dagens pumpestasjon.

Denne omleggingen er kostnadsberegnet til ca. 1,255 mill NOK. Den dyreste løsningen i forrige runde
med flytting av pumpestasjon ble beregnet til ca. 7,5 mill, slik at denne løsningen vil innebære en
vesentlig besparelse.
Når det gjelder vannforsyningen til skolen er det ingen utfordringer med hensyn til kapasitet eller
avstand. I Rådhusgaten ligger en relativt ny 160 mm vannledning som kan være et naturlig
tilkoblingspunkt for skoleanlegget. Her er det godt trykk og ledningen er tilkoplet en 225 mm
hovedledning som fordeles på Tangvall. Skoleprosjektet kan uten problemer forsynes med
drikkevann og brannvann. Planområdet ligger plassert kun ca. 100 meter fra hovedvannforsyningen
til kommunen til Tangvall.
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Brannvann til skolen
Figur 66 viser hvordan skolebygningene får brannvannssikring. For å nå hele området med 50 meter
slangeuttrekk som illustrert, må det legges ut en vannledning på øst og vestsiden av byggingene. På
østsiden koples vannledningen til en 160mm vannledning som ligger i Rådhusgata og som mates fra
hovedvannledningen fra Tangvall.

Figur 66:
67: Prinsippløsninger for brannvann

På vestsiden anbefales at det trekkes en vannledning inn i skoleområdet tilkoplet eksisterende
100mm vannledning som vist. Denne vannledningen vil bli matet fra hovedledningen som går mot
Høllen etter omleggingen.
Brannvanntilførsel vil tilfredsstille krav på minimumsbrannvann fra en 100mm ledning og forsynes fra
to ulike uttak fra hovedvannledningen, noe som sikrer best mulig trykk og kapasitet. Brannvann fra
Rådhusgata kommer fra en 160mm vannledning som kan leverer over 50 l/s.
Avløp
Området er godt dekket med avløpsnett frem til ungdomsskolen med tilkoblingspunkt som vist i
Figur 68. Ledningen frem til Tangvall ungdomsskolen er 200mm pvc ledning (B-C). Denne ledningen
går over en 160 mm relativt ny pvc ledning som ligger i Rådhusgaten.
For nytt skoleprosjekt økes avløpsbelastningen med 1000 (tilsvarende 180 pe). Kommunen har
vurdert at eksisterende avløpsledning skal ut fra teoretiske beregninger ha kapasitet til å håndtere
økning av avløpsmengden. Før eventuelt detaljprosjektering kan det være aktuelt å teste
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kapasiteten på ledningsstrekket ved vann fra tankbil etter at ledningene er spylt for å teste
funksjonalitet og kapasitet på ledning merket B-C.

Figur 68: Avløpsledningsnett og tilkoplingspunkt(B) for ny Tangvall skole

Overvann
Kommunen har nylig vurdert kapasiteten var overvannsystemet som dekker Tangvall sentrum.
Nesten hele sentrum består at tette flater som gater, parkeringsplasser og tak. Alt dette fanges opp
av overvannsnettet hvor nesten alle sluk ligger nærmere ledningsnettet enn 50 meter. Det betyr at
ved korte intense nedbør blir en del av ledningsnettet overbelastet uten at det til nå har skapt
problemer med oversvømmelser. Kommunen vil nå øke fokus på en grønnere overvannshåndtering
med infiltrasjon og forsinking av overvannet slik at dagens ledningsanlegg kombinert med en blågrønn overvannshåndtering kan betjene morgendagens klimautfordringer. Kommunen har vedtatt
den generelle trepunkts strategien for overvannshåndtering som fokuserer på håndtering av
overvann.
Figur 69viser overvannsvannledninger i planområdet (Stadion og Tangvall Skole). Overvann fra
Tangvall skole går hovedsakelig i grunnen, mens noe går til en 112 mm betongovervannsledning til
Tangvallsbekken (farget sort i Figur 69). Denne ledningen har nok begrenset kapasitet. Alt overvann
fra skolen som ikke infiltreres, drenerer mot Tangvallbekken. Fotballbanen mellom Tangvall skole og
E-39 drenerer også vestover til Tangvallbekken men med antatt betydelig infiltrasjon i grunnen. Sør
for skolen ligger en overvannsledning langs Rådhusveien. Denne ledningen drenerer etter det vi
forstår vann fra veien og ikke fra skoleområdet. Etter nærmere inspeksjon i juni 2018, under intens
nedbør, ble det registrert at det er bygd enkelte sluk i parkeringsplass foran skolebygget som ikke er
registret i VA kartet. Det antas at vann fra parkeringsplassen drenerer til overvannsledningen i
Rådhusgata.
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Fra Stadion infiltrerer overvannet normalt i grunnen og størstedelen som ikke infiltreres i grunnen
drenerer mot vest til Tangvallbekken. I sør-østlige hjørnet av stadion ligger en 300 mm
overvannsledning med 3 sluk som drenerer østover (Se Figur 69, blå ledning). Denne ledningen tar
noe av overvannet fra en liten del av stadion i sør.

Figur 69: Overvannsledninger på Tangvall

Jordet som er tenkt til idrettsformål nord for E39 har enkelte ganger fungert som et
fordrøyningsbasseng. Her vil det periodevis fortsatt oppstå overvannsproblemer.
Her bør det tilrettelegges for å fordrøye og forsinke og infiltrere overvann slik at ikke nedstrøms
overvannsledning fylles og skaper problemer i sentrum. Overvannet kan håndteres i området ved at
man enten tillater at idrettsbaner tillates brukt som fordrøyningsbasseng i korte perioder med intens
nedbør, eller at man tilrettelegger for fordrøyningsbasseng ved idrettsbanene. Det kan også være
mulig med å etablere undergrunns fordrøyningsbasseng om grunnvannet er lavt nok til dette. Topp
dekke for idrettsanleggene nord for E-39 bør ha tilsvarende infiltrasjonskapasitet som dagens
grøntarealer. Tette flater må unngås.
Forslag til utbygging av skoleområde betyr takflater på ca. 11500 m2 og 6000 m2 parkering. Til
sammenligning har Tangvall Ungdomsskole i dag et tett areal på ca. 9200m2 hvor kun 1300 m2
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drenerer til kommunens overvannsnett i Rådhusveien fra den asfalterte parkeringsplassen sør for
skolen. Denne kommunale overvannsledningen i Rådhusveien har svært begrenset kapasitet og
kommunen ønsker å finne løsninger som kan redusere belastningen på denne overvannsledningen
om mulig.
For å avgrense avrenning fra fremtidig prosjektområde må man benytte det gode
infiltrasjonsmulighetene som vi ser finnes i dag til den grad dette er mulig. Blågrønne løsninger
anbefales. Det vil si at samtlige idrettsanlegg og gressmatter er porøse og tillater infiltrasjon for å
tilstrebe en infiltrasjon tilsvarende hva plen og parkarealer kan gi med tilsvarende grunnforhold.
Løsninger som anbefales integrert i utbyggingen:
-

Grønne tak anvendes på skolebygg.
Alt overvann dreneres mot Tangvallbekken.
Eventuelle tette flater som måtte drenere mot Rådhusveien må førdrøyes i et
fordrøyningsbasseng etter nærmere avtale med kommunen hvordan dette kan best ordnes.
Idrettsanleggene senkes slik at ved ekstremvær gir idrettsplassen et fordrøyningsvolum med
stimulert infiltrasjon i grunnen. Ved å senke idrettsanlegget med ca. 0,2 meter kan man få et
fordrøyningsvolum på rundt 2000 m3.
Området er flatt og for å sikre mot flomskader bør gulvnivå plasseres godt over bakkenivå.
Parkeringsanlegg for biler må ha et porøst dekke som tillater infiltrasjon. Eventuell avrenning fra
parkeringsplass kan håndteres i en infiltrasjonsdam nær parkeringsplass og parkområde.

Fiberkabler
I følge Bravida går det ingen fiberkabler over skoleområdet eller idrettsanlegget. Det går en kort
fiberkabel fra Rådhusveien inn til skolebygget.
For ny skole trenges nytt fibernett. Dette lar seg lett ordne. Legging av fiberkabler ansees som
relativt problemfritt. For å legge fiberkabler har vi lagt inn en antatt grøftekostnad på kr. 800 per
meter og totalt 200 lengemeter med budsjettkostnad på kr 160 000.
El-forsyning
Dagens el-forsyning er vist i Figur 70. I følge
samtaler med Bravida, må man regne med at all
elforsyning må legges med nye kabler og utstyr.
Der er generelt sett ingen store utfordringer med
strømforsyning til den planlagte skolen.
Høyspentledningen som går fra «Trafo Tangvall» til
Søgne Ungdomsskole må legges om mens alle
lavspentledninger inkludert ledningen til
pumpestasjonen må legges på nytt.
Flere boliger på østsiden av skolen forsynes med
luftspenn. Forsyningen her må legges om til kabler i
bakken. Denne omleggingen her kan koste opp mot
kr 200000.Det vil være en fordel for ny strømforsyning til
Figur 70: Kart som viser dagens EL- forsyning til
pumpestasjonen om denne flyttes mot øst nær
skoleområdet.
ledningen som ligger i Gamle Høgskolevei. Flyttes
pumpestasjonen møt øst kan tilkoplingskostnadene
trolig begrenses til kr 30000-40000.
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Den nye skolen med et areal på over 10000 m2, kan ha behov for anslagsvis 2000A ifølge Bravida.
Agder Energi vil da normalt kreve at trafoen skal plasseres inne i bygget. Utgangspunktet for
tilkopling kan da godt bli der trafoen ligger i dag. (Se Figur 71). Denne trafoen kan eventuelt
oppgraderes og flyttes inn i nytt skolebygg. Dette vil kunne løses uten større problemer.

5.2.10. Flomberegning
NVE fremmet innsigelse til detaljreguleringen for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall fordi det er
mangelfullt vurderingsgrunnlag knyttet til flomfaren fra Tangvallbekken. Videre kunne ikke NVE se at
det er gjort utredninger av flomfaren, og mente at planen ikke i tilstrekkelig grad dokumenterte
hvordan hensynet til flom skal ivaretas, og det ikke ar utredet tilstrekkelig om utbyggingen kan føre
til økt flomfare for nedstrøms bebyggelse.
Konsekvenser
For å svare ut innsigelsen er det utarbeidet en flomberegning (Asplan Viak AS, 28.05.2019) hvor
konsekvenser er utredet.
Modellering av 200-årsflom med klimapåslag i eksisterende situasjon viser at en del av planområdet
vil stå under vann, dog ikke mye. Som avbøtende tiltak anbefales terrengheving på BOP1 til minimum
kote +14,50 og til kote +17,51 på o_BIA2 i nord. Samtidig anbefales å etablere flomvei på BOP1, fra
undergangen mot Tangvallbekken. Flomvei bør ha vannførende tverrsnitt minst 1,5 m2. Ved
etablering av flomveien må bygget tilknyttet hovedvannforsyningen sikres mot flom.
I nord anbefales det at ny vei o_GS tilpasses for bruk som flomvei ved å senkes til under kote +17,4,
med fall mot sør/vest. Alle flomveier må dimensjoneres for å ta unna vannmengder tilsvarende 200årsflom med klimapåslag 40 %. Dette inkluderer erosjonssikring.
Øvrige tiltak som kan vurderes er å etablere fordrøyning oppstrøms Hermannsbekkens inntak,
oppdimensjonere bekkelukkingen, samt økning av tverrsnittet der Tangvallbekken krysser E39
nedstrøms planområdet. Breddeutvidelse eller senkning av Tangvallbekken kan også vurderes, men
vil trolig ha begrenset effekt da terrenget er såpass flatt. Det anbefales for øvrig at Tangvallbekken
renskes for uønsket vegetasjon som innsnevrer bekkeløpet og reduserer kapasiteten.
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Det er modellert en situasjon der de foreslåtte tiltakene (terrengheving og flomveier) er innarbeidet.
Øvrige inngangsparametere er uendret. Resultatet vises i Figur 72 og Figur 73:

Figur 72: Dybdeplott for 200-årsflom (40 % klimapåslag) på nordsiden av E39, med terrengheving og GS-vei som
flomvei. Pga. trang passasje mellom oppfylt terreng og fjellsiden vil ca. halvparten av vannet avledes østover.

Figur 73. Dybdeplott for 200-årsflom (40 % klimapåslag) på sørsiden av E39, med terrengheving og flomvei mot
vest fra undergangen. Vannstanden på denne delen blir noe redusert sammenlignet med dagens situasjon.
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5.2.11. Beredskap og ulykkesrisiko
Forutsetninger planprogrammet
Det skal lages en ROS- analyse.
Konsekvenser
Det er utarbeidet en ROS-analyse (Asplan Viak, 28.03.2019) hvor konsekvenser er utredet. Det vises
til kapittel 5.

5.2.12. Tilgjengelighet for alle
Forutsetninger planprogrammet
Universelle løsninger skal legges til grunn for alle områder så langt det er mulig. Tilgjengeligheten til
området ved gjennomføring av planen skal beskrives i konsekvensutredningen.
Konsekvenser
Det er utarbeidet konsekvensutredning for universell utforming (Asplan Viak, 25.01.2019) hvor
konsekvenser er utredet. Under er oppsummering av konsekvenser listet opp:
Positive konsekvenser:
+
+
+
+
+
+

Gir bedre tilgjengelighet enn dagens løsning
Kort avstand til sentrum og bussterminal gir større muligheter bruk av alle
Gir bedre orientering med ledelinjer og organisering av bygg
Gir gode forbindelseslinjer
Gir større tilbud til personer med ulike funksjonshemninger
Generell oppgradering av løsninger som i dag har rehabiliteringsbehov

Negative konsekvenser:
Ingen
Avbøtende tiltak – anbefalinger:
 Vektlegge tilgjengelighet i videre utforming av området – følge krav og anbefalinger.
 Medvirkning av brukere, funksjonshemmede, interesseorganisasjoner og råd for
funksjonshemmede videre i prosessen.

5.2.13. Barn og unges oppvekstsvilkår
Forutsetninger planprogrammet
Dagens bruk av området av barn og unge skal belyses, samt hvordan området kan brukes etter
gjennomføring av planen.
Konsekvenser
Det er utarbeidet konsekvensutredning for barn og unges oppvekstsvilkår (Asplan Viak, 25.01.2019)
hvor konsekvenser er utredet. Under er oppsummering av konsekvenser listet opp:
Positive konsekvenser:
+
+
+
+

Utearealene gir et bredere tilbud til elevene i pauser og uteundervisning
Åpner for flere aktiviteter som ikke er knyttet til idrett
Ivaretar dagens idrettstilbud, og legger til rette for nye
Svømmehall, flerbrukshall, nærmiljøanlegg, kaldhall åpner for mer variert aktivitetstilbud
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+
+
+
+
+
+
+
+

Gir bedre muligheter for uorganiserte aktiviteter også på kveldstid, i helger og ferier
Nærmiljøparken gir nytt tilbud til barn etter skoletid – med på å dekke et lekeplassbehov
God henvendelse/atkomst til fellesområdene
Gir et bedre tilbud utenom skoletid
Bekken kan integreres i et mer spennende uteanlegg
Ganglinjer mot sentrum/kollektivterminal ivaretas, kort avstand fra kollektivterminal til
hovedinngang
Ganglinjer til friluftsområder forenkles og forbedres
Friidrett mot vest, setter av de beste arealene til skolen

Negative konsekvenser:
-

Til dels nordvendte areal
Økt trafikk
Flere, og eldre, elever i området kan oppleves utrygt for de yngste

Avbøtende tiltak – videre anbefalinger
 Sikre kvalitet i fysisk utforming og organisering av nye anlegg
 Sørge for gode solforhold og sikre velegnede oppholdsarealer i uteområdene både sommers- og
vinterstid.
 Involvere elever/elevrådet på Tangvall ungdomsskole i videre planlegging.
 Involvere barn og unge brukere fra Kulturskolen, fritidsklubb, idrett, nabolag, ungdomsskole og
videregående i videre planlegging.
 Sikre gode og trygge atkomstmuligheter til skole, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og
friluftsområder.
 Bygging i skoleferien, minst mulig ulempe for barn og elever under gjennomføringen.
 Skille inngangs- og oppholdssonene for ungdomsskole og videregående skole for å skape
trygghet for de yngste elevene.

5.2.14. Friluftsliv
Forutsetninger planprogrammet

Dagens bruk av området som utgangspunkt for utøvelse av friluftsliv skal beskrives.
Framtidig potensiale etter gjennomføring av planen og eventuelle avbøtende tiltak
skal beskrives.
Konsekvenser
Det er utarbeidet konsekvensutredning for friluftsliv (Asplan Viak, 25.01.2019) hvor konsekvenser er
utredet. Under er oppsummering av konsekvenser listet opp:
Positive konsekvenser:
Vil kunne kombinere idrett, friluftsliv og nærmiljø i enda større grad
Samling av ungdomsskole og videregående skole vil gi flere potensielle brukere av marka
Opprettholder utfartsparkering og skilting til turområder
Kan gi mer inviterende adkomst enn dagens langs kunstgresset
Tryggere adkomst for gående og syklende til friluftsområdene nord for E39
Park og turvei langs Tangvallbekken gjør denne til et nytt nærrekreasjonsområde
Nytt nærmiljøanlegg gir nytt rekreasjonstilbud tilgjengelig for mange
Nye fasiliteter i skole- og idrettsanlegg kan også benyttes av friluftslivutøvere
Negative konsekvenser:
Utvidelse av idrettsanlegg nord for E39 og friidrettsbane mot vest bygger ned jordbruksarealer
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Avbøtende tiltak – anbefalinger
 Forsterke inngangssonene til friluftslivsområdet i nord
 Sammenhengende turvei gjennom området

5.2.15. Jordressurser
Forutsetninger planprogrammet
Planområdet omfatter ca. 15. daa fylldyrka jord. Avbøtende tiltak ved omdisponering skal vurderes.
Konsekvenser
Det er to mindre jordbruksområder – både nord for og syd for E39 som blir berørt. Begge områdene
vurderes som lettdrevne og god jordbruksområder og får stor verdi.
Begge områdene – totalt ca. 25 dekar, vil helt eller delvis bli nedbygd som følge av tiltaket.
Jordbruksarealet er ikke så stort, og får derfor påvirkning «Noe forringet». Konsekvens for
jordbruksressursene vurderes som noe-middels negativ (-/--).
Som avbøtende tiltak bør matjorda i det beslaglagte arealet tas vare på og benyttes som toppdekke
på nærliggende, eksisterende jordbruksområder. Eiendomsforhold er ikke kartlagt i detalj. Jorda må
kartlegges for planteskadgjørere og floghavre hvis matjorda benyttes utenfor eiendommen den ble
tatt fra. Det er ikke kartlagt dyrkbare områder egnet til formålet i umiddelbar nærhet. Med dyrkbare
områder menes områder som i dag ikke er dyrket mark, men som ifølge Kilden er enkelt å dyrke opp.
Grunnlaget i Kilden er ofte mangelfullt.

5.2.16. Kriminalitetsforebygging
Forutsetninger planprogrammet
Konsekvensutredningen skal belyse hvilke krav som må stilles til blant annet uteområder for å sikre at
disse skal oppleves som trygge for alle brukere, også utenom skoletid.
Konsekvensutredningen skal redegjøre for samvirket mellom overnevnte forhold, og samlet virkning.
Positive konsekvenser:
+ Nye bygg og utearealer
+ Bedre organisering av utearealer gir trygghet og oversikt
+ Mer bruk både dagtid og kveldstid, flere folk
+ Høy kvalitet på bygg og materialer øker eierskap/ansvarsfølelse og gir større terskel for hærverk
+ Naturlige møteplasser gir sosial kontroll
Negative konsekvenser:
Flere idrettsfunksjoner nord for E39 kan bli en utfordring. Bortgjemt område.
Friidrettsbane mot vest ligger litt bortgjemt og kan bli en utfordring.
Avbøtende tiltak - anbefalinger
 Naturlige forbindelser mot sentrum
 Oppgradering av undergangene under E39
 Medvirkning av brukere og samarbeid med politiet i planleggingen
 God belysning som gir god ansiktsgjenkjenning
 Alternative veier som føles trygge om kvelden
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5.3. Oppsummering
Tema

0-alternativet

Planforslaget

Avbøtende tiltak

Støy

Området støybelastet
fra E39 i dag.

Bedret støysituasjon fra
E39. Noe mer støy i
Rådhusveien. Totalt sett
bedret situasjon på
Tangvall. Kan bli støy fra
utearealer/idrettsanlegg
på tilliggende boliger.

Idrettsanlegg i hovedsak
langt fra boliger. Støyvoll mot
E39 (§4.3). Lav fart (krever
skiltvedtak). Støyskjermende
tiltak for nærliggende boliger
i utomhusplan.

Kulturminner og
kulturmiljø

Påvist kulturminner
på Håvardstadsjorde.
Benyttes i dag til
landbruk

Området planlegges
utbygget, og vil dermed
berøre kulturminner

Arkeologisk utgravning
(§8.1).

Naturmangfold og
vannmiljø

Tre påviste lokaliteter
med terrestrisk
naturmangfold.
Bekken med
kantvegetasjon viktig
vannmiljø.

Lokalitetene for
terrestrisk
naturmangfold bevares.
Bekken reguleres inn i
nytt parkdrag.

Hensynssone for
naturmangfold (§7.3).
Hensynssone knyttet til
bekken med kantsone (§7.3).
Krav til kvalitetsprogram hvor
håndtering av bekk
dokumenteres (§2.1.1)

Idrett

Idretten fornøyd med
plassering. Ønsker
enkelte suppleringer,
men har ingen anlegg
å miste.

Beholder dagens anlegg,
men omdisponerer
friidrettsbane. Må
vurderes erstatning for
to sandvolleyballbaner.
Særlig positivt med
svømmehall,
flerbrukshall,
nærmiljøpark.

Nye idrettsfunksjoner som
flerbrukshall og svømmehall.
Ny plassering friidrettsbane.
Ny 9-erbane/kaldhall nord
for E39.

Transportbehov og
parkering

Generer lite trafikk i
dag. Lett tilgang på
parkering. Noen
uklare
trafikkområder. Lang
avstand til
kollektivterminal.

Økt trafikk til anlegget.
Parkering ryddes i
hovedsak ut av
skoletomt, og delvis
under bakken. Kortere
vei til kollektivterminal.
Opprydding
kjøremønster, og ny
atkomst i vest.

Opprydding av gater.
Parkering under terreng. Økt
andel reiser med gang,
sykkel, kollektiv – plassering
nærme kollektivterminal,
lette forbindelseslinjer.

Grunnforhold

Områdestabilitet
ivaretatt i dag

Områdestabilitet
ivaretatt i framtida

Krav til geoteknisk vurdering
før tiltak (§2.4).

Energiforbruk og
energiløsninger

Antas dårlig
energinivå i dag

Planlegges ZEB-o i den
nye skolen

Krav til kvalitetsprogram for
miljø og energi hvor
miljøprofil skal
dokumenteres (§2.1.1).
Høyere krav enn TEK 17 i
totalentreprise- konkurranse.
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Annen teknisk
infrastruktur

Dagens løsninger er i
hovedsak
tilfredsstillende.
Unntaket er overvann
hvor det er enkelte
utfordringer. Ikke
rapportert om større
flomproblemer.

VA-ledninger, avløp, el,
fiber må justeres. Lokal
og åpen
overvannshåndtering
skal legges til grunn.
Skal sikres trygge
flomveier. Bygg må
heves noe.

Tekniske planer og
utomhusplan for å sikre god
utforming (§2.1.2, §2.1.3).
Kvalitetsprogram (§2.1.1)
skal redegjøre for
overvannshåndtering. Krav
vil overvann (§2.2).
Utarbeidet flomberegning
som viser mulige tiltak ved
200-års flom.

Beredskap og
ulykkesrisiko

Risiko i hovedsak
håndtert. Noe
utfordrende
trafikksikkerhet.

Vurdert i ROS-analyse
og funnet
tilfredsstillende.

Tiltak i henhold til
anbefalinger i ROS-analyse.
Etter at Søgne blir del av
Kristiansand med sertifisert
kontrollør må det gjøres
tilsyn av Stemvann.

Tilgjengelighet for alle

Lite tilrettelagt.

Hovedløsninger i tråd
med prinsipper om
universell utforming.

Krav i TEK 17 ivaretar behov.
§3.1.1 stiller krav til
tilgjengelighet.

Barn og unges
oppvekstsvilkår

Skolen viktig tilbud,
men nedslitt.
Idrettsfunksjonene
viktig tilbud for
mange.

Nye og bedre anlegg og
arealer. Flere og mer
variert tilbud. Mister
noen tilbud, får andre
nye.

Viktig å sikre at de høye
ambisjonene holdes gjennom
hele prosjektet, og at barn og
unge involveres. Viktig at
hele anlegget etableres tidlig.

Friluftsliv

Utgangspunkt for
turer. Hovedsakelig
utenfor planområdet.

Samling av
idrettsarealer mot
friluftsområder, kan
kombineres idrett,
nærmiljø, friluftsliv.
Fortsatt utgangspunkt
for turer

Forsterke inngangssoner til
turområder. Turvei gjennom
området (ivaretatt i
plankartet). Sikre kvalitet i
omlagt bekk (§2.1.1, §7.3).

Jordressurser

To jorder av stor
verdi.

Jordene bygges ned til
skole/idrettsformål –
negativ konsekvens.

Matjorda vurderes benyttes
som toppdekke på
nærliggende
jordbruksområder (§2.1.1)

Kriminalitetsforebygging

Området utsatt
område med steder
preget av fysisk
forfall.

Nye oppgraderte
anlegg, mer bruk,
møteplass

Naturlig forbindelser og
alternative ruter (ivaretatt i
plangrep), oppgradering av
underganger (plankart),
medvirkning, belysning
(§2.1.2)

Det nye skolesenteret på Tangvall med utearealer og idrettsanlegg vil føre til betydelige endringer i
området. Av de mest negative kan flytting av idrettsflater og nedbygging av jordbruksarealer nevnes.
Av de mest positive kan det store og varierte tilbudet til barn og unge, nye uterom og idrettsanlegg,
oppgraderte tekniske løsninger, og den betydelige investeringens påvirkning på Tangvall sentrum.
Samlet sett vurderes planforslaget å ha svært positiv effekt på miljø og samfunn, og legger til rette
for en god utvikling av Tangvall sentrum.
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6. GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER
FOR KOMMUNEN
6.1. Økonomi
Prosjektet innebærer en betydelig investering for Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
Det foreligger ikke nøyaktige kostnadsestimat. Kommunen har satt av midler i økonomiplanen (300
millioner i økonomiplan for 2018-2021,) mens fylkeskommune har forskjøvet finansieringen noe frem
i tid. Slik at ungdomsskolen skal stå ferdig i 2022, mens den videregående skolen skal stå ferdig i
2024.
Det vil bli betydelige kostnader i tillegg til kostnadene til bygging av skolens bygninger og uteareal,
herunder:






Kjøp av jordbruksarealer og boliger til skole og idrettsformål
Flytting og etablering av idrettsanlegg
Håndtering av bekk og etablering av tilliggende parkområde
Oppgradering og etablering av ulike samferdselsanlegg
Omlegging av teknisk infrastruktur; vann, avløp, pumpestasjon, el fiber mv

Parallelt med regulering av området pågår det en totalentreprisekonkurranse som vil gi et godt
kostnadsbilde for prosjektet. Fremover vil det jobbes med kostnadsfordeling, driftsmodeller og
skisseprosjekt slik at det blir mulig å sette opp mer konkrete kostnadskalkyler.
Det vil også nedsettes et utvalg som vurderer eier- og driftsforhold knyttet til fellesarealene som skal
sambrukes av Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

6.2. Felles nedkjøring til parkeringsanlegg
Selv om nedkjøring til felles parkeringsanlegg for Tangvall sentrum nå er ute av skole planen, må det
utarbeides en utbyggingsavtale med grunneierne i området, og det må avtales en kostnadsfordeling
hvis det likevel skulle bli aktuelt med felles nedkjøring fra Sentrumsveien.
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7.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

7.1. Oppstartsmøte
I og med at kommunen meldte oppstart av planen, ble det ikke gjennomført vanlige oppstartsmøter,
men flere arbeidsmøter som dannet grunnlaget for utarbeidelsen av planprogrammet.

7.2. Varsel om oppstart




Oppstart ble varslet 30.06.2016 sammen med høring av planprogram for området. Fristen var
1.9.2016.
Oppsummering av innkomne merknader er beskrevet i eget vedlegg.
Kopi av varslingsbrev m/varslingsliste er vedlagt.

7.3. Medvirkning





Opplegg for medvirkning er beskrevet i planprogrammet.
Det ble gjennomført en workshop med viktige aktører i området som del av arbeidet med
mulighetsstudien 25.1.2018. På workshopen deltok 27 personer fra Søgne kommune, Vest-Agder
fylkeskommune, Tangvall skole, Søgne videregående skole, idrettsrådet, Vest-Agder idrettskrets,
Søgne fotballklubb, næringsforeningen, Asplan Viak og WSP.
I forbindelse med den første høringen var det planlagt et åpent folkemøte. Da det tidlig viste seg
at det kom til å bli betydelige endringer i høringsperioden, ble det heller gjennomført separate
møter med berørte.

Figur 74: Fra workshopen som del av mulighetsstudien
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7.4. Offentlig ettersyn planforslag til 1.gangs behandling
Forslag til detaljregulering var til offentlig ettersyn i perioden 19.09.18-16.11.18. Det kom inn fem
høringsuttalelser:
NVE
Gir generell informasjon og veiledning.
Kommentar forslagsstiller:
Tas til etterretning.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen ser positivt på legges til rette for et samlet skolesenter på Tangvall. Legger til grunn at
kommuneoverlegen, har gitt samtykke til etablering av skolesenteret. Legger til grunn at
normkravene for skolens uteoppholdsarealer oppfylles innenfor byggeområde for undervisning
(BOP1). På grunn av tap av idrettsarealer gir fylkesmannen faglig råd om at utreding av en
tilleggstomt i nærheten av skolesenteret, avklares og inngår som en del av planalternativ 1. Gir videre
faglig råd om at det settes maksgrense for bilparkering, og at plassene fortrinnsvis reserveres 0utslippskjøretøy. Sykkelparkering bør utformes slik at den får tilfredsstillende beskyttelse mot regn
og snø under normale vindforhold. Ved flytting av Tangvallbekken må det søkes i henhold til fysiske
tiltak i vassdrag (forskrift FOR 2004-11-15 nr. 1468).
Kommentar forslagsstiller:
Kommuneoverlegen er kjent med etablering av skolesenteret. Forslagsstillers vurdering av
ivaretakelse av normkrav er beskrevet i Barn og unges interesser kapittel 4.8. Situasjonen med tap av
idrettsareal vurderes nå løst. Søgne kommune mener at det er behov for minimumskrav til parkering
for å sikre tilstrekkelig parkering til anlegget, og viderefører derfor bestemmelse slik den ligger.
Reservasjon av parkering til 0-utslippskjøretøy må eventuelt gjøres som skiltvedtak i kommunen og
kan etter forlagsstilles vurdering ikke reguleres. Forslagsstiller mener at minimum 30% av 250
sykkelparkeringsplasser, altså minimum 75 plasser bør være tilstrekkelig som et utgangspunkt, og at
dette eventuelt kan justeres opp i byggefasen hvis det viser seg nødvendig. Det ligger ikke an til
flytting av Tangvallbekken lenger, men forslagsstiller tar krav til søknad til etterretning.
Vest-Agder fylkeskommune
Mener forholdet mellom skolesenter, idrettsfunksjoner, nærmiljøpark, felles parkeringskjeller og
tilgjengelighet til fremtidig kollektivterminal må vurderes helhetlig.
Alternativ A1, som er tett integrert med Tangvall sentrum, vurderes som å bygge opp under ønsket
tettstedsutvikling. A1 vurderes også betydelig bedre ettersom nærmiljøparken blir liggende på
sørsiden av E39. Viser til problemstillinger knyttet til etablering av delanlegg for friidrett og at det
etableres kunstgress i stedet for naturgress, og at kastøvelser flyttes som separat anlegg. Forutsetter
videre at anlegg er vist med riktige mål, og at funksjoner for oppvarming, trening, spill og lek
tilsvarende dagens situasjon blir ivaretatt.
Alternativ A1 vurderes å gi best atkomst til fremtidig kollektivterminal, alternativ A0 innebærer at
strekningen blir litt lengre. Det kan være behov for trafikksikker kryssing av gamle Høgskoleveg og
fortau videre langs Sentrumsveien til kollektivterminal. Sentrumsveien fremstår som et naturlig
vegvalg til kollektivterminalen, og det gis råd om å stille rekkefølgekrav om trafikksikker kryssing av
gamle Høgskoleveg og opparbeiding av gangfelt langs Sentrumsveien i henhold til godkjent
reguleringsplan før det gis byggetillatelse til ny bebyggelse i BOP1. Fylkeskommunen er i
utgangspunktet positiv til stenging av Sentrumsveien for trafikk, men mulighetene for buss bør
opprettholdes. Endelig avgjørelse må avvente og sees i sammenheng med detaljutforming av
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kollektivterminal og AKT sine behov. Krav til antall sykkelparkeringsplasser under tak bør økes, og det
bør settes premisser om lett tilgjengelighet til sykkelparkering, inkludert lademuligheter for el-sykkel.
Kravet til parkeringsplasser for bil bør reduseres til å angi et maksimum antall parkeringsplasser.
Positivt at det tilrettelegges for felles parkeringsanlegg under bakken, hvor flere parkeringskjellere
knyttes sammen, men dersom det fremmes forslag som vanskeliggjør optimal utforming av fremtidig
kollektivterminal må fylkeskommunen vurdere å fremme innsigelse. Viser til NVE’s aktomhetskart for
flom.
Planen er i konflikt med et automatisk fredet kulturminne; ID 134542, Håverstads jorde.
Fylkeskonservatoren videresender saken til Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling.
Det er utarbeidet KU for naturmangfold i forbindelse med planarbeidet, inkludert forholdet
til vannmiljø og fisk. Dette er fulgt opp med relevante bestemmelser for ivaretakelse av
vannmiljøet. Planforslaget åpner for å flytte Tangvallbekken. Dette er avhengig av tillatelse etter
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
Kommentar forslagsstiller:
Når det gjelder A1, A0, og forhold knyttet til sentrumsutvikling og idrettsarealer vil forslagsstiller vise
til at det nå er utarbeidet et revidert planforslag som vurderes å ivareta disse forholdene. Når det
gjelder rekkefølgekrav til fortau/gangfelt over Gamle høgskolevei/Sentrumsveien er dette ikke lagt
inn foreløpig, da dette bør sees i sammenheng med pågående planer ellers i sentrum. Forslagsstiller
vil vurdere å dette nærmere etter høring. Da det er knyttet stor usikkerhet til konsekvenser for
trafikk og gjennomføring av felles parkeringsanlegg for sentrum, vurderes det at må være fleksibilitet
til valg av løsning for skolesenteret, men at det eventuelt kan knyttes på hvis det blir etablert et
anlegg i nærheten. Bestemmelse for sykkelparkering er justert, men forslagsstiller mener evt. økning
av antall plasser under tak kan sees på i senere faser. Søgne kommune mener at det er behov for
minimumskrav til parkering for å sikre tilstrekkelig parkering til anlegget, og viderefører derfor
bestemmelse slik den ligger. Flom for området er vurdert til å kunne ivaretas på en tilfredsstillende
måte med tiltak knyttet til overvann. Oversendelse til Riksantikvaren tas til etterretning. I et reviderte
planforslaget ligger det ikke an til flytting av Tangvallbekken.
Statens Vegvesen
Mener byggegrense og formål mot E39 er viktig. Byggegrense mot E39 i områdene BIA1 o_BIA2 må
innarbeides 20 meter fra midten av europavegen. For alternativ A0 må byggegrensen mot E39 i BIA3
settes til 20 meter. Byggegrense mot fv. 114 i område BOP1 må endres til minimum femten meter.
Statens vegvesen er positiv til foreslått flytting av krysningspunktet for fv. 114, men det bør justeres
noe mot øst. For hensiktsmessig drift/vedlikehold (snøopplag) og nødvendig areal til
skiltplassering bør deleren mellom fylkesveg og gang-/sykkelveg, ved krysningspunktet, økes til tre
meter. Det må også settes av 1,5 meter til annen veggrunn på innsiden av gang-/sykkelvegen (på
BOP1). Forutsetter at frisiktsoner innarbeides. Det bør omtales i planbeskrivelsen at byggeplan for
tiltak i tilknytning til fylkesveg skal godkjennes av Statens vegvesen.
Kommentar forslagsstiller:
I revidert planforslag er det lagt inn byggegrense på 20 meter på begge sider av E39. Når det gjelder
byggegrense mot E39 vises det til møte hos SVV 4.12.2018 og diskusjon om avstander for ulike
formål mot vegen. I det reviderte planforslaget er disse avstandene lagt inn. Det er nå beskrevet i
§2.1.3 at teknisk plan/byggeplan for tiltak i tilknytning til fylkesveg skal godkjennes av Statens
vegvesen.
Søgne idrettsråd
Alternativ 1 dekker ikke noen av de behov idretten har, friidrettstilbudet blir marginalisert, fotballen
mister en fullverdig 11 er matchbane samt to mindre gressfelt, tennis og sandvolleyball reduseres
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eller får dårligere lokalisering. Søgne IL og Søgne Fotballklubb får ikke tilfredsstillende erstatninger
for klubbhuset. Alternativ A0 ivaretar idrettens behov meget godt. Søgne Stadion, Kunstgressbanene
på begge sider av E-39 og tennisanlegget kan beholdes. Nytt sandvolleyanlegg kan etableres mellom
Søgne stadion nord og E-39. Tribune, redskapsboder og sekretariat/tidtakerfasiliteter på stadion
anlegget må plasseres mellom skolebygg og løpebanen, og dekker friidrettens behov for
arrangements og klubbhusfunksjoner. Fotballen må få tilsvarende lokaliteter som i dag, men bør
vurdere flyttet til en av kunstgressbanene. Fotballen ønsker at det etableres klubbhusfunksjoner
sammen med en oppgradering av anlegget nord for E-39 (hall)
I idrettsanleggene tilhørende skoleanlegget er det foreslått standard idrettshall. Tangvallhallen bør
tilrettelegges som flerbrukshall, men legges spesielt til rette som matcharena for volleyball. (finns
ingen anlegg med denne funksjonen i nye Kristiansand) Må også sees sammen med sandvolleyball
anlegget utendørs. Det er positivt at det bygges en basishall i skoleanlegget. Søgne Turn har gitt
innspill på at denne hallen bør integreres i eller bygges i tilknytning til flerbrukshallen. Den bør
dimensjoneres 25 m x 45 m og 9 m takhøyde (25x 20 m foreslått i romprogrammet), noe som er alt
for liten med tanke på Søgne Turns behov i dag.
Mener det ikke er plass til et fullverdig friidrettsanlegg vest for skolen, men at det er muligheter til å
flytte skoleanlegget mer mot vest sammenlignet med alternativ 1.
Kommentar forslagsstiller:
Viser til at planområdet er utvidet og at det er gjennomført møter med Søgne idrettsråd, fotball og
turn. Det er også gjennomført møter med Norges friidrettsforbund hvor utforming av friidrettsbanen
ble drøftet. På denne bakgrunn er det nå utarbeidet to alternative utforminger av friidrettsbanen
mot vest, og lagt inn mulighet for 9-erbane/ kaldhall med klubbhus, garderober nord for E39. I
forbindelse handlingsprogrammet for idretten i Søgne er det vedtatt at det ønskes å legge til rette for
større basishall enn rom- og funksjonsprogrammet. I planforslaget er det lagt inn tilstrekkelig med
areal til at dette kan endres, men finansiering og endring av hallstørrelse må eventuelt sees på som
del av samspillsfasen i etterkant av reguleringsplanen.

7.5. Varsel om utvidet planområde
Det ble varslet utvidelse av planområdet 13.11.18 med høringsfrist 28.11.18. Det kom inn fem
høringsuttalelser:
Statens vegvesen
Har ingen merknader til utvidelsen, men viser til mail til WSP av 18.12.18 om byggegrense mot fv.
114.
Kommentar forslagsstiller:
Tas til etterretning.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Varslet utvidelse utgjør verdifull dyrka mark. Denne jorda er allerede akseptert omdisponert, i og
med kommunedelplanen for Tangvall, men da til boligformål med høy utnyttelse. Har i
utgangspunktet ingen merknader til en omdisponering til friidrettsanlegg isolert sett. En slik
omdisponering vil imidlertid avskjære muligheten for å etablere et betydelig antall sentrumsnære
boenheter. Dette bør kommunen vurdere å kompensere, f.eks. ved å kreve en høyere utnyttelse av
både eksisterende og nye boligområder innenfor kommunedelplanen for Tangvall.
I foreliggende planarbeid bør også tapet av arealer til boligformål søkes kompensert med en mest
mulig klimavennlig utbygging, som reduserer CO2-utslipp og energibruk. Herunder bør det bl.a.
fastsettes krav i reguleringsbestemmelsene til bruk av trematerialer, også i bærende konstruksjoner
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over kjeller. For øvrig bør det f.eks. kreves solcelleanlegg på tak/vegg, samt energisparende og
miljøvennlige løsninger for drift av anleggene.
Kommentar forslagsstiller:
Som følge av omdisponering av arealer vil kommunen vurdere hvordan Tangvall sentrum fortsatt kan
fortettes på en god måte. Forslagsstiller vil vise til at dette er et byggeprosjekt med miljømål utover
TEK, og at det tillates solcelleanlegg på taket av skolebygget (§3.2.4).
Vest- Agder fylkeskommune
Viser til tidligere uttalelse, og at utvidelsen er varslet til Riksantikvaren.
Kommentar forslagsstiller:
Tas til etterretning.
Mur i Sør Eiendom
Viser til uttalelser i forbindelse med høring av kommunedelplan for Tangvall og varsel om oppstart.
Har forståelse for endelig arealbehov for skolen blir avklart i forbindelse med detaljregulering, selv
om de har ønske om å utvikle sin eiendom (gnr. 72/bnr. 51) med boliger. Legger til grunn at
kommunen etter detaljregulering tar kontakt for forhandlinger om kjøp av eiendommen. Ønskelig å
bli enig så raskt som mulig for å komme videre på nye prosjekter. Legger til grunn gjeldende praksis
for verdifastsettelse på Tangvall. Og har i tidligere innspill vært åpen for å bytte areal mot andre
arealer på Tangvall som kommunen eier.
Kommentar forslagsstiller:
Tas til etterretning.

7.6. Offentlig ettersyn planforslag til 2.gangs behandling
Forslag til detaljregulering var til offentlig ettersyn i perioden 28.02.19-02.04.19. Det kom inn 17
høringsuttalelser:
Statens vegvesen
- Byggegrense mot fv. 114 må fremgå av plan og bestemmelser. Antar at denne er tenkt i
formålsgrensen for o_BIA4 og kan ikke settes nærmere fylkesvegen enn dette.
- Det mangler enkelte frisiktlinjer, som forutsettes innarbeidet i planen.
- Regulert gangfelt i krysningspunkt på fv. 114 må tas ut av planen. Det er knyttet egne kriterier til
gangfelt og etablering krever egen høring og vedtak. Krysningspunktet håndteres i byggeplan.
- Kjøreatkomst til BOP1 bør fremgå av planen.
- Nytt anlegg for friidrett med naturgressbane planlegges med relativt kort avstand til fv. 114. Baller
på avveie er trafikksikkerhetsmessig lite ønskelig, og ballfangernett langs banen må vurderes.
Kommentar forslagsstiller:
Ja, byggegrense for o_BIA4 blir i formålsgrensen, dette er tydeliggjort i bestemmelse. Frisiktlinjer er
lagt inn i plankartet. Gangfelt er tatt ut. Det pågår arkitektkonkurranse for utforming av skolen som
gjør at kjøreatkomst ikke helt fastlagt, og det er derfor ønskelig med fleksibilitet. Det er lagt inn i
bestemmelse at ballfangernett må vurderes for o_BIA4.
Anita Nilsen, Gamle Høgskolevei 43
Stiller seg undrende til at de ikke har blitt varslet. Mener kaldhall foran eiendommen sin er
uakseptabelt. Hvis alternativet vedtas må Søgne kommune kjøpe ut eiendommen. Forstår ikke
behovet for kaldhall. Stiller spørsmål ved trafikk- og parkeringsløsninger. Mener det er for få
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parkeringsplasser, og kritisk til nytt kjøremønster med avkjøring fra Søgne omsorgssenter. Blir mer
trafikk med høy fart foran boligene i området.
Foreslår å flytte sandvolley, tennis, eller 7-er bane til o_BIA2. Videre forslås å beholde dagens
kjøremønster, men å stenge veien for gjennomkjøring fra vest for nr. 43. Det bør sørges for
tilstrekkelig parkering, og det må tas hensyn til overvann og Hermannsbekken som flommer over.
Hvis anlegget bygges som i planutkastet ønskes det å bli kjøpt ut til en akseptabel sum.
Kommentar forslagsstiller:
Beklagelig at varsel ikke har blitt sendt, det skjedde en feil i utsendelsen som gjorde at ikke alle
høringsparter ble varslet. Har forståelse for at kaldhallen er en betydelig konstruksjon, men kommer
ca. 40 meter fra huset og vil i liten grad påvirke sol/skygge forhold. En kaldhall vil også gi et
sentrumsnært tilbud som er i tråd med kommunens ambisjoner om å skape mer aktivitet i Tangvall.
Fotballen gir et tilbud til mange, som det er ønskelig å forsterke. Forslagsstiller ser derimot at
foreslått kjøremønster vil kunne gi en del uheldige utslag, særlig ved undergangen ved Søgne
omsorgssenter, og vil derfor endre planen slik at dagens kjøreløsning kan opprettholdes inntil det
eventuelt er etablert bedre atkomst f.eks. i rundkjøringen E39xHølleveien. Forslagsstiller er klar over
overvannsproblematikk i området, og dette må tas høyde for i videre planlegging i området.
Kommuneoverlege, miljørettet helsevern
1. Uteoppholdsareal: vanskelig å vurdere om normen blir ivaretatt når plassering av bygg ikke er
endelig fastsatt. Må beskrives nærmere. Arealer nord for E39 kan ikke regnes med.
2. Trygghet/kriminalitetsforebygging: Må vies ekstra oppmerksomhet. Særlig to underganger under
E39, og idrettsanlegget nord for E39.
3. Trafikksikkerhet/mobilitetsplan: må lages mobilitetsplan for å få ned biltrafikk fra ansatte og
elever. Trygge krysningspunkter og snarveier må vurderes. Det må utarbeides egen ROS for
øvingsarealer for maskinkjøring.
4. Miljøfaktorer: deler av idrettsanlegg i vest blir liggende i gul sone, ønsker støyskjerming.
Lysforurensing fra idrettsanlegg mot boliger i vest og nord må ivaretas. Luftkvalitet/svevestøv fra
veitrafikk ikke beskrevet, må utredes.
Kommentar forslagsstiller:
1. Tas til etterretning.
2. Det settes krav til opparbeiding av undergang.
3. Forslagsstiller er positiv til at det utarbeides en mobilitetsplan, men mener dette må gjøres som
et tiltak i skoledriften og ikke som et krav i reguleringsplanen. Som del av planen er det for øvrig
lagt betydelig vekt på gode og korte forbindelseslinjer, blant annet ved å plassere skolen tett på
sentrum, og ved at det legges opp til flere gjennomganger gjennom området. Krysningspunkter
er vurdert. Når det gjelder ROS for maskinkjøring forutsettes det at dette gjøres som del av den
videre utviklingen av prosjekt.
4. Forslagsstiller vil vise til at skole anlegget i all hovedsak vil være godt støyskjermet. Å anlegge en
flere hundre meter lang støyskjerm langs en idrettsbane vurderes å gi et lite trivelig utemiljø og
at det ikke bør legges til grunn. Luftforurensing vurderes som lite aktuelt for området, for øvrig
vil eventuell forurensing uansett gå ned når E39 står ferdig. Det forutsettes at det etableres
hensiktsmessige belysningssystemer.
Søgne Bondelag
Viser til ulike vedtak knyttet til omdisponering av arealer fra jordbruk til byggeformål i Tangvall.
Mener at plassering av stadion ikke oppfyller samfunnsmessige kriteriene for omdisponering av
dyrket jord av særs høy kvalitet. Mener derfor at områder avsatt til stadion, samt B1, B2, B3 må
omdisponeres til NLF område eller NLF spredt boligbebyggelse. Behovet for utbyggingsområder for
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boliger er dekket i lang tid framover. Disse områder, kan også være en buffer for framtidig
nødvendig utvidelse av viktige sentrumsfunksjoner for Tangvall. Nedbyggingen av disse arealer kan
føre til et framtidig press for nedbygging av viktige NLF arealer syd for veg mot Lunde. Viser til at
standpunktet støttes av flere offentlig vedtak og uttalelser, og nasjonale målsetninger.
Kommentar forslagsstiller:
Forslagsstiller viser til at områdene som nå foreslås bebygget er avklart til utbygging i både
kommuneplan og kommunedelplan. Skolesenteret inkludert idrettsanlegg har vokst siden tidligere
vedtak, og derfor vurderer forslagsstiller at det er nødvendig å benytte arealer som har blitt avsatt til
boligutbygging. Forslagsstiller vurderer at dette vil gi en god fordeling mellom skole og idrettsarealer
i sentrum.
Fylkesmannen i Agder/NVE
NVE fremmer innsigelse til detaljreguleringen for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall fordi det er
mangelfullt vurderingsgrunnlag knyttet til flomfaren fra Tangvallbekken. NVE kan ikke se at det er
gjort utredninger av flomfaren, og mener at planen ikke i tilstrekkelig grad dokumenterer hvordan
hensynet til flom skal ivaretas. NVE mener det ikke er utredet tilstrekkelig om utbyggingen kan føre
til økt flomfare for nedstrøms bebyggelse.
Kommentar forslagsstiller:
På bakgrunn av innsigelsen har forslagsstiller utarbeidet flomberegninger (Asplan Viak AS,
28.05.2019). Beregningene viser at det kan bli noen utfordringer i en ekstrem situasjon med 200-års
flom med 40% påslag. I flomrapporten er det beskrevet tiltak som gjør at flom vil håndteres
tilfredsstillende. I bestemmelsene er stilt krav til overvannshåndtering, og det forutsettes at tiltakene
som er beskrevet følges opp i videre utforming av området. For å sikre bebyggelsen mot flom er det
tatt høyde for at den legges noe høyere enn tidligere forutsatt (fra kote +14 til kote +14,5 i BOP1, og
fra kote +17 til +17,5 i o_BIA2). Derfor er tillatte byggehøyder økt en halvmeter i plankartet.
Grønt nettverk
Kan ikke se at en stadion trenger å plasseres på matjord som ifølge bl.a. fylkesmannen i Vest Agder er
den beste i regionen. En stadion / idrettsanlegg kan også plasseres på lavproduktive arealer som
finnes i nærheten av Tangvall sentrum. Et idrettsanlegg vil også kreve store arealer til parkering.
Mener at foreslått plassering av stadion ikke oppfyller samfunnsmessige kriteriene for
omdisponering av dyrket jord av særs høy kvalitet. Mener arealene som er avsatt til
stadion, samt B1, B2, B3 må omdisponeres til NLF område eller NLF spredt boligbebyggelse. I
vedtatte reguleringsplaner har Søgne en boligreserve på over 2400 boenheter. Det er derfor ikke noe
behov for å øke denne porteføljen ytterligere. Områdene, kan i et langt perspektiv være en buffer for
framtidig, nødvendig utvidelse av viktige sentrumsfunksjoner for Tangvall.
Kommentar forslagsstiller:
Forslagsstiller viser til at områdene som nå foreslås bebygget er avklart til utbygging i både
kommuneplan og kommunedelplan. Skolesenteret inkludert idrettsanlegg har vokst siden tidligere
vedtak, og derfor vurderer forslagsstiller at det er nødvendig å benytte arealer som har blitt avsatt til
boligutbygging. Forslagsstiller vurderer at dette vil gi en god fordeling mellom skole og idrettsarealer
i sentrum.
Søgne seniorsenter
Er bekymret for alternative forslag til å betjene eksisterende og fremtidig nye idrettsanlegg nord for
dagens E39. Økt trafikk på dagtid kveld og helger hele året, vil virke forstyrrende og støyende for all
omsorgsvirksomhet ved dagens omsorgssenter og de nye 64 omsorgsboligene som skal påbegynnes
tidlig høst 2019.
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Kommentar forslagsstiller:
Forslagsstiller ser at foreslått kjøremønster vil kunne gi en del uheldige utslag, særlig ved
undergangen ved Søgne omsorgssenter, og vil derfor endre planen slik at dagens kjøreløsning kan
opprettholdes inntil det eventuelt er etablert bedre atkomst f.eks i rundkjøringen E39xHølleveien.
Kjell Nygård, (Gnr/Bnr 72/11, 72/172)
Stiller seg uforstående planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn og høring uten at de som grunneiere
og berørte er informert. 72/232 er siste parsell dyrkbar mark utskilt fra 72/11 som ikke er nedbygd, og i
dag er det kun skogseiendom tilbake. Ønsker i utgangspunktet ingen utbygging på parsell 72/232. Mener
hallen blir for stor og forringer bomiljøet, det er heller ikke tilstrekkelig parkering. Ønsker ikke atkomst fra
øst med bolig på den ene siden og driftsbygning på den andre. Viser til at drives vedproduksjon og annen
aktivitet tilknyttet skogen, og at 72/11 har velteplass for tømmer i område o-BIA2.
Kommentar forslagsstiller:
Beklagelig at varsel ikke har blitt sendt, det skjedde en feil i utsendelsen som gjorde at ikke alle
høringsparter ble varslet. Har forståelse for at kaldhallen er en betydelig konstruksjon, men kommer
ca 40 meter fra huset og vil i liten grad påvirke sol/skygge forhold. En kaldhall vil også gi et
sentrumsnært tilbud som er i tråd med kommunens ambisjoner om å skape mer aktivitet i Tangvall.
Fotballen gir et tilbud til mange, som det er ønskelig å forsterke. Forslagsstiller ser derimot at
foreslått kjøremønster vil kunne gi en del uheldige utslag, særlig ved undergangen ved Søgne
omsorgssenter, og vil derfor endre planen slik at dagens kjøreløsning kan opprettholdes inntil det
eventuelt er etablert bedre atkomst f.eks i rundkjøringen E39xHølleveien. Når det gjelder
velteplassen er ikke denne opparbeidet, og denne planen vil ikke endre på gjeldene regulering.
Magne Haugland
Dersom Søgne stadion flyttes vestover, til ledig tomt, så bli idrettsparken ikke så kompakt og
funksjonell som den burde bli. Idretten får ingen nye anlegg, og prisen for å flytte blir omkring 30 mill
kr (jfr. Vennesla). Denne summen burde heller brukes på bygge en 9er innendørs fotball hall nord for
E39; pris for en slik hall er ca 22 mill. kr. På denne bakgrunn bør de to skolene bygges på ledige
tomter vest for dagens Søgne stadion. Midler som spares på flytting bør går til innendørs fotballhall
og utendørs kunstisflate. Idrettsparken bør beholdes og gjøres kompakt med idrettshall og basishall
for turn.
Kommentar forslagsstiller:
Forslagsstiller vil vise til at alternative plasseringer har blitt vurdert og at forslagsstiller mener en
plassering integrert i sentrum er viktig når skolen skal gå fra 200 til 1200 elever. Dette gir fordeler for
elever og ansatte som benytter buss, og et godt samvirke mellom sentrumsfunksjoner og
skolefunksjoner. Forslagsstiller vil også vise til at det har blitt gjennomført en prosess med idretten,
og at gjennom denne så har en utviklet en løsning som gir gode løsninger for både skole og idrett.
Vest-Agder fylkeskommune
Planforslaget ivaretar i hovedsak fylkeskommunens interesser. Vurderer det som positivt at
skolesenteret er plassert nær sentrumsbebyggelsen i sørøst og slik bidrar til å bygge opp om
fremtidig sentrumsutvikling på Tangvall. Mener minimumskrav til parkeringsplasser for bil bør endres
til maksimalkrav, og at andelen p-plasser som skal tilrettelegges for lading bør økes fra minimum 10
%. Nedkjøring til felles parkeringsanlegg under terreng fra Sentrumsveien, Rådhusveien eller Gamle
Høgskolevei bør vurderes opp mot planarbeid for Tangvall terminal. Det må tilrettelegges for
oppstilling av ekstra skolebusser i nærheten av skole-/idrettsanlegg, f.eks. i Gamle Høgskolevei. Det
er også et behov for oppstilling av busser i forbindelse med idrettsarrangementer. På den planlagte
kollektivterminalen er det ikke kapasitet annet enn hoved- og lokalrutene. Idrettsbanen er ikke
målsatt, og må være 400 m for å tilfredsstille krav friidrettsstadion. Hensynet til kulturminner er
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ivaretatt. Vannmiljø og fisk er fulgt opp i KU og bestemmelser. Eventuell flytting er avhengig av
tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, hvor Fylkesmannen er myndighet i anadrome
vassdrag.
Kommentar forslagsstiller:
Etter en gjennomgang av Søgne kommune ønsker forslagsstiller å videreføre minimumskrav til
parkering. Anlegget er betydelig, og det er viktig å ha et tilfredsstillende parkeringstilbud.
Forslagsstiller mener også at 10% er tilstrekkelig tilrettelegging for lading av bil, da en det fremtiden
ikke er sikkert at alle ansatte skal tilbys offentlig gratis lading, og at det f.eks heller må rullers på disse
plassene. Bussoppstilling vurderes ivaretatt som kantparkering i Sentrumsveien. I oppdatert
illustrasjonsplan er det vist to bussholdeplasser i Rådhusveien. Idrettsbanen målsettes. Det er ikke
lenger aktuelt med flytting av bekk.
Odd Glomsaker
Finner planforslaget lite gjennomtenkt og fremtidsrettet av følgende grunner:




Tangvall er vedtatt utbygd med flere blokker i inntil 8 etasjer, og det vil bli en høy utnyttelse og
stor befolkningsøkning. Mener eksiterende grønt område ikke bør bebygges, men reguleres til
idrett eller parkområde.
Skoleområde midt i sentrum vil generere mye trafikk, det bør derfor legges mest mulig ut fra
sentrum.
Mener delen av skolen som nå er planlagt på idrettsplassen vil kunne plasseres på nordsiden av
nåværende E-39. Når ny E-39 er ferdig vil det kunne etableres kryss og veisystem som gir bedre
løsninger enn å lede all trafikk gjennom sentrum.

Kommentar forslagsstiller:
Fortetting av Tangvall er i tråd med overordna planer både regionalt og kommunalt. Høy utnyttelse i
sentrum har en rekke fordeler som bedrede muligheter for kollektivtransport, handel og
tjenestetilbud. Hvis skolesenteret legges lengre fra sentrum blir det mindre attraktivt å benytte
kollektivtransport, slik det kan bli mer kjøring med bil med en slik løsning. Forslagsstiller mener
arealene nord for E39 er lite egnet til utbygging av skole.
Knut Nygård, Gamle Høgskolevei 47
Nabo av O-BIA 2. Sjokkert over planene om idrettshall. Mener at området er for lite til hall og den
trafikken den medfører. Ønsker ikke adkomst fra øst til hallen.
Kommentar forslagsstiller:
Har forståelse for at kaldhallen er en betydelig konstruksjon, men kommer ca 60 meter fra huset og
vil i liten grad påvirke sol/skygge forhold. En kaldhall vil også gi et sentrumsnært tilbud som er i tråd
med kommunens ambisjoner om å skape mer aktivitet i Tangvall. Fotballen gir et tilbud til mange,
som det er ønskelig å forsterke. Forslagsstiller ser derimot at foreslått kjøremønster vil kunne gi en
del uheldige utslag, særlig ved undergangen ved Søgne omsorgssenter, og vil derfor endre planen slik
at dagens kjøreløsning kan opprettholdes inntil det eventuelt er etablert bedre atkomst f.eks i
rundkjøringen E39xHølleveien.
Søgne idrettsråd
Viser til prosess gjennom planprosessen. I tillegg til en oppsummering av har de ulike idrettene
(tennis, fotball, turn, volleyball, friidrett) egne innspill. Kort oppsummert har idrettsrådet følgende
merknader.


I planforslaget må det inn 4 sandvolleyballbaner, kun to er inne nå.
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Tennisbanene opprettholdes som nå
Bør se på servicebygg for tennis og sandvolley felles.
Stor basishall for turn må vises på kartet og det må komme klarere fram i teksten at
kommunestyret i idrettens anleggsplan for 2019 har lagt inn stor basishall og at den kommer i
det nye idrettsbygget på Tangvall
Søgne Idrettsråd mener at svømmehall bør ut av skoleprosjektet og lokaliseres på annen tomt.
Planene for fotball nord for E-39 er bra.
To balløkker gress er ikke foreslått erstattet i planforslaget. Søgne fotballklubb ønsker disse
erstattet med 7. bane kunstgress på Nygård skole.
Doorwaybanen skal opprettholdes som skole og idrettsanlegg. Den må rehabiliteres. Nytt
toppdekke.
Hvis ikke dette er med i anleggsplanen til kommunen for 2019 må det inn, da anleggsplan for nye
Kristiansand skal vedtas medio 2019
Generelt bør man se på hvordan fotballanleggene kan funksjonere sammen. Gjelder trafikk
mellom anleggene, garderober, redskapsboder, serviceboder(salg, speaker, sekretariat).
Friidrettsbanen må ha hovedlangside langs Lundeveien med tribuner og bygninger plassert langs
veien.
Det må lages en langt bedre plan for hvordan idrettsanleggene skal fungere som en enhet. For
eksempel hvor skal garderober for de ulike anleggsenhetene ligge, servicebygg, salgssteder etc.
Også adkomst til idrettsanleggene må det lages plan for. Viktig at parkeringsproblematikk
synliggjøres, droppsoner for levering av barn, redskapsgarasjer for tyngre utstyr tilhørende ulike
anlegg må også beskrives.

Kommentar forslagsstiller:













Sandvolley: grunnen til at det er vist to sandvolleyballbaner er at det er dette som er beskrevet i
rom- og funksjonsprogrammet for skoleutbyggingen. Dette kan eventuelt justeres gjennom
samspillfase i utbyggingen.
Tennis: nå er det lagt til grunn at tennisen opprettholdes som i dag.
Sevicebygg for tennis og volleyball må evt sees på i samspillfase.
Basishall/svømmehall: i illustrasjonsprosjektet er det vist idrettshall i tråd med rom- og
funksjonsprogrammet. Forslagsstiller ser det er lagt til grunn stor basishall, men det er også
politisk ønske om svømmehall. I planforslaget er det lagt inn tilstrekkelig arealbuffer til at det er
mulig å justere størrelsen på ulike funksjoner, men den endelige løsningen må kommunen lande
på i andre prosesser.
Fotballen får avsatt nytt areal nord for E39 hvor det kan etableres kaldhall. Forslagstiller mener
dette ivaretar erstatning for balløkker. Om det i tillegg skal etableres med et anlegg på Nygård
skole må vurderes i andre prosesser i kommunen.
Doorwaybanen opprettholdes. Evt rehabilitering avklares i andre prosesser.
Når det gjelder samvirke av idrettsarealer etc må dette avklares i påfølgende samspillsprosesser.
Friidrettsbanen snus med hovedlangside langs Tangvallveien.
Atkomst: planen legger hovedrammer, i samspillsfasen kan det sees på de detaljerte løsningene.
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Eiere 72/232
72/232 er utskilt fra 72/11 som har avstått grunn til Tangvall i flere 10-år. Eierne ønsker å beholde
området slik det er i dag. Ønsker ikke fotballhall og atkomst fra øst da dette generer mye trafikk
gjennom området.
Kommentar forslagsstiller:
Har forståelse for at kaldhallen er en betydelig konstruksjon, men den kommer et stykke fra
bolighusene i området og vil i liten grad påvirke sol/skygge forhold. En kaldhall vil også gi et
sentrumsnært tilbud som er i tråd med kommunens ambisjoner om å skape mer aktivitet i Tangvall.
Fotballen gir et tilbud til mange, som det er ønskelig å forsterke. Forslagsstiller ser derimot at
foreslått kjøremønster vil kunne gi en del uheldige utslag, særlig ved undergangen ved Søgne
omsorgssenter, og vil derfor endre planen slik at dagens kjøreløsning kan opprettholdes inntil det
eventuelt er etablert bedre atkomst f.eks i rundkjøringen E39xHølleveien.
Eiere 72/171
Eierne ønsker å beholde området slik det er i dag. Ønsker ikke fotballhall og atkomst fra øst da dette
ødelegger bomiljøet og genererer trafikk. Stiller spørsmål ved om opplysningsplikt er overholdt.
Kommentar forslagsstiller:
Har forståelse for at kaldhallen er en betydelig konstruksjon, men den kommer et stykke fra
bolighusene i området og vil i liten grad påvirke sol/skygge forhold. En kaldhall vil også gi et
sentrumsnært tilbud som er i tråd med kommunens ambisjoner om å skape mer aktivitet i Tangvall.
Fotballen gir et tilbud til mange, som det er ønskelig å forsterke. Forslagsstiller ser derimot at
foreslått kjøremønster vil kunne gi en del uheldige utslag, særlig ved undergangen ved Søgne
omsorgssenter, og vil derfor endre planen slik at dagens kjøreløsning kan opprettholdes inntil det
eventuelt er etablert bedre atkomst f.eks i rundkjøringen E39xHølleveien. Det er uheldig at det ble en
feil i utsendelsen av planforslaget som gjorde at enkelte av mottakerne ikke fikk brev. Samtidig ble
planforslaget varslet i avis, og heldigvis er naboene som ikke har fått varslet blitt informert, og har
fått uttalt seg.
Fylkesmannen i Agder







Tangvallbekken/ROS: viser til innsigelse fra NVE som Fylkesmannen finner relevant, og dermed
fremmet den for kommunen. Viser også at det på oppfordring fra Fylkesmannen er utarbeidet en
revidert ROS-analyse. Fylkesmannen finner den reviderte analysen tilfredsstillende.
Omdisponert dyrka mark: Når boligformål endres til idrettsformål bør kommunen være sikker på
at det er den miljømessig mest riktige plasseringen.
Klimahensyn: viser til planen bør sikre en mest mulig klimavennlig utbygging, men at det ikke er
konkrete krav til dette. I kvalitetsprogram bør det stilles krav til trematerialer og andre
miljøhensyn. Videre er transport viktig og det bør tilrettelegges for miljøvennlige
transportløsninger (og det bør utarbeides mobilitetsplan).
Barn og unge: viser til størrelsen på utearealene og om det var innhentet samtykke fra
kommuneoverlegen. Viser til at fungerende kommunelege ikke gir konklusjoner, men viser til
viktigheten av å følge opp nærhet og utforming av uteoppholdsarealene. Fylkesmannen støtter
denne vurderingen og legger til grunn at det videre arbeidet har stort fokus på
uteoppholdsarealene. Slutter seg til kommunelegens merknader om
trygghet/kriminalitetsforebygging, trafikksikkerhet/mobilitetsplan og miljøfaktorer.

Kommentar forslagsstiller:
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Tangvallbekken/ROS: På bakgrunn av innsigelsen er det nå utarbeidet flomvurdering for
området.
Omdisponering dyrka mark: forslagsstiller mener det er viktig å lage et anlegg med god balanse
mellom skole og idrett, og at disse får en god plassering i sentrum.
Klimahensyn: forslagsstiller vil vise til at TEK 17 i utgangspunkt ivaretar krav til bygningers
miljøhensyn. Men vil presisere mulige tema i kvalitetsprogram i bestemmelser og
planbeskrivelse. I tillegg er det i dette prosjektet er det i tillegg lagt til grunn ZEB-O 20% M
standard. ZEB-O innebærer at energiproduksjonen i bygningene skal kompensere for
klimagassutslippene fra energibruk til driften av bygget. Et slikt ambisjonsnivå medfører at det
både skal arbeides med energi til drift av bygget (Operations) og iboende energi i materialene
(Materials). I skoleanlegget skal 20% av materialene regnes inn. Forslagsstiller mener at en
mobilitetsplan evt må utarbeides som del av videre planlegging og prosjektering av anlegget.
Barn og unge: forslagsstiller er enig at det må legges opp til utearealer av høy kvalitet.

Mur i Sør
Viser til at de har eid eiendommen i mange år, og utbyggingsprosjekter krever langsiktig planlegging.
Sysselsetter 70-80 arbeidstakere, og trenger mange prosjekter for å holde hjulene i gang. Ønsker ikke
å selge eiendommen, og har vedlagt en mulighetsskisse. Legger følgende til grunn i forbindelse med
at kommunen skal erverve eiendommen:




At kommunen ønsker god dialog
At eiendommer verdsettes etter markedsmessige prinsipper
At det kan gjennomføres makebytte med andre eiendommer i Tangvall

Kommentar forslagsstiller:
Forslagsstiller viser til at det er etablert dialog mellom kommunen og grunneier.
Agder energi
Krever at nettstasjon plasseres i bygget og i bakkeplan og at det avsettes areal til dette. Lagt ved
spesifikasjon for plassering og utforming av rom. Her står det at nettstasjon som skal integreres i eller
i tilknytning til bygg, skal plasseres på bakkeplan som et tilbygg eller innvendig i den etasje som er i
flukt med utvendig terreng i henhold til figur RT6040, løsning A eller B. Det er svært viktig at
nettstasjonsrommet har dør til det fri. Med dette menes adkomst hele døgnet direkte inn i
nettstasjonsrom fra bakkenivå.
Kommentar forslagsstiller:
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for nettstasjon i tråd med ønsker fra Agder energi, og endret
§3.2.4 fra «Det tillates etablert nettstasjon som integrert del av bebyggelsen» til «Det skal etableres
nettstasjon som integrert del av bebyggelsen».
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8.

FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET

8.1. Sentrumsskole eller skole ved sentrum?
En hovedutfordring med planarbeidet har vært i hvilken grad det nye skolesenteret skal være en
integrert del av sentrum, og hvordan anlegget skal forholde seg til de store idrettsflatene som ligger
rundt dagens skole.
Gjennom mulighetsstudie, konsekvensutredning og planprosessen har blitt klart at det nye
skolesenteret så langt som mulig bør bli en integrert del av Tangvall sentrum. Skolen bør plasseres i
tilknytning til sentrum, med gode forbindelseslinjer mellom skolen og sentrum. Dette sammen med
et stort rom- og funksjonsprogram har gjort det utfordrende å innplassere alle funksjonene som er
ønsket i området. I første høring så det ut til at det nødvendig med en omdisponering av
idrettsarealene rundt skolen. Etter at tomten har blitt utvidet har det latt seg innpasse alle ønskede
skole- og idrettsfunksjoner.

Figur 75: Sam Eyde VGS i Arendal er plassert i skogen
utenfor byen

Figur 76: Tangen VGS er plassert sentralt i
Kvadraturen

8.2. Skolesenteret og idrettspark
Rom- og funksjonsprogrammet var noe uklart på krav til uteareal til skolen. I planforslaget er det lagt
til grunn at en 11-er bane regnes inn i utearealet, og at det gjennom sambruk blir tilstrekkelig areal
for både ungdomsskoleelever og videregåendeskoleelever. Gjennom å flytte friidrettsbanen mot
vest, har det latt seg gjøre å utvikle et godt sentrumsnært skolesenter, samtidig som
idrettsparkfunksjonen ivaretas. Flerbrukshall, svømmehall, kaldhall og nærmiljøanlegg vil utvikle
idretten ytterligere.
Totalt sett legger løsningen til rette for at både det sentrumsnære skolesenteret og idrettsparken kan
få seg et løft.

8.3. Tomtedisponering
I mulighetsstudien ble det anbefalt en tomtedisponering (Figur 77) som muliggjorde ulike måter å
utvikle tomta på. Planforslaget følger opp disse intensjonene, og gir nå en god hoveddisponering av
anlegget. Idrettsfunksjonene er samlet på hver side av E39, samtidig som undergangen blir bilfri. At
friidrettsbanen flyttes mot vest, gjør at resterende funksjoner går opp. Skoledelen av tomta får stor
fleksibilitet som del av sentrum, og det er rom for ulike organiseringsmodeller og arkitektur i
totalentreprisekonkurransen.
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Skolen bør ha henvendelse mot sørøst. Derfor er det stilt krav i bestemmelsene om hovedinngang og
forplass fra Sentrumsveien (§3.2.1). Dette muliggjør en enkel kopling mot sentrum/torget og mot
kollektivterminalen.
Gjennom plassering av skole og friidrettsbane muliggjøres en grønn forbindelse gjennom tomta fra
Sentrumsveien som kopler seg mot Tangvallbekken og på sikt boligutvikling vestover.

Figur 77: anbefalt tomtedisponering fra mulighetsstudien

8.4. Atkomst og parkering
Planforslaget legger til rette for at eksisterende parkering i sørvest mellom Tangvallveien og
Rådhusveien opprettholdes, og at Rådhusveien blir kiss’n’ride atkomst til skolen. Resterende
parkering er fordelt med noe parkering mot ny atkomst i vest, parkering under bakken, og parkering
for idrettsanlegg i nord. Eventuell felles nedkjøring til felles parkeringskjeller i sentrum er ikke lenger
aktuelt. Foreslått disponering vil gi en god samlet situasjon med tilstrekkelig tilgjengelighet, men hvor
det ikke går mye plass til overflateparkering. I planforslaget er det satt en minimumsbegrensning på
parkering på 160 plasser knyttet til skolesenteret. Kommuneplanen setter et minimumskrav, mens
kommunedelplanen for Tangvall, som er nyere, sier at parkering skal vurderes i planen. Passende
parkeringsdekning for en ny skole på Tangvall har blitt diskutert, og Søgne kommune mener at det er
behov for minimumskrav til parkering for å sikre tilstrekkelig parkering til anlegget.
Pendlerparkeringen bør vurderes benyttet kveld/helg som parkering for idrettsanlegg.
Nye Stemvei, fortau, og turveier gir mulighet for tryggere atkomst for gående og syklende, samtidig
som en får tilgang for maskiner etc som skal inn på skoletomta. Veien sikrer også atkomst til boliger
nord for skolen.
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8.5. Arealbruk
Planforslaget tar høyde for arealene i rom- og funksjonsprogrammet, en eventuell framtidig
svømmehall, og en buffer som følge av eventuelle endringer etter totalentreprisekonkurransen; til
sammen inntil 25.000 m2 BRA, i tillegg er det lagt til rette for en kaldhall nord for E39 på 4.500 m2.
Prosjektet som skal bygges er stort, men gjennom arealet som er avsatt til skole vil det det bli
mulighet for ulike skolemodeller, og det kan skapes spennende arkitektur. Det bør være en viss
fleksibilitet i bestemmelsene for å sikre at en tar høyde for framtidig utvikling på tomta.
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Forord
Asplan Viak har vært engasjert av Søgne kommune og Vest‐Agder fylkeskommune for å utarbeide
detaljreguleringsplan for nytt skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall. Nytt skolesenter skal bestå av
videregående skole og ungdomsskole. Anne S. Lislevand i WSP har vært kontaktperson på vegne av
oppdragsgiverne for oppdraget.
ROS‐analysen er utarbeidet iht. metodikk for denne type analyser som er beskrevet i DSBs veileder
for ROS‐analyse i planleggingen (2017).

Arendal, 28.03.2019

Erling Ekerholt Sæveraas
Oppdragsleder

Hans Munksgaard
Fagansvarlig
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SAMMENDRAG
Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for nytt skolesenter på Tangvall er det gjennomført en
risiko‐ og sårbarhetsanalyse (ROS‐analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin veileder
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan‐ og
bygningslovens krav om ROS‐analyser ved all planlegging (jf. plan‐ og bygningsloven §4‐3).
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for idrettsanlegg og et nytt skolesenter på Tangvall,
med videregående skole (630 elever) og ungdomsskole (540 elever), samt kobling mot sentrum og
kollektivknutepunkt. Planområdet ligger på ei slette omringet av jordbruksområder i sør, øst og vest,
og sørlandsheier i nord.
I løpet av arbeidet med ROS – analysen er det avholdt et møte med Søgne kommune 24.08.18, der
informasjon om samfunnssikkerhet i Søgne kommune er gitt. ROS – gruppa har så bearbeidet
opplysningene, og utført denne ROS ‐ analysen for nytt skolesenter på Tangvall. Som følge av
planforslaget fremmes til ny 1.gangs behandling har ROS‐analysen blitt revidert.
Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste,
fareidentifikasjonsmøte osv:






















Storm og orkan
Lyn‐ og tordenvær
Flom i vassdrag
Ekstrem nedbør over lengre tid
Skred
Skogbrann nær opptil planområdet
Lyngbrann nær opp til området
Stor ulykke på dagens E39
Utslipp som følge av trafikkulykke
Brann i transportmiddel i og i
nærheten av planområdet
Brann i bygninger og anlegg
Eksplosjon i tankanlegg
Dambrudd
Forurenset drikkevann









Svikt i energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i vannforsyning
Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering
Svikt i fremkommelighet for varer og
personer
Svikt i nød og redningstjenesten
Terror
Skoleskyting
Rørbrudd i byggefase
Trafikkulykker i planområdet
Ulykke i/ved åpen elv/bekk
Ulykke ved stup og farlige
terrengformasjoner

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder
innebærer en akseptabel risiko.
Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak.
Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak i tabellen vurderes
risikoen å være akseptabel.
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Tabell 1. Sammendrag av risiko for uønskede hendelser

Uønsket hendelse

Risiko

Liv/
helse

Forslag til risikoreduserende tiltak

Stabilitet

Materielle
verdier

Storm og orkan

Skjøtsel av store trær, jevnlig kontroll av tak og
bygningsdeler.

Lyn‐ og tordenvær

Lynavledere

Flom i vassdrag

Flomgater for å hindre at vann kommer inn i
planområdet (nord for E39). Krav til lokal
overvannshåndtering, utomhusplan og teknisk plan
(§2.1, 2.2). Det vil utarbeides flomberegning for
Tangvallbekken for ytterligere kontroll av
flomsituasjon.
Tomt, tak og idrettsplass opparbeides som en del av
overvannsystemet.
Det sikres flomveger internt i planområdet slik at
overvann fra ekstrem nedbør ledes bort.
Ev. avsperring av område ved snøskredfare. Sikring
ved behov. Krav til geoteknisk vurdering (§2.4).

Urban flom/ekstrem
nedbør over lengre tid

Skred (kvikkleire, jord,
sten, fjell, snø)
Skogbrann nær opptil
planområdet

Ingen spesielle tiltak

Lyngbrann nær opptil
planområdet

Ingen spesielle tiltak

Stor ulykke på dagens
E39

Ingen spesielle tiltak

Brann i transportmiddel
i og i nærheten av
planområdet
Brann i bygninger og
anlegg

Ingen spesielle tiltak

Prosjektering av brannvarsling og rømningsveier og
byggutforming ihht. TEK 17. Oppfølging med
kontroll av brannvarslingsanlegg. Planer for
evakuering av bygninger. KU teknisk infrastruktur
viser opplegg for brannvannsforsyning til området.
Brannøving.
Ingen

Eksplosjon i tankanlegg
Dambrudd

Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om
konstruksjonen ved Stemvann. Det antas at det ikke
er behov for tiltak, men det må gjennomføres en
tiltaksvurdering/kontroll av kommunen og NVE før
fareklasse kan justeres ned.
Ingen spesielle tiltak

Forurenset drikkevann
Bortfall av
energiforsyning

Ingen spesielle tiltak

Bortfall av telekom/IKT

Ingen spesielle tiltak

Svikt i vannforsyning

Ingen spesielle tiltak

Svikt i
fremkommelighet for
varer og personer
Svikt i nød og
redningstjenesten

Ingen spesielle tiltak

Ingen spesielle tiltak
side 4 av

40

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
RAPPORT

Terror

Beredskapsplaner for skole, politi, nød og
redningstjeneste.
Det er utarbeidet retningslinjer for utforming av
byggeprosjekter som kan innarbeides ifm.
prosjektering av anlegget
Beredskapsplaner for skole, politi, nød og
redningstjeneste.
Det er utarbeidet retningslinjer for utforming av
byggeprosjekter som kan innarbeides ifm.
prosjektering av anlegget
Tekniske planer (§2.1.3),, planlegging rørgater,
faseplaner

Skoleskyting

Rørbrudd i byggefase
Trafikkulykker i og
rundt planområdet

Tiltak i planforslaget:
Samferdselsanlegg etter kommunens vegnormaler
Endret overgang
Dagens innkjøring til ungdomsskolen forbedret
Forutsigbart kjøremønster
Planlegge området på en oversiktlig måte som
legger til rette for god sosial kontroll. Som del av
utomhusplan må tiltakshaver vise utforming av
bekk, kantsoner, ras‐ og fallsikring.
Ingen spesielle tiltak

Ulykker tilknytning til
åpen elv/bekk

Ulykker i tilknytning til
stup og farlige
terrengformasjoner
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1

INNLEDNING
Hensikten med ROS‐analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra
til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling
som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).
Det stilles krav til risiko‐ og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan‐ og bygningsloven,
jf. Pbl. §4‐3. Denne ROS‐analysen er utarbeidet av Asplan Viak AS som en del av planforslaget for nytt
skolesenter på Tangvall.
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2

METODE

ROS‐analysen omfatter:







Risiko‐ og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet
Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet
Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder
Endringer i risiko‐ og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging
Risiko‐ og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når
det legges klimapåslag for relevante naturforhold
Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet,
eller om ROS‐analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.

ROS‐analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er
regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette
regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS‐analysen med mindre
det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt gjennom
kravene i TEK17. Enkelte virksomheter har krav til egen virksomhetsROS.
Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for ROS‐
analyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er
presentert under.
Beskrive planområdet (kap. 3)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Vurdere risiko og sårbarhet
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (kap. 5)

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)

Figur 1: Trinnene i ROS‐analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017).

Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et bakteppe for å identifisere mulige uønskede
hendelser. Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet gjennomgang av overordnet ROS‐
analyse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige
terrengformasjoner med betydning for naturfarer, etc.
Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet,
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av
de aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og
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områdets/objektets evne til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og
konsekvens.
Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av
kategoriene i tabellen under.
Tabell 2: Sannsynlighetskategorier
SANNSYNLIGHET
Høy
Middels
Lav

TIDSINTERVALL
Oftere enn 1 gang i løpet
av 10 år
1 gang i løpet av 10‐100
år
Sjeldnere enn 1 gang i
løpet av 100 år

SANNSYNLIGHET PR. ÅR
> 10 %
1‐10 %
< 1%

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise:
Tabell 3: Matrise for fastsetting av konsekvens
KONSEKVENSVURDERING
Konsekvenskategorier
Konsekvenstyper
Liv og helse

Stabilitet
Materielle verdier

Store
Ulykke med dødsfall eller
personskade som
medfører varig mén;
mange skadd
System settes varig ut av
drift.
Uopprettelig skade på
eiendom

Middels

Små

Ulykke med
behandlingskrevende
skader

Ingen alvorlig/ få/små
skader

System settes ut av drift
over lengre tid
Alvorlig skade på eiendom

Systembrudd er
uvesentlig
Uvesentlig skade på
eiendom

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisen i tabell 3. For hendelser i røde
områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.
Tabell 4: Risikomatrise
KONSEKVENSER

SANNSYNLIGHET

Små

Middels

Høy

Høy
(> 10%)
Middels
(1‐10%)
Lav
(<1%)

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil
påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av
klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til
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framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er
beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser.
På bakgrunn av risiko‐ og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen
(plankart og bestemmelser).
Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres slik
at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.
Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7‐1).
Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVE
sine landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og
løsmasseforhold tilsier skred‐ eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides
faresonekart av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder
og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevise faresonekart forut for
reguleringsplanarbeidet.
TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik
sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Utbyggingsområdene deles inn i:




Sikkerhetsklasse 1 – byggverk/område med lite personopphold og små økonomiske eller
andre samfunnsmessige konsekvenser, f.eks. garasjer, lagerbygg etc.
Sikkerhetsklasse 2 – mindre byggeområder for normalt personopphold, f.eks. bolig,
fritidsbolig, skole, barnehage, kontor‐/industribygg, etc. Inntil normalt opphold for 25
personer.
Sikkerhetsklasse 3 – større byggeområder for normalt personopphold (>25 personer), samt
byggverk for særlig sårbare grupper av befolkningen (f.eks. sykehjem), beredskapsressurser
(f.eks. brannstasjon, politistasjon etc.), og avfallsdeponier som gir forurensningsfare ved
oversvømmelse.

Sikkerhetsklassen innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres
innenfor. For eksempel vil boliger kunne plasseres i faresone for 1000‐årsflom, men ikke i faresone
for 200‐årsflom.
Tabell 5: Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo
Maksimalt tillatte faresone
Maksimalt tillatte faresone – Skred
Sikkerhetsklasse
‐ Flom/stormflo
1

Utenfor 20‐årsflom

Utenfor sone for 100‐årsskred

2

Utenfor 200‐årsflom

Utenfor sone for 1000‐årsskred

3

Utenfor 1000‐årsflom

Utenfor sone for 5000‐årsskred

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir
vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller
ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell
faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko
etter en faglig vurdering.
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Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til
risikoreduserende tiltak oppsummeres.

Definisjoner av sentrale begreper i ROS‐analysen
Eksisterende
barrierer

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en uønsket
hendelse. F.eks. flomvoll.

Konsekvens

Følge av at en hendelse inntreffer

Risiko

Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse

Risiko‐
reduserende tiltak

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket hendelse.

Sannsynlighet

Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer.

Stabilitet

Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av
svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av behov hos
befolkningen.

System

Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk
infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur.

Sårbarhet

Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er det
motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann.

Usikkerhet

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS‐vurderingen.
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3

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
3.1. Planområdet og planforslaget
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for idrettsanlegg og et nytt skolesenter på Tangvall,
med videregående skole (630 elever) og ungdomsskole (540 elever), samt kobling mot sentrum og
kollektivknutepunkt.

Figur 2: Oversiktskart over dagens situasjon i planområdet.
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Figur 3: Foreløpig plankart
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Figur 4: Illustrasjonsplan av fremtidig skolesenter (Alternativ A4‐A fra mulighetsstudie)

3.2. Naturgitte forhold og omgivelser
Terrenget i planområdet er flatt på sørsiden av E39, men mer kupert nord for E39. Det er et skifte i
grunnforholdene fra breavsetning på sørsiden av E39 til bart fjell i dagen på nordsiden av E39.
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Figur 5: Løsmassekart. Kilde NGU

Tangvallbekken kommer fra Stemvann i nord og krysser E39 før den renner vestover fra
planområdet. Området er markert aktsomhetssone for 200‐års flom i NVEs nasjonale kart, men det
er ikke beregnet at området vil ligge innenfor 200‐års flom.

Figur 6: Aktsomhetssone 200‐års flom
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Figur 7: Beregnet 200‐års flom

3.3. Sårbarhet i området

Figur 8: Aktsomhetsområder snøskred
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Figur 9: Aktsomhetsområder jordskred

Figur 10: Aktsomhetsområder kvikkleire
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3.4. Relevante forhold i overordnet ROS‐analyse
I kommunedelplan for Tangvall er det gjennomført en ROS‐vurdering. Analysen er gjennomført i form
av en sjekkliste basert på veileder fra DSB (Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen – Kartlegging av
risiko og sårbarhet, rev. 2011). I planen fremgår følgende relevante forhold for tomta:
















Snø‐/isras: Det er vist områder med potensiale for snøras i NVE sitt aktsomhetskart. I plankartet
er det markert en hensynssone på fotballbanen nord for E39.
Nedbørutsatt: Overvann, oversvømmelse av kjellere og redusert framkommelighet på veier kan
forekomme. Ved detaljregulering av områder er det viktig at det lages en plan for håndtering av
overvann.
Sårbar fauna/fisk: Sjøørret i Søgneelva, Føssa og Tangvallbekken. Det er viktig at kantvegetasjon
bevares og at bekkeløp holdes åpne.
Kulturminne/‐miljø: Automatisk fredet kulturminne vest for ungdomsskolen. Det er også
registrert flere enkeltfunn innenfor planområdet. Sannsynlig at en finner mer ved undersøkelse
av nye områder.
Brann/politi/sivilforsvar: Brann, mer og tettere bebyggelse og flere folk i sentrum kan gi redusert
framkommelighet og økt fare for alvorlige hendelser ved brann. Håndteres ved detaljregulering
og i byggesak.
Vannforsyning: Hovedvannledning berøres av planlagt utbygging. Det er behov for økt kapasitet
for å dekke kravet til brannvann bl.a. ved etablering av videregående skole.
Område for idrett/lek: Det planlegges bebyggelse på eksisterende idrettsanlegg. Deler av
anleggene må erstattes av nye anlegg.
Støv og støy; trafikk: Rød og gul støysone fra E 39 og andre veier.
Støy; andre kilder: Støy fra idrettsanlegg.
Støy og støv fra trafikk: Økt trafikk lokalt med flere bolig og annet tilbud i sentrum.
Ulykke med farlig gods: Det er veier med mye trafikk, tankbilvelt og lignende kan forekomme.
Ulykke i av‐/påkjørsler: Mye trafikk.
Ulykke med gående/syklende: Flere krysningspunkter som er uoversiktlige, og hvor det har vært
ulykker.
Ulykke ved anleggsgjennomføring: Det finnes områder med kvikkleire.
Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm: Dambrudd
i stemmen.

Det er foretatt en gjennomgang av ROS‐tema i KDP for Tangvall. Punkter i grått vurderes som ikke
aktuelle for planforslaget. Punkter i svart er aktuelle for planforslaget.
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4

UØNSKEDE HENDELSER

Sjekklister for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 1 og 2) er benyttet for identifisering av mulige
uønskede hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser som er
relevante for området. I denne analysen er i tillegg følgende kilder lagt til grunn for identifisering av
uønskede hendelser:




Møte med kommunen 24.08.2018
Fareidentifikasjon i prosjektgruppa, møte 28.06.2018
Gjennomgang av overordnet ROS‐analyse

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen
under med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen.
Tabell 6: Uønskede hendelser

Nr
1

Hendelse

Begrunnelse

Kilde

Ekstremvær: Storm og orkan

Sjekkliste i vedlegg 1

2

Ekstremvær:
Lyn‐ og tordenvær
Flom:
Flom i sjø og vassdrag
Flom:
Urban flom/overvann

Ekstremvær vil komme med jevne mellomrom, og
det må forventes hendelser jevnlig.
Ekstremvær vil komme med jevne mellomrom, og
det må forventes hendelser jevnlig.
Deler av regulert område ligger i aktsomhetssonen
for 200 års flom.
Det forventes hyppigere situasjoner der store
nedbørsmengder kommer på kort tid, del av
klimatilpasning.
Deler av reguleringsplanen ligger i
aktsomhetssonen for snøskred og jordskred. Det er
ikke registrert skredhendelser i planområdet.
Nordre del av planområdet ligger inn mot bratte
fjellskråninger.
Skog i og nær opptil planområdets nordlige del.
Skogbrann kan forekomme
Lyngbrann kan forekomme

3
4
5

Skred (kvikkleire, jord, sten,
fjell, snø)

6

Skogbrann

7
8

Lyngbrann

9
10
11
12
13

Transport:
Større ulykker (veg, bane,
luft, sjø)
Utslipp som følge av
trafikkulykke
Brann i transportmiddel (veg,
bane, luft, sjø)
Brann i bygninger og anlegg
(skole, idrettshaller,
tribuneanlegg, svømmehall)
Eksplosjon i tankanlegg
Dambrudd

Sjekkliste i vedlegg 1
Sjekkliste i vedlegg 1
KDP Tangvall
Sjekkliste i vedlegg 1
KDP Tangvall
Sjekkliste i vedlegg 1
KDP Tangvall

Sjekkliste i vedlegg 1
Sjekkliste i vedlegg 1

E39 går tvers gjennom planområdet. Trafikkerte
veier rundt planområdet.

Sjekkliste i vedlegg 1

E39 går tvers gjennom planområdet. Trafikkerte
veier rundt planområdet.
Brann i transportmiddel i og i nærheten av
planområdet kan forekomme.
Brann i bygninger og anlegg kan forekomme

Sjekkliste i vedlegg 1
Sjekkliste i vedlegg 1
Sjekkliste i vedlegg 1
KDP Tangvall

Bensinstasjon ca. 200 meter unna planområdet

Sjekkliste i vedlegg 1
Sjekkliste i vedlegg 1
KDP Tangvall

14

Forurenset drikkevann

15
16
17

Bortfall av energiforsyning

Stemvann er oppdemmet og dambrudd kan
påvirke planområdet. Mangelfull kunnskap om
tilstand på dam, men det skal gjennomføres
tilstandsvurdering.
Kan forekomme svikt i vannforsyning ved at
vannledninger kuttes.
Kan forekomme ved brudd i strømnettet.

Bortfall av telekom/IKT

Kan forekomme ved nettbrudd.

Sjekkliste i vedlegg 1

Svikt i vannforsyning

18

Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering

Kan forekomme ved brudd i vannledning eller
kontaminering av vannkilde.
Kan forekomme ved overbelastning/tette rør.

Sjekkliste i vedlegg 1
KDP Tangvall
Sjekkliste i vedlegg 1
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19
20

21
22
23
24
25
26

Svikt i fremkommelighet for
personer og varer
Svikt i nød‐ og
redningstjenesten

Kan forekomme svikt i fremkommelighet.

Sjekkliste i vedlegg 1
KDP Tangvall
Sjekkliste i vedlegg 1

Terror

Kan forekomme svikt i svikt i nød og
redningstjenesten, f.eks. ved en katastrofe der
kapasiteten til nød og redningstjenesten allerede
er i bruk et annet sted.
Kan forekomme

Skoleskyting

Kan forekomme

Sjekkliste i vedlegg 1

Rørbrudd – svikt i
vannforsyning
Trafikkulykker i planområdet

Vannverket til kommunen ligger innenfor
planområdet
Mange barn og kjøretøy i planområdet

Ulykker i tilknytning til åpen
elv/bekk
Ulykker i tilknytning til stup
og farlige
terrengformasjoner

Tangvallbekken går gjennom området

Møte Søgne kommune
24.08.18
Møte Søgne kommune
24.08.18
Sjekkliste i vedlegg 2

Skjæringer/fjellskrenter i området

Sjekkliste i vedlegg 2
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5

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel 4 er presentert ved bruk av
skjema fra DSBs veileder for ROS‐analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i
reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver
hendelse.

Tabell 7. Risikovurdering, Storm og orkan
NR. 1

UØNSKET HENDELSE: Ekstremvær, kraftig vind

Beskrivelse

Ikke spesielt utsatt, ligger ikke ved hav.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Ikke værdata direkte for området, slik at vurderingen er erfaringsbasert. Området er ikke vurdert
som vindutsatt i ROS for KDP Tangvall (2016). Ifølge klimaprofil for Agder utarbeidet norsk
klimaservicesenter forventes det liten endring av sterk vind, men dette er usikkert. E39 ikke
registrert som værutsatt veg i nasjonal vegdatabank. I miljokart.no er Søgne registrert med lav‐
middels sårbarhet for klimaendringer.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse

Sannsynlighet

X
Konsekvens

Store

Liv og helse

Middels

Ekstremvær vil komme med jevne mellomrom, og det må
forventes hendelser jevnlig.
Begrunnelse
Risiko

Små
X

Stabilitet
Materielle verdier
Risikoreduserende tiltak

Med enkle sikringstiltak vil det være lite
sannsynlig med fare for liv og helse.
X
Med enkle sikringstiltak vil det være lite
sannsynlig med fare for stabilitet.
X
Med enkle sikringstiltak vil det være lite
sannsynlig med fare for materielle verdier.
Skjøtsel av store trær, jevnlig kontroll av tak og bygningsdeler.

Tabell 8. Risikovurdering, Lyn og tordenvær
NR. 2

UØNSKET HENDELSE: Ekstremvær, lyn‐ og tordenvær

Beskrivelse

Ligger på en slette, blir høye bygg.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Erfaringsbasert
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

Små

Ekstremvær vil komme med jevne mellomrom, og det må
forventes hendelser jevnlig.
Begrunnelse
Risiko

X
Konsekvens

Store

Middels

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

Med enkle sikringstiltak vil det være lite
sannsynlig med fare for liv og helse.
Med enkle sikringstiltak vil det være lite
sannsynlig med fare for stabilitet.
Med enkle sikringstiltak vil det være lite
sannsynlig med fare for materielle verdier.

Lynavledere
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Tabell 9. Risikovurdering, flom i vassdrag
NR. 3

UØNSKET HENDELSE: Flom i vassdrag

Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Flom i vassdrag. Tangvallbekken renner gjennom området. Deler av regulert område ligger i
aktsomhetssonen for 200 års flom.
Kilde: NVE, se Figur 6: Aktsomhetssone 200‐års flom. Det er utarbeidet KU‐rapport for teknisk
infrastruktur som beskriver overvannssituasjonen. Figur 6: Aktsomhetssone 200‐års flom.
Det vil utarbeides flomberegning for Tangvallbekken for ytterligere kontroll av flomsituasjon.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Middels

Markert med NVEs kart. Det er sannsynlig, men sjekket ut
med fagpersoner at flomvann vil holde seg nord for E39,
så sannsynligheten at flom i vassdrag påvirker
planområdet sør for E39 vurderes som lav.
Begrunnelse
Risiko

Små

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

En flom vil komme gradvis, og befolkning
vil kunne holde seg unna flomutsatt
område

Tiltak i planområdet utformes slik at en ev.
flom gjør liten skade.
Flomgater for å hindre at vann kommer inn i planområdet (nord for E39).
Stemtjønn har en operativ bunnventil som kan brukes til å regulere vannivået. Ved aktiv bruk kan
tjernet fungere som et fordrøyningsbasseng for flom i Tangvallbekken. Det vil utarbeides
flomberegning for Tangvallbekken for ytterligere kontroll av flomsituasjon.

Tabell 10. Risikovurdering, urban flom / overvann
NR. 4

UØNSKET HENDELSE: Urban flom/overvann

Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Store nedbørsmengder på kort tid. Det forventes hyppigere situasjoner der store nedbørsmengder
kommer på kort tid, del av klimatilpasning.
Det er utarbeidet KU‐rapport for teknisk infrastruktur som beskriver overvannssituasjonen.
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

Middels

Små

Begrunnelse

X
Konsekvens

Store

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

Risiko

Området er flatt, slik at vannstigning vil
være begrenset og vannet vil ha lav
hastighet.
Tomt, tak og idrettsplass opparbeides som en del av overvannsystemet. Krav til lokal
overvannshåndtering, utomhusplan og teknisk plan (§2.1, 2.2).
Det sikres flomveger internt i planområdet slik at overvann fra ekstrem nedbør ledes bort.
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Tabell 11. Risikovurdering, skred
NR. 5

UØNSKET HENDELSE: Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø)

Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø). Deler av reguleringsplanen ligger i aktsomhetssonen for
snøskred og jordskred, se Figur 8 og Figur 9: Aktsomhetsområder jordskred.
Det er ikke registrert skredhendelser i planområdet. Kilde: NVE. Nordre del av planområdet ligger
inn mot bratte fjellskråninger. Områdestabiliteten er vurdert som tilfredsstillende i egen
konsekvensvurdering.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse
X

Områdestabiliteten er vurdert som tilfredsstillende i egen
konsekvensvurdering.
Begrunnelse
Risiko

Liv og helse

X

Liten sannsynlighet for skred. Ikke
registrert skred her før. Område lite brukt
av befolkningen. Kan sperres av ved ev.
snøskredfare.

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Konsekvens

Store

Risikoreduserende tiltak

Middels

Små

Ingen bygninger i aktsomhetsområdet.

Ev. avsperring av område ved snøskredfare, sikring ved behov.
Krav til geoteknisk vurdering (§2.4).

Tabell 12. Risikovurdering, skogbrann
NR. 6

UØNSKET HENDELSE: Skogbrann

Beskrivelse

Planområdet grenser til skogsområder i nord.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Erfaringsbasert. Forelagt personell med kompetanse innen brannforebygging (KBR).
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

Små

Skogbrann kan forekomme innenfor angitt
gjentakelsesintervall. Planområdet kan påvirkes av ev.
skogbrann nord for E39.
Begrunnelse
Risiko

X

Konsekvens

Store

Middels

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

Skolebygg skal normalt ikke brukes til
overnatting, slik at en evakuering kan
forgå raskt.

Med normal utrykningstid forventes skade
på materielle verdier å være begrenset. En
skogbrann vil normalt bevege seg raskere
oppover enn nedover i terrenget.
Viktig at undergang under E39 har tilstrekkelig høyde til brannbil. I dag er den akkurat høy nok. Selv
om vei legges om til gang‐/sykkelvei må det sikres kjøremulighet for brannbil.
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Tabell 13. Risikovurdering, lyngbrann
NR. 7

UØNSKET HENDELSE: Lyngbrann

Beskrivelse

Lyngbrann nær opptil planområdet

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Erfaringsbasert. Forelagt personell med kompetanse innen brannforebygging (KBR).
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Ikke større flater med lynghei i området. Naturlig
vegetasjon nord i planområdet består i hovedsak av skog
og ikke lyng.
Begrunnelse
Risiko

Liv og helse

X

Planområdet vil i liten grad bli direkte
berørt av lyngbrann

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Konsekvens

Store

Risikoreduserende tiltak

Middels

Små

Det forventes ikke skade på materielle
verdier ved lyngbrann i nærheten

Ingen

Tabell 14. Risikovurdering, storulykke på transportnett
NR. 8

UØNSKET HENDELSE: Stor ulykke på dagens E39

Beskrivelse

Transport: Stor ulykke på dagens E39

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Kan erfaringsmessig forekomme. Det skjer jevnlig ulykker på vegene rundt planområdet (jfr. data i
Nasjonal Vegdatabank). Av disse er det svært få som vil falle inn under kategorien storulykke.
Trafikken vil reduseres når ny E39 tas i bruk i 2022. Andelen tungtransport vil gå betraktelig ned.
Forelagt personell med kompetanse innen brannforebygging (KBR).
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse

Sannsynlighet

X
Konsekvens

Store

Middels

E39 forbi Tangvall er en høyt trafikkert vegstrekning
Små

Begrunnelse

Liv og helse

X

Liten påvirkning på skoletomta

Stabilitet

X

Omkjøring mulig

Materielle verdier

X

Materielle verdier i planområdet blir ikke
skadet

Risikoreduserende tiltak

Ingen
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Tabell 15. Risikovurdering, utslipp av farlige stoffer
NR. 9

UØNSKET HENDELSE: Utslipp av farlige stoffer

Beskrivelse

Næringsvirksomhet/industri: Utslipp av farlige stoffer

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Utslipp i ifm. ulykker som involverer tanktransport på E39 kan forekomme. Risiko vil reduseres når
ny E39 tas i bruk i 2022, jfr. risikovurdering for storulykke transport. Forelagt personell med
kompetanse innen brannforebygging (KBR).
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse

Sannsynlighet

X
Konsekvens

Store

Middels

E39 forbi Tangvall er en høyt trafikkert vegstrekning som
inkluderer tanktransport.
Begrunnelse
Risiko

Små

X

Liv og helse
Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

Utslipp i nærheten av å idrettsanlegg kan
medføre personskader
Omkjøring mulig
Materielle verdier i planområdet blir ikke
skadet

Ingen

Tabell 16. Risikovurdering, brann i transportmiddel
NR. 10

UØNSKET HENDELSE: Brann i transportmiddel

Beskrivelse

Brann i transportmiddel i og i nærheten av planområdet

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kan forekomme. Forelagt personell med kompetanse innen brannforebygging (KBR).
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

Små

Skjer fra tid til annen. Planområdet er omgitt av veger
med høy trafikk
Begrunnelse
Risiko

X
Konsekvens

Store

Middels

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

Det skal svært mye til for at brann i et
transportmiddel vil gå ut over liv og helse
for de som oppholder seg i planområdet.
Omkjøring mulig
Det skal svært mye til for at brann i et
transportmiddel vil påvirke bygninger i
planområdet.

Ingen
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Tabell 17. Risikovurdering, brann i bygninger og anlegg
NR. 11

UØNSKET HENDELSE: Brann i bygninger og anlegg

Beskrivelse

Brann i bygninger og anlegg (skole, idrettshaller, tribuneanlegg, svømmehall)

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Brann i bygninger og anlegg kan erfaringsmessig forekomme. Forelagt personell med kompetanse
innen brannforebygging (KBR).

Sannsynlighet

Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

X
Konsekvens

Store

Brann kan oppstå i bygninger og anlegg

Middels

Små

Begrunnelse

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier
Risikoreduserende tiltak

Risiko

Skolebygg skal normalt ikke brukes til
overnatting, slik at en evakuering kan
forgå raskt.

X

Potensielt fare for skade på materielle
verdier
Prosjektering av brannvarsling og rømningsveier og byggutforming ihht. TEK 17. Oppfølging med
kontroll av brannvarslingsanlegg. Planer for evakuering av bygninger, herunder for personer med
funksjonshemninger. KU teknisk infrastruktur viser opplegg for brannvannsforsyning til området.
Brannøving.

Tabell 18. Risikovurdering, eksplosjon i tankanlegg
NR. 12

UØNSKET HENDELSE: Eksplosjon i tankanlegg

Beskrivelse

Eksplosjon i tankanlegg

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Bensinstasjon ca. 200 meter unna planområdet. Forelagt personell med kompetanse innen
brannforebygging (KBR).

Sannsynlighet

Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Det er generelt god sikkerhet rundt håndtering av
tankanlegg og brennbare væsker i Norge. Eksplosjonsfare
knytter seg primært til gasstanker; tanker ved
bensinstasjon inneholder flytende drivstoff.
Begrunnelse
Risiko

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Drivstofftank ved bensinstasjon er
nedgravd.
En eksplosjon kan i ytterste konsekvens
forårsake andre uønskede hendelser
Drivstofftank ved bensinstasjon er
nedgravd.

Konsekvens

Risikoreduserende tiltak

Store

Middels

Små

Ingen spesielle tiltak
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Tabell 19. Risikovurdering, dambrudd
NR. 13

UØNSKET HENDELSE: Dambrudd

Beskrivelse

Dambrudd

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Dambrudd i Stemvann, rett nord for planområdet. Konsekvensklasse 2. NVE kontaktet, men hadde
ikke info, vist videre til damansvarlig i kommunen. Det bør gjennomføres en kontroll av dammen av
kommunen og NVE. Dette vil bli utført når ny Kristiansand kommune er etablert.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse

Sannsynlighet

X
Konsekvens

Store

Middels

God sikkerhet rundt dammer i Norge, men ikke
tilstrekkelig informasjon rundt situasjonen ved Stemvann.
Begrunnelse
Risiko

Små

Liv og helse

X

Potensielt stor fare for liv og helse.

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Dambrudd vil kunne føre til at
infrastrukturen (E39 mv) kollapser
Dambrudd vil føre til store ødeleggelser

Risikoreduserende tiltak

Ingen spesielle tiltak i planområdet.
Det antas ingen fare med konstruksjonen ved Stemvann. Det antas at det ikke er behov for tiltak.
Gjennomføring av tilstandsvurdering.

Tabell 20. Risikovurdering, distribusjon av forurenset drikkevann
NR. 14

UØNSKET HENDELSE: Distribusjon av forurenset drikkevann

Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Det kan forekomme svikt i vannforsyning ved kontaminering av vannkilde eller brudd i
vannledninger.
Kan teoretisk forekomme
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Vannforsyningen til Tangvall er robust, men svikt i
forsyningen kan forekomme.
Begrunnelse
Risiko

Liv og helse

X

Liten fare for liv og helse.

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Konsekvens

Risikoreduserende tiltak

Store

Middels

Små

Liten fare for materielle verdier

Ingen spesielle tiltak i planområdet.
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Tabell 21. Risikovurdering, bortfall av energiforsyning
NR. 15

UØNSKET HENDELSE: Bortfall av energiforsyning

Beskrivelse

Brudd i strømnettet som medfører bortfall av energiforsyning i mer enn et døgn.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kan erfaringsmessig forekomme
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

X
Konsekvens

Store

Ekstremvær og kan medføre brudd i strømnettet

Middels

Små

Begrunnelse

Liv og helse

X

Liten fare for liv og helse.

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Strømfall må vedvare over lengre tid for å
ha større samfunnsmessige konsekvenser.
Liten fare for materielle verdier

Risikoreduserende tiltak

Risiko

Ingen spesielle tiltak i planområdet.

Tabell 22. Risikovurdering, bortfall av telekom/IKT
NR. 16

UØNSKET HENDELSE: Bortfall av telekom/IKT

Beskrivelse

Brudd i ledningsnettet som medfører bortfall av kommunikasjon.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kan erfaringsmessig forekomme
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

X
Konsekvens

Store

Middels

Ekstremvær og kan medføre brudd i nettet
Små

Begrunnelse

Liv og helse

X

Liten fare for liv og helse.

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Driftskonsekvens ved vedvarende svikt i
kommunikasjonssystemer
Liten fare for materielle verdier

Risikoreduserende tiltak

Ingen spesielle tiltak i planområdet.
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Tabell 23. Risikovurdering, svikt i vannforsyning
NR. 17

UØNSKET HENDELSE: Svikt i vannforsyning

Beskrivelse

Svikt i vannforsyning ved at vannledninger kuttes.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kan erfaringsmessig forekomme

Konsekvens

Høy

Store

Middels

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Vannforsyningen til Tangvall er robust. Skoleanlegget
ligger kun ca. 100 m fra knutepunkt for vannforsyning i
kommunen.
Begrunnelse
Risiko

X

Liten fare for liv og helse.

X

Driftskonsekvens ved vedvarende svikt i
vannforsyning. Svikt i vannforsyning i
kombinasjon med brann vil være
problematisk.
Liten fare for materielle verdier

Små

Liv og helse
X

Stabilitet

Materielle verdier
Risikoreduserende tiltak

Ingen spesielle tiltak i planområdet.

Tabell 24. Risikovurdering, svikt i avløpshåndtering/overvannshåndtering
NR. 18

UØNSKET HENDELSE: Avløpshåndtering/overvannshåndtering

Beskrivelse

Svikt i VA‐infrastruktur ved brudd/tette anlegg

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kan erfaringsmessig forekomme. Høyere sannsynlighet enn før pga. økt hyppighet av
ekstremnedbør.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Middels

Liv og helse
Stabilitet
Materielle verdier
Risikoreduserende tiltak

VA‐infrastruktur i Tangvall er robust, men overbelastning
av overvannsystem kan forekomme.
Begrunnelse
Risiko

Små
X

Liten fare for liv og helse.

X

Driftskonsekvens ved vedvarende svikt i
avløpshåndtering
Liten fare for materielle verdier

X

Større innslag av åpne løsninger for infiltrasjon og fordrøyning og av overvann.
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Tabell 25. Risikovurdering, svikt i fremkommelighet for varer og personer
NR. 19

UØNSKET HENDELSE: Svikt i fremkommelighet for varer og personer

Beskrivelse

Svikt i fremkommelighet for varer og personer

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kan erfaringsmessig forekomme.
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens

Store

Middels

Gode alternative transportruter til Tangvall

Små

Begrunnelse

Liv og helse

X

Liten fare for liv og helse.

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Svikt i fremkommelighet i kombinasjon
med andre uønskede hendelser kan
forsterke konsekvenser av uønskede
hendelser.
Liten fare for materielle verdier

Risikoreduserende tiltak

Risiko

Ingen spesielle tiltak i planområdet.

Tabell 26. Risikovurdering, svikt i nød og redningstjenesten
NR. 20

UØNSKET HENDELSE: Svikt i nød‐ og redningstjenesten

Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Det kanforekomme svikt i nød og redningstjenesten, f.eks. ved en katastrofe der kapasiteten til nød
og redningstjenesten allerede er i bruk et annet sted.
Kan teoretisk forekomme
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Velfungerende nød og redningstjeneste i Norge med god
kapasitet. Personell kan hentes fra redningstjeneste i
nabokommuner.
Begrunnelse
Risiko

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Stor fare for liv og helse dersom nød og
redningstjenesten ikke fungerer og en
uønskede hendelse skjer
Potensielt store følger ved bortfall av nød‐
og redningstjeneste
Potensielt materielle skade som følge av
økt innsatstid ved f.eks. ved brann og
begrenset kapasitet i brannverntjenesten.

Konsekvens

Materielle verdier

Risikoreduserende tiltak

Store

Middels

Små

X

Ingen spesielle tiltak i planområdet.
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Tabell 27. Risikovurdering, terror
NR. 21

UØNSKET HENDELSE: Terror

Beskrivelse

Terror mot bygg i planområdet eller mot mål i området rundt.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Det har vært ulike typer terrorhendelser i Europa de senere årene. I følge PSTs trusselvurdering for
2019 er statlig etterretningsvirksomhet, politisk motivert vold og trusler mot myndighetspersoner
de største truslene.
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse

Sannsynlighet

X
Konsekvens

Store

Liv og helse

Middels

Kan forekomme, lite sannsynlig. Det er ikke andre
terrormål i nærheten.
Begrunnelse
Risiko

Små

X

Fare for dødsfall / drap
X

Stabilitet
Materielle verdier
Risikoreduserende tiltak

Enkeltstående hendelse

X

Materielle verdier

Beredskapsplaner for skole, politi, nød og redningstjeneste.
Det er utarbeidet retningslinjer for utforming av byggeprosjekter som kan innarbeides ifm.
prosjektering av bygg og uteområder.

Tabell 28. Risikovurdering, skoleskyting
NR. 22

UØNSKET HENDELSE: Skoleskyting

Beskrivelse

Skoleskyting

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kjent fenomen fra naboland. Lite erfaringsgrunnlag fra Norge. Kilde: Risikoanalyse av skoleskyting,
Nasjonalt risikobilde (DSB, 2015/2016).
Høy
Middels
Lav
Begrunnelse
X

Konsekvens
Liv og helse

Store

Middels

Risikoreduserende tiltak

Små

Begrunnelse

X

Risiko

Fare for dødsfall / drap
X

Stabilitet
Materielle verdier

Kan forekomme, lite sannsynlig.

Enkeltstående hendelse

X

Materielle verdier

Beredskapsplaner for skole, politi, nød og redningstjeneste.
Det er utarbeidet retningslinjer for utforming av byggeprosjekter som kan innarbeides ifm.
prosjektering av bygg og uteområder
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Tabell 29. Risikovurdering, rørbrudd i byggefase
NR. 23

UØNSKET HENDELSE: Rørbrudd i byggefase

Beskrivelse

Rørbrudd i byggefase

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Kan erfaringsmessig forekomme
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

X
Konsekvens

Store

Middels

Kan forekomme
Små

Begrunnelse

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

Risiko

Tekniske planer (§2.1.3), planlegging rørgater, faseplaner

Tabell 30. Trafikkulykker i og rundt planområdet
NR. 24

UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykker i og rundt planområdet

Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Trafikkulykker i og rundt planområdet. Mange barn og kjøretøy i planområdet.
Konflikter mellom syklende og gående på fortau.
Det skjer jevnlig ulykker på vegene rundt planområdet (jfr. data i Nasjonal Vegdatabank).
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

X
Konsekvens
Liv og helse

Store

Middels

Forekommer jevnlig
Små

Begrunnelse

X

Trafikkulykker kan ha fatale utfall

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

Tiltak i planforslaget:
Samferdselsanlegg etter kommunens vegnormaler
Endret overgang
Dagens innkjøring til ungdomsskolen forbedret
Forutsigbart kjøremønster
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Tabell 31. Ulykker i tilknytning til åpen elv/bekk
NR. 25

UØNSKET HENDELSE: Ulykker tilknytning til åpen elv/bekk

Beskrivelse

Drukningsulykker i Tangvallbekken. Dette er en liten bekk med lav hastighet.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Ulykker kan erfaringsmessig forekomme i åpne vassdrag
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse

Små

Skolesenteret er planlagt som ungdomsskole og
videregående skole. Elevene her antas å kunne håndtere
et fall i bekken uten problemer. I og med at området også
planlegges med nærmiljø‐ og idrettsanlegg for hele
kommunen må det forventes at også små barn ferdes i
området. Disse vil kunne ha mindre utviklede motoriske
evner til å håndtere et fall i bekken.
Begrunnelse
Risiko

X

Konsekvens

Store

Middels

X

Liv og helse

Fall i bekken kan potensielt få fatale
konsekvenser for små barn.

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak

Planlegge området på en oversiktlig måte som legger til rette for god sosial kontroll. Som del av
utomhusplan må tiltakshaver vise utforming av bekk, kantsoner, ras‐ og fallsikring.

Tabell 32. Ulykker i tilknytning til stup og farlige terrengformasjoner
NR. 26

UØNSKET HENDELSE: Ulykker i tilknytning til stup og farlige terrengformasjoner

Beskrivelse

Fallulykker ved klyving/klatring i fjellskrent. Nedfall av løse steiner.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet
Sannsynlighet

Ulykker kan erfaringsmessig forekomme
Høy

Middels

Lav

Begrunnelse
X

Konsekvens
Liv og helse

Store

Middels

Skolesenteret er planlagt som ungdomsskole og
videregående skole. Elevene her antas å håndtere ferdsel i
naturpregede områder. Det er gjort sikringstiltak på
fjellknaus mot rundkjøring.
Opp mot Søgneskiltet er det høyere terreng/skrenter som
ligger som en del av skogsområdet nord for Tangvall.
Dette er utenfor planområdet og er derfor ikke med i
risikovurderingen.
Begrunnelse
Risiko

Små

X

Fall og steinsprang kan potensielt medføre
store skader.

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

Risikoreduserende tiltak
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6

Oppsummering av risiko

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under for hver av
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser til
nummerering i analyseskjema i kapittel 5. Forslag til risikoreduserende tiltak er også oppsummert
ved hver tabell.

6.1. Risiko for liv og helse
Tabell 33: Oppsummering av risiko for liv og helse
KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE

SANNSYNLIGHET

Små
Høy
(> 10%)
Middels
(1‐10%)
Lav
(<1%)

Middels

Store

1,2,4
3,6,8,10,11,12,15
16, 18,23

13,24,25

5,7,14,17,19,20

9,26

21,22

Nr.
1
2
3

Hendelse

Risikoreduserende tiltak

Ekstremvær: Storm og orkan
Ekstremvær: Lyn og torden
Flom i vassdrag

Skjøtsel av store trær, jevnlig kontroll av tak og bygningsdeler.

4

Urban flom/overvann

6

11

Skogbrann nær opptil
planområdet
Stor ulykke på dagens E39
Utslipp som følge av
trafikkulykke
Brann i transportmiddel i og i
nærheten av planområdet
Brann i bygninger og anlegg

12
13

Eksplosjon i tankanlegg
Dambrudd i Stemvann

15
16
18

Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering
Terror

8
9
10

21

Lynavledere
Flomgater for å hindre at vann kommer inn i planområdet (nord for E39).
Det vil utarbeides flomberegning for Tangvallbekken for ytterligere
kontroll av flomsituasjon.
Tomt, tak og idrettsplass opparbeides som en del av overvannsystemet.
Krav til lokal overvannshåndtering, utomhusplan og teknisk plan (§2.1,
2.2). Det sikres flomveger internt i planområdet slik at overvann fra
ekstrem nedbør ledes bort.
Ingen spesielle tiltak
Ingen spesielle tiltak
Ingen spesielle tiltak
Ingen spesielle tiltak
Prosjektering av brannvarsling og rømningsveier og byggutforming ihht.
TEK 17. Oppfølging med kontroll av brannvarslingsanlegg. Planer for
evakuering av bygninger. KU teknisk infrastruktur viser opplegg for
brannvannsforsyning til området. Brannøving.
Ingen
Det må gjennomføres en kontroll av NVE og Søgne kommune for å
fastsette tilstand på dammen og faregrad nærmere.
Ingen spesielle tiltak
Ingen spesielle tiltak
Ingen spesielle tiltak
Beredskapsplaner for skole, politi, nød og redningstjeneste.
Det er utarbeidet retningslinjer for utforming av byggeprosjekter som
kan innarbeides ifm prosjektering av anlegget.
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22

Skoleskyting

23
24

Rørbrudd i byggefase
Trafikkulykker i og rundt
planområdet

25

Ulykker i tilknytning til åpen
elv/bekk
Ulykker i tilknytning til stup og
farlige terrengformasjoner

26

Beredskapsplaner for skole, politi, nød og redningstjeneste.
Det er utarbeidet retningslinjer for utforming av byggeprosjekter som
kan innarbeides ifm prosjektering av anlegget.
Tekniske planer (§2.1.3), planlegging rørgater , faseplaner
Tiltak etter kommunens vegnormaler, Endret overgang
Dagens innkjøring til ungdomsskolen forbedret, Forutsigbart
kjøremønster
Planlegge området på en oversiktlig måte som legger til rette for god
sosial kontroll.
Ingen spesielle tiltak

6.2. Risiko for stabilitet
Tabell 34: Oppsummering av risiko for stabilitet
KONSEKVENSER FOR STABILITET

SANNSYNLIGHET

Små
Høy
(> 10%)
Middels
(1‐10%)
Lav
(<1%)

Middels

Store

18

13

4
3,6,8,10,11,15,
16,23,24,25,26
1,2,5,7,9,12,14,
19,20,21,22

17

Nr.
3

Hendelse

Risikoreduserende tiltak

Flom i vassdrag

4

Ekstrem nedbør over lengre
tid

6

11

Skogbrann nær opptil
planområdet
Stor ulykke på dagens E39
Brann i transportmiddel i og i
nærheten av planområdet
Brann i bygninger og anlegg

Flomgater for å hindre at vann kommer inn i planområdet (nord for E39).
Det vil utarbeides flomberegning for Tangvallbekken for ytterligere kontroll
av flomsituasjon.
Tomt, tak og idrettsplass opparbeides som en del av overvannsystemet.
Krav til lokal overvannshåndtering, utomhusplan og teknisk plan (§2.1,
2.2). Det sikres flomveger internt i planområdet slik at overvann fra
ekstrem nedbør ledes bort.
Ingen spesielle tiltak

13

Dambrudd i Stemvann

15
16
17
18

Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT

8
10

23
24
25

Ingen spesielle tiltak
Ingen spesielle tiltak
Prosjektering av brannvarsling og rømningsveier og byggutforming ihht.
TEK 17. Oppfølging med kontroll av brannvarslingsanlegg. Planer for
evakuering av bygninger. KU teknisk infrastruktur viser opplegg for
brannvannsforsyning til området. Brannøving.
Det må gjennomføres en kontroll av NVE og Søgne kommune for å
fastsette tilstand på dammen og faregrad nærmere.
Ingen spesielle tiltak
Ingen spesielle tiltak

Svikt i vannforsyning

Ingen spesielle tiltak

Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering
Rørbrudd i byggefase
Trafikkulykker i og rundt
planområdet
Ulykker i tilknytning til åpen
elv/bekk

Ingen spesielle tiltak
Tekniske planer (§2.1.3), planlegging rørgater , faseplaner
Tiltak etter kommunens vegnormaler, Endret overgang
Dagens innkjøring til ungdomsskolen forbedret, Forutsigbart kjøremønster
Planlegge området på en oversiktlig måte som legger til rette for god sosial
kontroll.
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26

Ulykker i tilknytning til stup
og farlige terrengformasjoner

Ingen spesielle tiltak

6.3. Risiko for materielle verdier
Tabell 35: Oppsummering av risiko for materielle verdier
KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER

SANNSYNLIGHET

Små
Høy
(> 10%)
Middels
(1‐10%)
Lav
(<1%)

Store

11

13

20,22

21

1,2,4
3,6,8,10,15,16,
18,23,24,25
5,7,9,12,14,17,
19,26

Nr.
1
2

Hendelse

3

Ekstrem nedbør over lengre tid

4

Ekstrem nedbør over lengre tid

6

Skogbrann nær opptil
planområdet

8

Brann i bygninger og anlegg

10
11

Brann i transportmiddel i og i
nærheten av planområdet
Brann i bygninger og anlegg

13

Dambrudd i Stemvann

15
16
18

21

Bortfall av energiforsyning
Bortfall av telekom/IKT
Svikt i avløpshåndtering/
overvannshåndtering
Svikt i nød‐ og
redningstjenesten
Terror

22

Skoleskyting

23

Rørbrudd i byggefase

20

Middels

Risikoreduserende tiltak

Ekstremvær: Lyn og torden

Lynavledere

Flom i vassdrag

Flomgater for å hindre at vann kommer inn i planområdet (nord for E39).
Det vil utarbeides flomberegning for Tangvallbekken for ytterligere
kontroll av flomsituasjon.
Tomt, tak og idrettsplass opparbeides som en del av overvannsystemet.
Det sikres flomveger internt i planområdet slik at overvann fra ekstrem
nedbør ledes bort.
Tomt, tak og idrettsplass opparbeides som en del av overvannsystemet.
Krav til lokal overvannshåndtering, utomhusplan og teknisk plan (§2.1,
2.2). Det sikres flomveger internt i planområdet slik at overvann fra
ekstrem nedbør ledes bort.
Ingen spesielle tiltak
Prosjektering av brannvarsling og rømningsveier og byggutforming ihht.
TEK 17. Oppfølging med kontroll av brannvarslingsanlegg. KU teknisk
infrastruktur viser opplegg for brannvannsforsyning til området.
Ingen spesielle tiltak
Prosjektering av brannvarsling og rømningsveier og byggutforming ihht.
TEK 17. Oppfølging med kontroll av brannvarslingsanlegg. Planer for
evakuering av bygninger. KU teknisk infrastruktur viser opplegg for
brannvannsforsyning til området. Brannøving.
Det må gjennomføres en kontroll av NVE og Søgne kommune for å
fastsette tilstand på dammen og faregrad nærmere.
Ingen spesielle tiltak
Ingen spesielle tiltak
Ingen spesielle tiltak
Ingen spesielle tiltak i planområdet.
Ved normal drift vil konsekvensen være liten.
Beredskapsplaner for skole, politi, nød og redningstjeneste.
Det er utarbeidet retningslinjer for utforming av byggeprosjekter som kan
innarbeides ifm prosjektering av anlegget.
Beredskapsplaner for skole, politi, nød og redningstjeneste.
Det er utarbeidet retningslinjer for utforming av byggeprosjekter som kan
innarbeides ifm prosjektering av anlegget.
Tekniske planer (§2.1.3), planlegging rørgater , faseplaner
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24

Trafikkulykker i og rundt
planområdet

25

Ulykker i tilknytning til åpen
elv/bekk

Tiltak etter kommunens vegnormaler, Endret overgang
Dagens innkjøring til ungdomsskolen forbedret, Forutsigbart
kjøremønster
Planlegge området på en oversiktlig måte som legger til rette for god
sosial kontroll.
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VEDLEGG 1 – sjekkliste for identifisering av uønskede hendelser (bearbeidet versjon av sjekkliste i
vedlegg 5 til DSBs veileder for ROS‐analyser 2017).

UØNSKEDE HENDELSER

Natur‐
hendelser

Andre
uønskede
hendelser

AKTUELL?
Ja ‐
vurderes
i kap. 4. Nei (begrunnes her)

Ekstremvær
Storm og orkan
Lyn‐ og tordenvær
Flom
Flom i sjø og vassdrag
Urban flom/overvann
Stormflo

Ja
Ja
Ja
Ja
Nei, Ligger på kote +14 og ikke
ved kysten

Skred
Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, snø)
Skog‐ og lyngbrann
Skogbrann
Lyngbrann
Transport
Større ulykker (veg, bane, luft, sjø)
Næringsvirksomhet/industri
Utslipp av farlige stoffer
Akutt forurensning

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei, kjenner ikke til akutt
forurensning i området.
Nei, kjenner ikke til
brann/eksplosjonsfarlig industri
eller liknende

Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg,
oljeterminal, LNG‐anlegg, raffineri)
Brann
Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø)
Brann i bygninger og anlegg (sykehus,
sykehjem, skole, barnehage,
idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak,
fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser,
verneverdig/fredet kulturminne)
Eksplosjon
Eksplosjon i industrivirksomhet

Eksplosjon i tankanlegg
Eksplosjon i fyrverkeri‐ eller eksplosivlager

Ja
Ja

Nei, kjenner ikke til
eksplosjonsfarlig industri eller
liknende
Ja
Nei, kjenner ikke til
eksplosjonsfarlig fyrverkeri‐
eller eksplosivlager

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer
Dambrudd
Ja
Distribusjon av forurenset drikkevann
Ja
Bortfall av energiforsyning
Ja
Bortfall av telekom/IKT
Ja
Svikt i vannforsyning
Ja
Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering
Ja
Svikt i fremkommelighet for personer og varer
Ja
Svikt i nød‐ og redningstjenesten
Ja
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Sabotasje, terror
Skoleskyting

Ja

VEDLEGG 2 – Supplering fra Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker, Kristiansand kommune. Kun
tema som ikke er inkludert i Vedlegg 1 er listet opp.

FOROLD ELLER UØNSKET HENDELSER

AKTUELL?
Ja ‐
vurderes
i kap. 4. Nei (begrunnes her)

Dersom området har tilgang til elv eller sjø; er
det behov for sikringstiltak?
Er det fare for forurensende avrenning fra et
utsprengt område (gjelder sulfidholdig fjell)?

Ja

Finnes det terrengformasjoner som utgjør fare
(stup etc.)?
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i luften
som kan inntreffe på nærliggende
transportårer, utgjøre en risiko for området?
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som
kan inntreffe i nærliggende virksomheter
utgjøre en risiko for området?
(utslipp av giftige gasser/væsker,
teletjenester)
Ligger området utenfor rekkevidde mhht.
brannvesenets krav til innsatstid?

Ja

Tidligere
bruk/
forurensning

Er det mistanke om forurensning i grunnen fra
tidligere virksomheter i og utenfor
planområdet?

Nei

Omgivelser

Vil skole, grønnstruktur og utendørs
idrettsanlegg o.l. bli utsatt for forhold som
direkte eller indirekte kan påvirke helsen,
herunder

Nei

Ingen relevante utslippskilder i
nærheten

Nei

Vurdering gjort i ROS for
Kommunedelplan Tangvall

Naturgitte
forhold

Infrastruktur

Nei

Ikke utsprengte områder i
nærheten. Grunnforholdene
på Tangvall består av
løsmasser.

Nei

Området ligger ikke nær
lufthavn

Nei

Nærmeste industriområde
(Lillegrøvan) ligger 400 m borte

Nei

Brannvesenets innsatstid til
området tilfredsstiller kravet
på 10 min
Det er ikke registrert
forurensning i grunnen i
Miljødirektoratets database.

‐ utslipp av støv, avgasser, markert lukt eller
annet (eks. lukt fra serveringsvirksomhet og
matproduksjon)?
Sabotasje/
terror

Finnes det potensielle sabotasje‐/terrormål i
nærheten?
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Sammendrag
Det er i forbindelse med reguleringsplan for nytt skolesenter på Tangvall utført en flomberegning.
Utgangspunktet er at det ble fremmet innsigelse fra NVE i forbindelse med offentlig ettersyn.
Det er lagt til grunn sikkerhetsklasse F2 for byggverk på området, hvilket medfører at disse må ha
sikkerhet mot 200-årsflom med klimapåslag. Det er så etablert 2D-strømningsmodell for området.
Som inngangsvannføring brukes konservative estimater fra Nasjonalt formelverk for små nedbørsfelt.
Modellberegningen viser at deler av planområdet står under vann ved en 200-årsflom med 40 %
klimapåslag. Som avbøtende tiltak foreslås terrengheving på o_BOP1 til minimum kote +14,50 og til
kote +17,51 på o_BIA2. I tillegg foreslås det å etablere flomvei mot vest på o_BOP1, samt at ny vei
o_GS tilpasses til bruk som flomvei ved å senkes til under kote +17,4.
Planforslaget i seg selv medfører ingen vesentlig endring i avrenningsmengder eller
avrenningsmønster, og konsekvensene nedstrøms blir derfor minimale.
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1. INNLEDNING
Asplan Viak bistår Søgne kommune i arbeidet med regulering av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne
kommune. Reguleringsplanen har mange utredningstemaer som skal konsekvensutredes. I
forbindelse med offentlig ettersyn for planforslaget til 2.gangsbehandling ble det fremmet innsigelse
fra NVE.
Det er utarbeidet en mulighetsstudie med en rekke alternativer for utbyggingen. Det er gjennomført
en 1.gangs behandling basert på alternativ 2B i mulighetsstudien. Etter høringen har det vist seg at
det har vært mulig å utvide planområdet, og alternativ A4-A fra mulighetsstudien har nå dannet
grunnlag for et revidert planforslag (Figur 1) som danner grunnlag for konsekvensvurderingen.

Figur 1. Alternativ A4-A fra mulighetsstudie ligger til grunn for konsekvensvurderingen
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2. INNSIGELSE FRA NVE
2.1. Opprinnelig innsigelse
I innsigelsen datert 25.03.2019 etterspørres følgende utredninger:






Generell utredning av flomfare, og eventuelle konsekvenser på flomsituasjonen (nedstrøms)
som følge av utbyggingen
Fastsettelse av sikkerhetsklasse iht. TEK17
Vurdering rundt dimensjonering av kulvert der Tangvallbekken renner under E39
Dokumentasjon på at det er mulig å bygge med tilstrekkelig sikkerhet mot flom
Konsekvens av klimaendringer på flomsituasjonen

2.2. Møte 15.05.19
I møte med NVE og kommunen 15.05.2019 ble følgende punkter etterspurt:








Opplysninger om situasjonen i området under 2017-flommen
Dagens hydrologiske situasjon
Informasjon om kritiske punkter
Informasjon om modelleringsverktøy
Valg av sikkerhetsklasse iht. TEK17
Flomvei fra Hermannsbekken i tilfelle tett kulvert
Beskrivelse av eventuelle konsekvenser nedstrøms

I dette notatet omtales hovedsakelig forhold relatert til flom i vassdragene.
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3. DAGENS SITUASJON
3.1. Eksisterende vassdrag
Fire vassdrag befinner seg nær eller innenfor planområdet. Nedbørfelt for disse (Figur 2) er generert i
ArcGIS på bakgrunn av terrengmodell med 1x1 m oppløsning:

Figur 2. Nedbørfelt for vassdrag nær eller innenfor planområdet på Tangvall (markert med rødt)
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Hermannsbekken (Nedbørfelt C + D i Figur 2) kommer inn i planområdet i nordøst og går lukket fra
Gamle Høgskolevei 43. Herfra krysser bekken E39 og ender til slutt opp i Søgneelva i sørøst.
Nedbørsfelt oppstrøms bekkelukkingen (C) er 19,4 ha (0,194 km2). Nedbørfelt D er restfeltet
oppstrøms undergangen, som aktiveres hvis kapasiteten på bekkelukkingen overskrides.
Tangvallbekken (Nedbørfelt B i Figur 2) kommer inn i fra nord, krysser under E39 og går åpent
gjennom planområdet før den krysser tilbake under E39 og renner ut i Føssa. Nedbørsfelt oppstrøms
første kryssing med E39 er 2,75 km2.
Søgneelva passerer ca. 300 m sørøst for planområdet. Elva vil i praksis ikke påvirke planområdet ved
flom. Flomsonekart for Søgneelva ble utarbeidet av NVE i 2003 (Stokseth, Øydvin 2003). Eksisterende
bekkelukking for Hermannsbekken har utløp i Søgneelva men dette har i praksis ingen innvirkning på
flomsituasjonen.
Føssa (Nedbørfelt A i Figur 2) renner nord for E39, nordvest for planområdet. Nedbørsfelt oppstrøms
samløp med Tangvallbekken er 4.92 km2. Elva påvirker ikke planområdet direkte, men vannstanden i
elva vil kunne påvirke hvor mye vann som kan drenere ut av planområdet via Tangvallbekken. Om
Tangvallbekken møter en allerede forhøyet vannstand i Føssa vil dette medføre at flomvannet fra
Tangvallområdet bruker lengre tid på å drenere ut. Foreløpige beregninger indikerer at ved samtidig
200-årsflom (40 % klimapåslag) i Tangvallbekken og Føssa, vil vannstanden i Føssa ligge rundt kote
+12,7 nord for E39-kryssingen. Samtidig vannstand i Tangvallbekken sør for kryssingen vil bli ca. kote
+13,2. Nedstrøms dette punktet går Føssa over i et brattere parti med stryk.

3.2. Tidligere arbeid
Asplan Viak utarbeidet i 2017 en rapport om overvannssituasjonen på Tangvall. Overvannsnettet ble
her modellert, og det ble konkludert med at nettet har grei kapasitet ved de nedbørsituasjonene som
ble modellert. NVEs flomsonekartlegging av Søgneelva 2003 (Stokseth, Øydvin 2003) viser at
Søgneelva ikke påvirker planområdet selv ved 500-årsflom. (Flomsoner er riktignok beregnet uten
klimatillegg.)

3.3. Tidligere flommer i området
Det er ikke rapportert om overvannsproblemer på Tangvall etter at hovedledningen for
Hermannsbekken ble omlagt med større dimensjon i 1996 (Stoveland 2017). Storflommen i 2017
hadde i praksis ingen innvirkning på Tangvallområdet, da flommen hovedsakelig var knyttet til de
større vassdragene som Søgneelva. Kraftig nedbør medfører gjerne noe lokal oppstuvning, men dette
skjer stort sett i områder der konsekvensene er minimale, f.eks. på jorder.
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4. AVRENNINGSLINJER
Det er generert avrenningslinjer for eksisterende situasjon basert på terrengmodell (raster) med en
meters ruteoppløsning. Dette gir et teoretisk grunnlag for å avgjøre hvor vannet tar veien i en
ekstremsituasjon der overvannssystemet er overbelastet. For denne situasjonen forutsettes et
«evigvarende» regn, ingen infiltrasjon, og fullstendig overbelastet overvanns- og drenssystem.
Resultatet for planområdet vises i Figur 3:

Figur 3. Avrenningslinjer for eksisterende situasjon (kun hovedvannveier)

Analysen viser at i en situasjon med overbelastet/tett bekkeinntak for Hermannsbekken vil vannet
mest sannsynlig renne mot sørvest, over jordet, så mot undergangen under E39 og deretter til
Tangvallbekken. Dette stemmer bra med observasjoner som er gjort under kraftig nedbør. I tilfelle
overbelastning av kulvert for Tangvallbekken oppstrøms planområdet vil vannet renne i undergangen
under E39 og deretter tilbake i bekkeløpet sør for E39.
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5. MODELLERING AV 200-ÅRSFLOM I DAGENS SITUASJON
5.1. Forutsetninger
5.1.1.

Forutsetninger for flomberegning






5.1.2.

Det legges til grunn sikkerhetsklasse F2 (jfr. TEK17) for nye byggverk på planområdet.
Dette medfører at disse må tåle 200-årsflom med klimapåslag. I utgangspunktet er det
ikke krav til sikkerhetsklasse for utearealer, men det er likevel fornuftig å tilpasse disse
arealene slik at de kan oversvømmes
Som inngangsvannføring til elver og bekker benyttes maksestimatet fra «Nasjonalt
formelverk for små nedbørsfelt» (Glad m.fl. 2015). Dette tilsvarer estimert medianverdi
ganger to, og kan sees på som et «worst case»-scenario. Reell 200-årsflom vil med ca. 95
% sannsynlighet være mindre eller lik dette maksestimatet.
Det benyttes 40 % klimapåslag. Lawrence (2016), samt klimaprofil for Agder anbefaler
minst 20 % påslag for nedbørfelt med areal mindre enn 100 km2 i Agder. Et tillegg på 40
% gir dermed ytterligere sikkerhetsmargin på allerede konservative vannføringstall.

Forutsetninger for hydraulisk modell











Det er benyttet terrengmodell med 0,5 m rutestørrelse basert på laserscanningsprosjekt
Søgne 2013. Denne inkluderer ikke bygg, og ikke bekkebunn/terreng under vann.
Det brukes HEC-RAS 5.0.6, utviklet av US Army Corps of Engineers.
Modellen kjøres med ren 2D-strømning (diffusion wave) med ett sekunds tidssteg.
Det benyttes beregningsnett med varierende rutestørrelse, for det meste rundt 10x10 m,
men også ned mot 1x1 m oppløsning.
Modellen er kjørt med et flomforløp der vannføringen øker gradvis opp mot en flomtopp
(tilsvarende beregnet inngangsvannføring) som varer en time og deretter avtar jevnt.
Hele flomforløpet varer 18 timer, med topp etter ni timer.
Hovedstikkrenner/kulverter, underganger og bekkelukking for Hermannsbekken
(forutsatt DN400 hele veien) er inkludert i modell. Øvrig overvanns- og drenssystem er
ikke tatt med.
Stikkrenner, kulverter og underganger legges inn i modellen som 2D-Connections.
Ukjente høyder (innløp/utløp) på stikkrenner og kulverter er estimert fra terrengmodell.
Ukjente dimensjoner er antatt ut fra kart og tilgjengelig bildemateriale.
Ruhetsverdier for ulike overflatetyper er estimert ut fra litteratur og erfaringsverdier.
Modellen regner ikke med infiltrasjon i grunnen. Det forutsettes vannmettet grunn som
initialtilstand.
Det antas at alle vassdrag i modellen kulminere samtidig. Dette gir ekstra
sikkerhetsmargin i beregningen. I realiteten kulminerer typisk små vassdrag før de store.
Som nedre grensebetingelser brukes normalstrømning
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5.2. Inngangsdata
Gitt forutsetningene listet i kapittel 5 fås følgende nøkkeldata (Tabell 1) for de forskjellige
delnedbørfeltene. Feltparametere er hentet fra Nevina og feltstørrelse er beregnet i ArcGIS.
Flomverdier er beregnet med Nasjonalt formelverk.
Tabell 1. Nøkkeltall og beregnet vannføring for delnedbørfelt

Nedbørfelt ved
200-årsflom
Totalfelt
nedstrøms
samløp Føssa/
Tangvallbekken
Hermannsbekken
oppstrøms E39kryssing
Tangvallbekken
oppstrøms E39
Føssa oppstrøms
samløp med
Tangvallbekken
Restfelt til
Tangvallbekken
sør for E39

Felt

Feltstørrelse
(km2)

Middelavrenning
QN (l/s/km2)

Eff.sjø
%

Q200
NIFS
maks.
(m3/s)

Q20
NIFS
maks.
(m3/s)

A+B+C+
D+E+
Restfelt

8.53

24.50

0.30

23.74

14.74

C+D

0.26

22.80

0.00

1.28

0.79

B

2.75

24.00

3.50

6.61

3.96

A

4.92

24.90

0.10

15.80

9.84

Restfelt

0.59

0.05

0.15*

(*Q20-verdien blir større enn Q200-verdien fordi dette er restverdien etter at summen av de andre er trukket
fra verdien for totalfeltet)

Før bruk i modell legges det på 40 % klimatillegg på beregnede vannføringstall. Endelige
vannføringsserier får lik form som i Figur 4, med flomtopp som varer en time og tilsvarer beregnet
vannføring med 40 % påslag:
SA: Tangvall1 BCLine: Hermannsbekken_inn
1.8

Lege nd

1.6

Q Min + Multiplier
Flow

Flow (m3/s)

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Simulation Time ( days)

Figur 4. Input-vannføringsserie for Hermannsbekken. De øvrige inputseriene kontrueres på samme måte, med
en times varighet på flomtoppen. Total varighet på serien(e) er 18 timer.
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Kulminasjonsverdier med klimapåslag for vannføringsseriene som benyttes i modellen vises i Tabell
2:
Tabell 2. Kulminasjonsverdier for vannføringsserier som brukes modellen

Vassdrag inn i modell

Hermannsbekken
Tangvallbekken
Føssa
Restfelt sørvest

Q200 kulminasjon
inkl. klimapåslag 40 %
(m3/s)

Q20 kulminasjon
inkl. klimapåslag 40 %
(m3/s)

1.79
9.25
22.12
0.07

1.11
5.55
13.77
0.20

Modelloppsett vises i Figur 5:

Figur 5. Skjematisk oppsett av modellen. Blå piler markerer steder der vann føres inn, og rød pil marker hvor
vannet kan renne ut av modellen.
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5.3. Resultater
Dybdeplott for 200-årsflom i eksisterende situasjon med 40 % klimapåslag vises i Figur 6:

Figur 6. Dybdeplott for 200-årsflom med 40 % klimapåslag. Dybdene i planområdet ligger for det meste under
0,3 m. Kulvert for Hermannsbekken er vist som med stiplet svart linje i øst, med utløp i Søgneelva.

Beregningen viser at vannet langt på vei følger avrenningslinjene i en ekstremsituasjon. Når
Hermannsbekkens inntak overbelastes vil vannet renne mot undergangen i sør og deretter videre
mot Tangvallbekken. En mindre delstrøm ser også ut til å bevege seg østover fra idrettsplassen forbi
Sentrumsveien 2,4 og 6 (Figur 8). Kulvert for Tangvallbekken under E39 oppstrøms planområdet vil
avledes til undergangen lengre vest og så renne tilbake mot bekkeløpet på sørsiden av E39.
Stemveien 6 (rett oppstrøms E39-kulvert) vil være utsatt for oversvømmes med vanndybde opp mot
ca. 1 m.
For 200-årsflommen (inkl. klimafaktor) beregnes følgende omtrentlige maksimalvannstander for de
viktigste utbyggingsområdene i planområdet (Tabell 3). Vannstandsplott for hovedområdene vises i
Figur 7 og Figur 8.
Tabell 3. Beregnet maksimalvannstand for delområder

Område

Beregnet maksimalvannstand 200 år (kote moh.)

Sør for E39, ved ny skole
(o_BOP1)
Nord for E39, ved ny idrettshall
(o_BIA2)

+14.1
+17.1
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Figur 7. Beregnet maksimalvannstand (moh) nord for E39

Figur 8. Beregnet maksimalvannstand (moh) sør for E39
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6. PLANFORSLAGET
Gjeldende planforslag for Tangvall vises i Figur 9. Hovedområdene for utbygging er o_BOP1, o_BIA1,
o_BIA2, o_BIA3 og o_BIA4. Det skal bygges ny skole på o_BOP1 og kaldhall på o_BIA2.

Figur 9. Plankart for Tangvall
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7. KONSEKVENSER
Planforslaget medfører i seg selv ingen direkte inngrep i vassdragene i området. Det er ikke lagt opp
til tiltak som vil endre de overordnede vannstrømmene i området vesentlig. Det er heller ikke lagt
opp til innsnevring/endring av bekketverrsnitt, økning av tilførte vannmengder eller omlegging av
overvannsystem utover mindre tilpasninger nødvendig for å etablere bygg. Tiltaket vil dermed i seg
selv vil ikke ha vesentlig innvirkning på forholdene nedstrøms.
Kulvert oppstrøms planområdet og E39 er noe underdimensjonert i dagens situasjon. Konsekvensene
av dette ser riktignok ut til å være ubetydelige, da det er tilgjengelig volum for oppstuvning
oppstrøms inntaket. Det er heller ikke meldt om flomskader på nærliggende bygg i Stemveien. I en
ekstremsituasjon vil dessuten undergangen fungere som flomløp. En oppdimensjonering av kulverten
ville mest sannsynlig resultert i høyere flomnivå for planområdet sør for E39.
Aktuelle avbøtende tiltak for å sikre planområdet mot flom er:




Heving av terreng i deler av o_BOP1 og o_BIA2.
Flomvei mot vest, nord i o_BOP1.
Tilpasning av ny GS-vei ved o_BIA2 for bruk som flomvei mot sør.
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8. AVBØTENDE TILTAK

8.1. Terrengheving
Det mest aktuelle tiltaket for å sikre utbyggingsområdene mot flom er å heve terrenget. Basert på
resultatene av flommodelleringen foreslås følgende minimum byggehøyder for arealene vist i Figur
10:



Avmerket flate sør for E39 (o_BOP1) heves til minimum kote +14,50.
Avmerket flate nord for E39 (o_BIA2) heves til minimum kote +17,51.

Figur 10. Avbøtende tiltak i form av terrengheving. Lilla flate nord for E39 heves til minimum +17,51. Lilla flate
sør for E39 heves til minimum +14,50. Foreslåtte flomveier er skissert med blå piler.

Øvrige deler av planområdet sør for E39 foreslås at tilpasses for å tåle en flomdybde på opp til 0,4 m.
Disse områdene vil i utgangspunktet ha mindre strenge krav til sikkerhetsklasse da det i hovedsak
ikke skal oppføres byggverk her, ref. TEK17/avsnitt 5.1.1.
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8.2. Trygg flomvei fra Hermannsbekkens innløp
Den nye veien (o_GS/o_V7) nord for E39 anbefales tilpasset som flomvei (vist i Figur 10), i tilfelle
bekkeinntaket til Hermannsbekken skulle bli gjentettet eller overbelastet. Veien bør da legges noe
lavere enn i dag, fortrinnsvis under kote +17,40. Flomvei fra bekkeinntaket og østover kan også
vurderes, f.eks. i form av grøfter langs eksisterende vei. Det beste er riktignok å føre vannet mot vest
via undergangen til E39, slik at man unngår flomvann østover med uoversiktlig passasje til Søgneelva.

8.3. Flomvei mot vest
Det foreslås å etablere flomvei vestover mot Tangvallbekken fra undergangen Gamle
Høgskolevei/Sentrumsveien under E39 (Figur 10). Vann som kommer nordfra gjennom undergangen i
en ekstremsituasjon vil dermed kunne avledes mot vest. For en 200-årsflom med 40 % klimapåslag i
dagens situasjon vil denne vannmengden utgjøre omkring 1,6 m3/s. Vannførende tverrsnitt på
flomveien bør være på minst 1,5 m2. Flomveien må detaljprosjekteres i senere fase, og tilrettelegges
slik at bygget tilknyttet hovedvannforsyningen til Søgne Kommune har tilstrekkelig sikkerhet mot
flom.
Et modellert scenario med innarbeidede tiltak er vist i kapittel 9.

8.4. Andre mulige tiltak
8.4.1. Fordrøyning oppstrøms Hermannsbekkens inntak
For å dempe vannføringstopper til Hermannsbekkens inntak kan myrområdet nord for inntaket til
vurderes å benyttes som fordrøyningsområde. I praksis medfører dette å gjøre myra om til en form
for fangdam der utløpsvannmengden styres med terskel eller overløpsanordning.
8.4.2. Kapasitetsøkning av Tangvallbekken vestover
Kapasitetsøkning av Tangvallbekken vil kunne transportert flomvann raskere og trolig redusert
flomnivået i planområdet noe. En mulighet er å oppdimensjonering kulverten under E39 vest for
planområdet ved Lundeveien. Et annet alternativ kan være å etablere ekstra kulvert gjennom
veifyllinga. Breddeutvidelse eller senkning av Tangvallbekken kan også vurderes, men vil trolig ha
begrenset effekt da terrenget er såpass flatt. Det er også en del vegetasjon langs bekken som vil
redusere kapasiteten.
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9. MODELLERING AV 200-ÅRSFLOM MED TILTAK
Det er modellert en situasjon der de foreslåtte tiltakene (terrengheving og flomveier) er innarbeidet.
Øvrige inngangsparametere er uendret. Resultatet vises i Figur 11 og Figur 12:

Figur 11. Dybdeplott for 200-årsflom (40 % klimapåslag) på nordsiden av E39, med terrengheving og GS-vei som
flomvei. Pga. trang passasje mellom oppfylt terreng og fjellsiden vil ca. halvparten av vannet avledes østover.

Figur 12. Dybdeplott for 200-årsflom (40 % klimapåslag) på sørsiden av E39, med terrengheving og flomvei mot
vest fra undergangen. Vannstanden på denne delen blir noe redusert sammenlignet med dagens situasjon.
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Effekten av tiltakene i modellen blir i grove trekk som følger:







Ny GS-vei fungerer som flomvei for Hermannsbekken. Samtidig gjør den oppfylte
terrengflaten på o_BIA2 at ca. halvparten av vannet nå renner mot øst. Dette skyldes langt
på vei at terrengmodellen kun er en grov representasjon av endelig terreng. Modellen tolker
dermed passasjen mellom oppfylt terreng og fjellsiden på nordsiden av veien som trangere
enn den vil bli i praksis, med ferdig prosjektert terreng. Om vannet likevel skulle renne mot
jordet i øst og undergangen vil dette trolig bare få begrensede konsekvenser.
Maksimalt nivå på stående vann oppstrøms oppfylt terreng i nord øker med ca. 0,5 m til kote
+17,51. Dette skyldes langt på vei samme forhold som beskrevet i forrige kulepunkt (grov
terrengmodell).
Alt vann fra undergangen avledes mot vest i ny flomvei. Samtidig kommer det mindre vann
enn i eksisterende situasjon, grunnet forholdene beskrevet i første kulepunkt.
Vannstand rundt oppfylt terreng (og ellers) sør for E39 blir tilnærmet uendret. (Ca. 1 cm
redusert vannstand sammenlignet med eksisterende situasjon).
Vannhastighet i Tangvallbekken ser ut til å bli noe redusert, trolig igjen grunnet forhold
beskrevet i første kulepunkt (at vann avledes mot øst fra Hermannsbekken).
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10. OPPSUMMERING
Planforslaget medfører i seg selv ingen inngrep i vassdragene i området. Det er ikke lagt opp til tiltak
som vil endre de overordnede vannstrømmene i området vesentlig. Det er heller ikke lagt opp til
innsnevring/endring av bekketverrsnitt, økning av tilførte vannmengder eller omlegging av
overvannsystem utover mindre tilpasninger nødvendig for å etablere bygg.
Modellering av 200-årsflom med klimapåslag i eksisterende situasjon viser at en del av planområdet
vil stå under vann, dog ikke mye. Som avbøtende tiltak anbefales terrengheving på o_BOP1 til
minimum kote +14,50 og til kote +17,51 på o_BIA2 i nord. Samtidig anbefales å etablere flomvei på
o_BOP1, fra undergangen mot Tangvallbekken. Flomvei bør ha vannførende tverrsnitt minst 1,5 m2.
Ved etablering av flomveien må bygget tilknyttet hovedvannforsyningen sikres mot flom.
I nord anbefales det at ny vei o_GS tilpasses for bruk som flomvei ved å senkes til under kote +17,4,
med fall mot sør/vest. Alle flomveier må dimensjoneres for å ta unna vannmengder tilsvarende 200årsflom med klimapåslag 40 %. Dette inkluderer erosjonssikring.
Øvrige tiltak som kan vurderes er å etablere fordrøyning oppstrøms Hermannsbekkens inntak,
oppdimensjonere bekkelukkingen, samt økning av tverrsnittet der Tangvallbekken krysser E39
nedstrøms planområdet. Breddeutvidelse eller senkning av Tangvallbekken kan også vurderes, men
vil trolig ha begrenset effekt da terrenget er såpass flatt. Det anbefales for øvrig at Tangvallbekken
renskes for uønsket vegetasjon som innsnevrer bekkeløpet og reduserer kapasiteten.
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1 Innledning
GrunnTeknikk AS er engasjert av Asplan Viak AS v/ Erling Ekerholt Sæveraas for geoteknisk bistand i
forbindelse med nytt skolebygg på Tangvall i Søgne kommune.

Figur 1: Flyfoto fra www.google.no/maps. Reguleringsområdet er skissemessig angitt med rødt.
Foreliggende notat inneholder en vurdering av områdestabilitetsforholdene for reguleringsområdet iht.
NVEs veileder 7/2014, ref [6]. Vurderingen er utarbeidet iht. punktliste 1-10 i kap. 4.5 Prosedyre for
utredning av aktsomhetsområder og faresoner. Det er også gitt innspill vedr. andre skredhendelser og
flom.

2 Terreng og grunnforhold
GrunnTeknikk AS har mottatt en sammenstilling av tidligere utførte grunnundersøkelser og vurderinger i
området fra Asplan Viak AS. Grunnundersøkelsene vi har kjennskap til er angitt i ref. [1] til [4]. I det
etterfølgende kapittelet vedr. grunnforhold er det gitt en overordnet beskrivelse av grunnforholdene fra
de aktuelle grunnboringene.
En sammenstilling av utførte boringer er vist på vedlagte tegninger:
-

LB902 «Oversikt boringer» utarbeidet av Asplan Viak AS datert 18.8.17
20150471 – 4 «Faregrad, Oversikt grunnundersøkelser og utløpsområder» av NGI datert
21.6.17
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2.1

Terreng

Tangvall ligger på et relativt flatt område mellom oppstikkende fjell-heier. Fjell-heiene mot nord er
mest markant. Sentrumsområdet har små høydeforskjeller. E39 krysser Tangvall sørvest – nordøst og
ligger inntil foten av «fjell-heiene». I sentrum av Tangvall går Fv456 fra E39 og mot sør. Øst i
sentrum går Songdalselva i naturlig løp. Langs Songselva er det noe mer varierende terreng med
lokalt brattere elveskråninger. Skråfotoet nedenfor viser sentrumsområdet hvor nytt skolesenter
planlegges.

Figur 2: Skråfoto fra www.google.no/maps tatt mot øst.
Området hvor reguleringsplanen er skissert ligger på ca kote +14. Terrenget i området for øvrig
varierer ikke betydelig før man nærmer seg Songselva i øst. Elva ligger på ca kote +4 og har omkring
6 - 10 m høye elveskråninger på sidene. Iht. kotelinjer fra kart varierer elveskråningen fra ca 1:1,7 på
bratte partier til omkring 1:4,5. Avstanden fra elva til reguleringsområdet er ca. 350 m i luftlinje fra
der den ligger nærmest. Reguleringsområdet på nordsiden av E39 er også flater mellom oppstikkende
fjell.

2.2

Grunnforhold

NGUs løsmassekart viser forventede grunnforhold i området. Reguleringsområdet ligger på en
«Breelvavsetning». Dette er løsmasser avsatt av smeltevann ved slutten av istiden. Løsmassene består
av lagdelt grunn, dominert av sand og grus. I området mot Lunde og lenger øst er det registrert
marin avsetning. Dette er mer finkoring materiale av silt/leire. Breelvavsetningen kan stedvis ligge over
denne avsetningen, dvs. man kan påtreffe mer finkornige materialer i dypere lag.
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Figur 3: Løsmassekart fra NGU sine nettsider. Reguleringsområdet er omtrentlig markert med rødt.

2.2.1 Rådhusveien 36/38, ref [2]
Opptatte prøver på tomta er beskrevet som «humusholdig sand og mellomsand» ned til 4 m under
terreng.
Totalsonderingene på tomta viser gjennomgående varierende men høy bormotstand i lagdelt grunn
dominert av sand og grus i varierende lagring. Stedvis er det spylt for å komme gjennom dypere lag.
Sonderingene er alle avsluttet i løsmasser i 23,7 til 25,5 m under terreng. Det er ikke påvist bløt eller
sensitiv grunn.

2.2.2 Kleppelandsveien 1-9, ref [3]
Opptatte prøver viser «fin til middels sand» ned til 4 m under terreng.
Totalsonderingene viser tilsvarende forhold som i Rådhusveien lenger vest. Bormotstandene er høy og
varierende ned til mellom 20 til 24 m under terreng og grunnen antas dominert av sand og grus i
varierende lagring.
Dypere enn 24 m er det imidlertid registrert lavere og tilnærmet konstant bormotstand til boringene er
avsluttet ca. 31 m under terreng. Dvs. under sand og grusavsetningen tyder boringene på forekomst
av finkornige masser av silt/leire. Bormotstanden kan tyde på mer sensitive masser. Det kan ikke
utelukkes at massene i dybden har sprøbruddoppførsel.

2.2.3 FV456 Hølleveien, ref [4]
Boringene fra krysset med Tangvallveien og sør mot Linnegrøvan Industriområde er boret til ca 20 m
under terreng og avsluttet i løsmasser. Opptatte prøver langs veien og mot Songselva viser sand og
siltig sand.
Totalsonderingene tilsvarende forhold som undersøkelsene ved Kleppelandsveien og Rådhusveien. Det
er ikke påvist bløt eller sensitiv grunn.
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3 Planer
Det planlegges nytt skoleprosjekt på Tangvall i Søgne kommune. Utsnitt av mottatte planer er vist på
figur 4 nedenfor.

Figur 4: Utsnitt av mottatte planer fra Asplan Viak AS 14.1.19
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4 Områdestabilitet. Gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014, ref [6]
4.1

Regelverk

Gjeldende regelverk stiller krav til trygghet mot naturpåkjenninger (skred, flom, etc.). Områdestabiliteten
for planområdet skal i denne sammenheng vurderes iht. NVEs retningslinjer og veileder ref. [5] og [6]
ligger til grunn for vurderingene. Dette oppfyller krav om sikker byggegrunn i forhold til PBL og
Teknisk forskrift, TEK17. [7]

4.2

Vurdering av områdestabilitet

NVE har utarbeidet prosedyre gitt i veileder 2014/7 som gjelder ved fare for kvikkleireskred og skred
i løsmasser med sprøbruddegenskaper. Tabell 1 oppsummerer gjennomgang av prosedyren i henhold
til avsnitt 4.5 i NVEs veileder 7/2014 [6]. Vurderinger rundt punktene er kommentert i tabellen på
neste side.
Det er tidligere utført en kvikkleiresonekartlegging i Søgne i regi av NGI. ref [1]. Vedlagt faresonekart
viser aktuelle kartlagte fareområder i nærheten av reguleringsområdet.
Pkt.
1
2
3
4

Arbeidsoverskrift
Avklar hvor nøyaktig utredningen skal være
Undersøk om hele eller deler av områder ligger
under marin grense.
Avgrens områder med marine avsetninger
Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for
kvikkleireskred i området

5

Avgrens aktsomhetsområder til terreng som
tilsier mulig fare for områdeskred

6

Gjennomføring av befaring og
grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag

7

Avgrens løsneområder mer nøyaktig

8

Vurder og avgrens sannsynlig utløpsområder for
skredmasser
Avgrens og faregradsklassifisering faresoner
Stabilitetsvurdering. Dokumentasjon av
tilfredsstillende sikkerhet

9
10

Kommentar
Reguleringsplan og tiltakskategori K4.
Hele området ligger under marin grense.
Hele området ligger under marin grense.
Ref. [1]. Det er kartlagt kvikkleirefaresoner i
Søgne kommune av NGI. Nærmeste sone
er ved Søgne kirke lenger vest.
Basert på terrengkriterier vil et evt.
aktsomhetsområde være langs elva hvor
høydeforskjellene er ifra 6 – 10 m og
skråningshelning fra 1:1,7 til 1:4,5
Det foreligger grunnundersøkelser fra flere
prosjekter i sentrumsområdet dekkende for
denne vurderingen.
Ved gjennomgang av tidligere
grunnundersøkelser er det ikke registrert
sprøbruddmaterialer eller kvikkleire som
kan påvirke områdestabilitetsforholdene.
Ikke aktuelt

Ikke aktuelt, ingen faresone.
Området er tilnærmet flatt i lang
utstrekning omkring reguleringsområdet der
man forventer løsmasser og ikke fjell.
Områdestabilitetsforeholdene anses som
tilfredsstillende for dagens situasjon og
fremtidig utbygging.
Tabell 1: Oppsummering av gjennomgang av prosedyre i NVE 7/2014
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4.3

Kvalitetssikring

I NVEs veileder er det anbefalt at vurderingene vedr. kvikkleirefaresoner, stabilitetsberegninger- og
tiltak kvalitetssikres av uavhengig foretak. Vi tolker regelverket slik at det er krav om kvalitetssikring
når man ikke identifiserer noen faresone.

5 Steinsprang/andre skredhendelser og flom
Vår vurdering i kapitlene ovenfor er utført i forhold til evt. skred i sensitive løsmasser/kvikkleire. Det
skal også vurderes risiko for evt. andre skredhendelser som steinsprang, andre jordskred, snøskred og
forhold vedr. flom.

5.1

Steinsprang/skred

Iht. NGUs løsmassekart/NVEs Atlas er det registrert noe hendelser med steinsprang/skred langs E39,
men dette er vest for Stemveien. Sannsynligheter for at et evt steinsprang/skred skal forringe søndre
del av aktuelt reguleringsområde er meget liten da det er etablert støyvoller mellom E39 og
sentrumsområdet. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering av mulighet for steinsprang/skred på delen
av reguleringsområdet nord for E39 dersom dette ikke er utført allerede i forbindelse med tidligere
etablering av fotballbane. En slik vurdering må utføres i samråd med ingeniørgeologisk sakkyndig.

5.2

Snøskred

NVE har publisert landsdekkende aktsomhetskart for snøskred. Kartet viser potensielle løsne- og
utløpsområder, men sier ikke noe om sannsynligheten for snøskred. Kartet er utarbeidet ved bruk av
en høydemodell der det ut fra gitte helninger på fjellsiden defineres løsneområder. Det er ikke gjort
feltarbeid ved utarbeiding av kartet, og effekten av lokale faktorer som f. eks. skog, utførte
sikringstiltak o.l. er derfor ikke vurdert. Utsnitt av aktuelt område ved Søgne er vist nedenfor.
Søndre del av det aktuelle reguleringsområdet ligger ikke innenfor kartlagte aktsomhetsområder.
Området nord for E39 bør vurderes i samråd med sakkyndig konsulent.

Figur 5: NVEs kartlegging «aktsomhetsområder for snøskred». Reguleringsområdet er merket med rødt.
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5.3

Jordskred

NVEs Atlas viser kartlagt aktsomhetsområde for potensielt jordskred i kanten av aktuelt
reguleringsområde.

Figur 1: NVEs Atlas med inntegnet «potensielt aktsomhetsområde for jordskred»
Forhold omkring dette må evt. kontrolleres når mer detaljerte planer foreligger. Dette vil medføre
grunnundersøkelser og detaljerte stabilitetsberegninger lokalt mot ned mot vassdraget/bekken.

5.4

Flom

Figuren nedenfor er hentet fra ref. [8]. Vårt område ligger omkring profil 31. Dvs. 200-års flom har
antatt nivå kote +9,8. Med dagens terrengnivå på kote +14 er området ikke flomutsatt.

Figur 6: utsnitt fra NVEs flomsonekartlegging
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1. BAKGRUNN OG AVGRENSING
Asplan Viak bistår Søgne kommune i arbeidet med regulering av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne
kommune.
Planprogrammet vedtatt 26.10.2016 beskriver utredningstemaer for det nye skolesenteret på
Tangvall. Dette notatet omfatter konsekvenser for jordbruksressurser knyttet til planområdet samt
vurdering av avbøtende tiltak for omdisponering av matjord.

1.1. Jordressurser
Fra Planprogrammet:
Planområdet omfatter ca. 15. daa fylldyrka jord. Avbøtende tiltak ved omdisponering skal vurderes.
Planområdet er i revidert planforslag utvidet til å omfatte ca. 25 daa fulldyrka jord.
Det legges det opp til å bruke standard KU-metodikk etter v712 for kartlegging av området, men
forenklet. Det må sjekkes ut hva som foreligger av eksisterende kartlegging av jordsmonn og
jordkvaliteten i området. Videre blir det viktig å beskrive en del forutsetninger for gjennomføring av
både nedbygging og om matjorda kan omdisponeres.

2. FØRINGER
2.1. Nasjonale føringer
I nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget 8.12.2015, er det satt en målsetting om at
omdisponering av jordbruksareal til utbyggingsformål skal være mindre enn 4000 dekar/år. Det skal
ikke fordeles på sektorer eller regioner, men skal gjelde nasjonalt. Det ble lagt frem en ny
stortingsmelding om jordbruket i 2016 (Meld. St. 11 2016-2017), her ble jordvernmålet bekreftet.
Dette skal også ligge til grunn for denne reguleringen.

2.2. Kommunedelplan for Tangvall sentrum
I kommunedelplan for Tangvall ble en rekke jorder omdisponert til utbyggingsformål i tråd med
tilsvarende føringer i kommuneplanen. De samlede virkningene for landbruk og kulturlandskap ble
vurdert som negative. For å kunne imøtekomme andre nasjonale krav og mål enn bevaring av dyrka
mark, ble det vurdert som nødvendig å legge til rette for omdisponering av deler av landbruksjorda
nær sentrum.
Håverstads jorde, vest for skoletomta er i kommuneplanen regulert som mulig utvidelse av
skoleområdet. Dersom det gjennom detaljregulering av skoleområdet viser seg at det ikke er
nødvendig med arealene vest for Stemveien til skole, åpnes det opp for at området kan reguleres til
boligformål med blokkbebyggelse.
Søgne kommune er opptatt av at områder som omdisponeres fra landbruk til bolig skal utnyttes med
høy utnyttelse, og for områder hvor det beslaglegges jordbruksjord er det et minstekrav til 6
boenheter per dekar, mot 4 boenheter per dekar for andre områder.
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3. ALTERNATIVER
3.1. Referansealternativet (0-alternativ)
Fra Planprogrammet:
Nullalternativet er at området forblir slik det er i dag.

3.2. Utbyggingsalternativ 1
3.2.1.

Planprogrammet

Fra Planprogrammet:
Det etableres en videregående skole med tilhørende anlegg og eksisterende ungdomsskole erstattes.
Det skal bygges et nærmiljøanlegg i tilknytning til ungdomsskolen. Den videregående skolen skal ha
kapasitet til 600 elever. I tillegg kommer idrettsanlegg og infrastruktur med parkering over og under
bakken, uteoppholdsarealer og gang- og sykkelveier med mer.
Søgne kommune skal ta stilling til om barnehage skal løses innenfor planområdet.
Rom- og funksjonsprogrammet bearbeides parallelt med detaljreguleringsplanen. Detaljprosjektering
vil skje etter konkurranse.
3.2.2.

Tiltaksbeskrivelse

Etter de innledende fasene ligger det til grunn at det skal etableres ungdomsskole med 540 elever i
to trinn, videregående skole med 630 elever, svømmehall, friidrettsbane og annet uteareal, men
barnehage er vurdert å ikke få plass i området.
Det er utarbeidet en mulighetsstudie med en rekke alternativer for utbyggingen. Det er gjennomført
en 1.gangs behandling basert på alternativ 2B i mulighetsstudien. Etter høringen har det vist seg at
det har vært mulig å utvide planområdet, og alternativ A4-A fra mulighetsstudien har nå dannet
grunnlag for et revidert planforslag som danner grunnlag for konsekvensvurderingen.
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Figur 1. Alternativ A4-A ligger til grunn for konsekvensvurderingen.

4. DAGENS SITUASJON
4.1. Beskrivelse av plan- og influensområdet
Planområdet er lokalisert i et område med breelvavsetninger som er karakterisert å ha et betydelig
grunnvannspotensiale (se Figur 2). Det er laget et omtrentlig omriss av planområdet i figuren
(øverste figur). Området ligger imidlertid hovedsakelig under marin grense, og det er derfor mulighet
for marin leire i planområdet. Dette gjelder spesielt området sør for E39. Marin grense ligger på ca.
170 moh i området.
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Figur 2. Kart over planområdet som viser breelvavsetning (øverste figur – gul farge) og påvist en betydelig
grunnvannsressurs (nederste figur – blå farge). Kilde: www.ngu.no

Planområdet består i hovedsak av bebyggelse, arealer med sterkt endret fastmark, gjengrodd
tidligere kulturmark, dyrket mark, veger og artsfattige vegkanter. Arealbeslag av dyrket mark vil bli
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ca. 25 dekar (jfr planprogrammet). Figur 3 viser fulldyrka areal som blir berørt. Arealet er ikke
jordsmonnskartlagt.

Figur 3. Kart som viser fulldyrka mark som blir berørt (sort omriss) – både nord og sør for E39.

4.2. Metode
Tabell 1 viser verdisetting av jordbruksressurser etter Statens vegvesen sin metode for
konsekvensanalyser; v712 (2018-utgaven). Anette Gundersen, Asplan Viak har tatt bilder benyttet i
notatet.
Tabell 1. Verdisetting av naturressurser etter Statens vegvesens metodikk (v712, 2018-utgaven).
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5. VERDIVURDERING
Jordbruksområdet som er innenfor planområdet vurderes å være sandholdig og lettdrevet og det
dyrkes ifølge flyfoto fra 2017 sannsynligvis korn (nord for E39) og grønnsaker (sør for E39) på
området. Begge jordbruksområder vurderes å ha stor verdi.

Figur 4. Bilde fra jordet ved Gamle Høgskoleveien (nord for E39)
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Figur 5. Bilde fra jorde ved Stemveien – sør for E39.

6. PÅVIRKNING/KONSEVENSER/AVBØTENDE TILTAK
6.1. Vurdering av påvirkning og konsekvens
Begge jordbruksområdene blir nedbygd fullstendig og vil derfor få påvirkning sterkt forringet/ødelagt
isolert sett. Området er imidlertid ikke så stort (ca. 25 dekar), og vil derfor ifølge v712 få påvirkning
«Noe forringet» - som karakteriserer områder som berører mindre og delvis isolerte jordbruksareal.
Det er spesielt området nord for E39 som ligger som et isolert jordbruksareal. Jordbruksarealet syd
for E39 ligger som en del av et større jordbruksområde syd for planområdet.
Konsekvens for jordbruksressursene vurderes som noe-middels negativ (-/--).

6.2. Avbøtende tiltak
Som avbøtende tiltak bør matjorda som blir beslaglagt innenfor planområdet tas vare på og
omdisponeres i jordbruksarealer i umiddelbar nærhet til planområdet. Matjordlaget; de øverste 30
cm, kan benyttes som toppjord på eksisterende dyrka mark eller som toppjord på arealer som er
dyrkbare, og bør benyttes i samråd med grunneiere i området.
I følge kart fra NIBIO (Kilden), er det ikke dyrkbare områder i umiddelbar nærhet. Med dyrkbare
områder menes områder som i dag ikke er jordbruk, men som ifølge Kilden er enkelt å dyrke opp.
Grunnlaget for denne vurderingen i Kilden er imidlertid tynt; områder som står oppført som dyrkbare
kan ofte ha et høyt innhold av stein/blokk eller være vass-sjuke, noe som kan gjøre det relativt
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kostbart å dyrke opp disse områdene. Det synes derfor som mest hensiktsmessig å benytte
beslaglagt matjord som toppjord på eksisterende dyrka mark i nærheten til planområdet. Matjord
skal ikke flyttes bort fra en eiendom uten at jordas status for planteskadgjørere og floghavre er
avklart.
Hvis matjorda må mellomlagres før benyttelse, skal matjorda lagres i ranker som skal tilsåes med
dekkvekst (eks raigras) i mellomlagringstiden.
Det skal anvendes maskiner med lite marktrykk ved flytting av matjord for å unngå jordpakking.
Dette er viktigst i områder med leirholdig jord. Jorda i dette området inneholder en del sand.
Flytting av matjord bør gjennomføres i perioder med tørt vær – helst sommerstid.

7. OPPSUMMERING
Det er to mindre jordbruksområder – både nord for og syd for E39 som blir berørt. Begge områdene
vurderes som lettdrevne og god jordbruksområder og får stor verdi.
Begge områdene – totalt ca. 25 dekar, vil helt eller delvis bli nedbygd som følge av tiltaket.
Jordbruksarealet er ikke så stort, og får derfor påvirkning «Noe forringet». Konsekvens for
jordbruksressursene vurderes som noe-middels negativ (-/--).
Som avbøtende tiltak bør matjorda i det beslaglagte arealet tas vare på og benyttes som toppdekke
på nærliggende, eksisterende jordbruksområder. Eiendomsforhold er ikke kartlagt i detalj. Jorda må
kartlegges for planteskadgjørere og floghavre hvis matjorda benyttes utenfor eiendommen den ble
tatt fra. Det er ikke kartlagt dyrkbare områder egnet til formålet i umiddelbar nærhet. Med dyrkbare
områder menes områder som i dag ikke er dyrket mark, men som ifølge Kilden er enkelt å dyrke opp.
Grunnlaget i Kilden er ofte mangelfullt.
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1. BAKGRUNN OG AVGRENSNING
Asplan Viak bistår Søgne kommune i arbeidet med regulering av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne
kommune.
Planprogrammet vedtatt 26.10.2016 beskriver utredningstemaer for det nye skolesenteret på
Tangvall. Dette notatet gir en beskrivelse av terrestrisk naturmangfold inkludert vannmiljø og fisk,
samt en kort vurdering av tiltakets virkning og konsekvens for de ulike temaene og eventuelle hensyn
det bør tas i gjennomføringen av tiltaket. Vurderingen av konsekvens inkluderer vurdering av tiltaket
opp mot de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8-12. Det er også vurdert om
Vannforskriftens § 12 kommer til anvendelse.
I tillegg er det utført en kartlegging av fremmede arter og en vurdering av deres spredningsfare i
forbindelse med tiltaket, samt forslag til tiltak for bekjempelse.

1.1. Naturmangfold / vannmiljø
Fra Planprogrammet:
Eksiterende kunnskap skal legges til grunn. Det kan bli aktuelt å legge om Tangvallbekken, avbøtende
tiltak for å ivareta vannkvaliteten og naturverdiene knyttet til bekken skal vurderes og sikres gjennom
planen.
Det er vurdert at planens virkning for bekkemiljøet og anadrom fisk spesielt må vurderes. Status for
fisk/gyting, tiltak ved omlegging av bekk, utfordring med sur nedbør og lav pH må sjekkes.
Det vil også bli gjort en vurdering om det er verdifullt naturmangfold i planområdet i henhold til
Miljødirektoratets håndbok 13 (med Miljødirektoratets reviderte fakta-ark for 2014). Sistnevnte
gjelder i hovedsak skogsarealene rundt fotballbanen.

2. FØRINGER
2.1. Kommunedelplan for Tangvall sentrum
I kommunedelplanen står det beskrevet at det er flere naturverdier i områdene på og rundt Tangvall.
I liene nord for E 39 er det flere områder med edellauvskog og områder med eldre skog med innslag
av død ved. Dette er områder som er viktige leveområder for flere arter og som bidrar til et rikt
biologisk mangfold. Nede på sletta renner Søgneelva inn fra Songdalen kommune. I naturbasen er
elva registrert som en svært viktig naturtype. De store sammenhengende jordbruksområdene på
Tangvall, blant annet jordene sør for Tangvallveien er rasteområde for en rekke fuglearter.
Søgnejordene er kjent for sitt rike fugleliv og besøkes gjerne av ornitologer på jakt etter en sjelden
gjest.
Det er utredet naturmangfold, og for de fleste utbyggingsområdene er det ikke funnet verdifulle
naturtyper eller arter i miljødirektoratet sin naturbase eller artsdatabankens artskart. Søgneelva med
kantsone, som er registrert som en viktig naturtype er bevart. Planlagt elvesti, kan komme til å
berøre mindre deler av kantvegetasjonen. Etablering av sti vil føre til økt ferdsel langs elva, dette kan
forstyrre fuglelivet langs elva og på jordene. Foreslåtte trasé er søkt lagt utenfor den tetteste
kantvegetasjonen slik at det fortsatt vil være godt med skjul. Tangvallbekken er vist med
hensynssone og skal tas hensyn til og opprettholdes som en åpen bekk ved detaljregulering. De
samlede virkningene på naturmangfoldet ble vurdert som svakt negative.
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3. ALTERNATIVER
3.1. Referansealternativet (0-alternativ)
Fra Planprogrammet:
Nullalternativet er at området forblir slik det er i dag.

3.2. Utbyggingsalternativ 1
3.2.1.

Planprogrammet

Fra Planprogrammet:
Det etableres en videregående skole med tilhørende anlegg og eksisterende ungdomsskole erstattes.
Det skal bygges et nærmiljøanlegg i tilknytning til ungdomsskolen. Den videregående skolen skal ha
kapasitet til 600 elever. I tillegg kommer idrettsanlegg og infrastruktur med parkering over og under
bakken, uteoppholdsarealer og gang- og sykkelveier med mer.
Søgne kommune skal ta stilling til om barnehage skal løses innenfor planområdet.
Rom- og funksjonsprogrammet bearbeides parallelt med detaljreguleringsplanen. Detaljprosjektering
vil skje etter konkurranse.
3.2.2. Tiltaksbeskrivelse
Etter de innledende fasene ligger det til grunn at det skal etableres ungdomsskole med 540 elever i
to trinn, videregående skole med 630 elever, svømmehall, friidrettsbane og annet uteareal, men
barnehage er vurdert å ikke få plass i området.
Det er utarbeidet en mulighetsstudie med en rekke alternativer for utbyggingen. Det er gjennomført
en 1.gangs behandling basert på alternativ 2B i mulighetsstudien. Etter høringen har det vist seg at
det har vært mulig å utvide planområdet, og alternativ A4-A fra mulighetsstudien har nå dannet
grunnlag for et revidert planforslag som danner grunnlag for konsekvensvurderingen.
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Figur 1: Alternativ A4-A fra mulighetsstudie ligger til grunn for konsekvensvurderingen.

Alternativet legger opp til skole mot sørøst, friidrettsbane mot vest, og skolens utearealer og
parkering mot nord.
Når det gjelder naturmangfold er det lagt til grunn at endret bekketrase ivaretar asketreet som
vurdert som naturtypelokalitet ved broa ved Stemveien. Det vil legges inn en kantsone som muliggjør
revegetering langs bekken. Naturmangfoldlokalitet nord for fotballbane nord for E39 forutsettes
ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelse.
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4. METODE
Fra tidligere er det ikke registrert naturtyper fra området, og ingen funn av rødlistede arter var kjent
innenfor planområdet. I tillegg til søk i databaser som artskart.no og naturbase.no har det derfor
vært utført eget feltarbeid, med fokus på kartlegging og verdisetting av viktige naturtyper. Slike
naturtyper utgjør områder som er spesielt viktig for biologisk mangfold, og kartlegging og
verdisetting av disse er basert på DN-håndbok 13 (med Miljødirektoratets reviderte fakta-ark for
2014). Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet ble verdivurdert ut fra bestemte
kriterier til A, B og C-verdi. Statens Vegvesen håndbok V712 (2014) er lagt til grunn for videre
verdisetting, der A- og B-verdier gjøres om til stor verdi og C-verdier gis middels verdi. En sterk Bverdi svarer til KU-verdien stor, og en svak B-verdi svarer til KU-verdien middels til stor. Alle
lokaliteter av verdifulle naturtyper er kartfestet i verdikart, og nummereringen av lokaliteter i
vedlegg 1 viser til lokalitetens nummer i verdikartet.
De mest relevante kategoriene jf. V712 for dette prosjektet for tema naturmangfold, er vist i Tabell 1.
En kartlegging av fremmede arter i planområdet er også utført, samt vurdering av deres
spredningsfare i forbindelse med tiltaket og forslag til tiltak for bekjempelse av disse artene.
Feltarbeid ble utført 31.05.2018 av Anette Gundersen, som også står for bildene i dette notatet.
Lokalitetene er digitalt avgrenset på bakgrunn av sporlogger fra feltarbeidet, flybilder og topografiske
kart. Beskrivelser av registrerte naturtypelokalitetene blir sendt til Fylkesmannen for utleggelse i
Naturbase, og interessante artsfunn (rødlistede og fremmede arter) blir sendt til Artskart via
Artsobservasjoner. Kartleggingen av fremmede arter følger Gederaas mfl. (2012).
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Tabell 1. Verdisetting av natur etter Miljødirektoratets og Statens vegvesens metodikk.

Verdi etter

Verdi etter

Nasjonal-

Naturforhold

DN-håndbøkene

SVV håndbok 140

lokal verdiskala

A – svært viktig

Stor verdi

Nasjonal verdi

Svært viktig natur

B – viktig

Middels til stor verdi

Regional verdi

Viktig natur

C – lokalt viktig

Middels verdi

Høy lokal verdi

Lokalt viktig natur

Ingen verdisetting

Liten verdi

Ordinær øvrig natur

Ingen
relevans
fagtemaet

for

Bebygde areal

Tabell 2. Verdivurdering av de ulike kategoriene for tema naturmangfold jf. Statens vegvesens håndbok V712 (2014).
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Vannmiljø/miljøtilstand

Vannforekomster i
tilstandsklasser svært dårlig
eller dårlig. Sterkt modifiserte
forekomster

Vannforekomster i
tilstandsklassene moderat eller
god/lite påvirket av inngrep

Vannforekomster nær
naturtilstand eller i
tilstandsklasse svært god

Naturtyper på land og i
ferskvann

Areal som ikke kvalifiserer som
viktig naturtype

Lokaliteter med verdi-kategori
C, herunder utvalgte
naturtyper i verdikategori C

Lokaliteter med verdikategori B og A, herunder
utvalgte naturtyper i
verdikategori B og A

Viltområder

Ikke vurderte områder (verdi
C). Viltområder og vilttrekk
med viltvekt 1

Viltområder og vilttrekk med
viltvekt 2-3. Viktige viltområder
(verdi B)

Viltområder og vilttrekk
med viltvekt 4-5. Svært
viktige viltområder (verdi
A)
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5. BESKRIVELSER OG VERDIVURDERING
5.1. Beskrivelse av plan- og influensområdet
Grunnen i planområdet består av breelvavsetninger, med en mektighet som kan være opptil flere
titalls meter (jfr. Figur 2). Område nord for planområdet viser grunn med bart fjell. Berggrunnen i
området består av gneis og granitt.

Figur 2: Løsmassekart over planområdet med omtrentlig inntegnet planavgrensning. Kartdata er hentet fra den
nasjonale karttjenesten til NGU.
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Figur 3: Berggrunnskart over planområdet med omtrentlig inntegnet planavgrensning. Kartdata er hentet fra
den nasjonale karttjenesten til NGU.

Tangvallbekken renner i dag gjennom planområdet fra Stemvann i nord og sørvestover til samløp
med Føssa. Bekken har et begrenset nedbørsfelt og er en del av Lundeelva bekkefelt, 022-775-R.
Hermannsbekken berører planområdet i nordvest. Bekken er lukket før passering av planområdet og
er en del av Søgneelva – Brennåsen til utløp bekkefelt 022-706-R.
Se for øvrig Figur 4 for oversikt over vassdrag som blir berørt av planen.
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Figur 4: Kart over vassdrag i planområdet og influensområdet. Pilene angir strømningsretningen for både
Tangvallbekken med strømningsretning mot vest og Hermannsbekken med strømningsretning sørøst.
Planområdet er inntegnet med omtrentlig planavgrensning (lilla strek). Kartdata hentet fra
vannmiljø/miljødirektoratet.

5.2. Terrestrisk naturmangfold
5.2.1. Kunnskapsstatus
Verken verneområder jf. naturmangfoldloven kap. V eller viktige geologiske forekomster finnes i
planområdet. Innenfor planområdet er det fra før registrert verken rødlistearter eller viktig
naturtyper. Heller ingen viltområder er registrert innenfor planområdet, og det finnes ingen viktige
trekkveier for hjort (personlig meddelelse Steinar Sunde, 20.06.2018). Enkelte påkjørsler av rådyr er
registrert langs E39 like utenfor planområdet (jfr. Figur 5).
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Figur 5. Viser fallvilt av rådyr (røde prikker) registrert mellom 31.12.2017 til 19.06.2018.
Kilde: hjorteviltregisteret.no

Arealet med dyrka mark sørvest i planområdet befinner seg i utkanten av et større jordbruksområde,
registrert fra før i Naturbase som et viktig område (Sangvikområdet) for en rekke næringssøkende og
hekkende fuglearter hvorav mange er rødlistede. Fugleområdet befinner seg i tiltakets
influensområde.

Figur 6. Viser den nordligste delen av det viktige fugleområdet, Sangvikområdet, like sør for plangrensen. Kilde:
naturbase.no.
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Informasjon om fugl og pattedyr unntatt offentlighet (rovfugl, spillplasser etc.) og annet vilt er
forespurt Fylkesmannen i Vest-Agder (svar påventes).
5.2.2. Overordnete naturforhold
Planområdet består i hovedsak av bebyggelse, arealer med sterkt endret fastmark, gjengrodd
tidligere kulturmark, dyrket mark, veger og artsfattige vegkanter. Vest for fotballbanen finnes to
koller med blåbærskog med unge trær av bjørk, rogn, osp, eik og rogn i nedre deler og lyngskog
(røsslyng) med furu og mye bart fjell i dagen i øvre deler. I sørøstre del av området finnes mye
blåbærskog med eik i de øvre partiene. I de mest lavtliggende partiene finnes flekkvis svak lågurtskog
innimellom blåbærskogen, med eik, hassel og en del bjørk og selje. Einstape og sølvbunke vitner om
tidligere beite i størstedelen av området. Ingen lokaliteter i de ovenfor omtalte områdene kvalifiserer
som viktige naturtyper, og karakteriseres dermed som natur med liten verdi mht. terrestrisk
naturmangfold (jfr. tabell 2.).
I det følgende beskrives områder innenfor tiltakets influensområde som vurderes som viktig for
biologisk mangfold, inkludert nye registreringer av naturtypelokaliteter.
5.2.3.

Områder viktig for biologisk mangfold

Bekkens kantvegetasjon
Vegetasjonen i bekkens kantsone (med blant annet svartor, hassel, selje, ask, og platanlønn) fungerer
som leveområde og vandringskorridor for arter av fugl, pattedyr og planter, og har en viktig funksjon
for fisk mht. skjulesteder og mattilgang (insekter og blad som faller fra trærne). Kantvegetasjonen
har også funksjon som forurensningsfilter og er dermed viktig for god vannkvalitet. I tillegg har
rotsystemet til trær og busker en stabiliserende effekt på elvekantene i forhold til erosjon. Blant
planområdets grønnstruktur er denne kantvegetasjonen dermed viktig på lokalt nivå, og vurderes til
middels verdi (jfr. tabell 6-13 i Håndbok V712 (2014)).
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Figur 7. Kantvegetasjon langs bekk.

Naturtypelokaliteter
Under feltarbeidet ble det registrert en artsrik vegkant langs gangvegen sør for fotballbanen, langs
E39 (se Figur 5), og et lågurt- hasselkratt nord for fotballbanen (se Figur 6). Det ble også registrert en
stor ask (se Figur 7) på nordsiden av bekken der denne krysser Stemveien. Fulle beskrivelser og
verdivurderinger av disse naturtypelokalitetene er gitt i vedlegg 1. En oversikt over lokalitetenes
verdi og nummerering i vedlegg 1 er gitt i tabell 3, og figur 8-10 viser bilde og plassering av
lokalitetene.
Tabell 3. Oversikt verdi naturtypelokaliteter.
Naturtypelokalitet

Verdi

1/ engpreget erstatningsbiotop

Middels til stor (svak B-verdi)

2/ rik edellauvskog

Middels til stor (svak B-verdi)

3/ store gamle trær

Middels til stor (svak B-verdi)
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Figur 8. Viser bilde og plassering av lokaliteten av den viktige naturtypen engpreget erstatningsbiotop (lokalitet
1).

Figur 9. Viser bilde og plassering av lokaliteten av den viktige naturtypen rik edellauvskog (lokalitet 2).
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Figur 10. Viser bilde og plassering av lokaliteten av den viktige naturtypen store gamle trær (lokalitet 3).

5.3. Funksjonsområder for fisk og ferskvannsorganismer
Føssa er del av anadrom strekning av Lundevassdraget opp til like oppstrøms E39 nord for
planområdet (Tangvallbekken), noe som gjør den tilgjengelig for sjøørret, laks og ål innenfor
planområdet. Dette er arter med høy forvaltningsstatus. Anadrom strekning av bekken er ca. 2 km.
Det finnes flere eksisterende kulverter langs strekningen, disse er sannsynligvis ikke vandringshinder
for fisk. Det er ikke gjennomført egne fiskeundersøkelser i bekken, men ut fra størrelsen og
beliggenheten vil den først og fremst karakteriseres som en sjøørretbekk, men sporadisk gyting av
laks kan også forekomme. Ål bruker først og fremst innsjøer som leveområder, men kommer fra
havet og bruker bekkene som vandringsvei og til dels som leveområder. Det er usikkert om
demningen ved Stemvann kan passeres av ål, men bekken vurderes ikke å være et viktig vassdrag for
ål selv om den kan forekomme i bekken. Elvemusling er ikke registrert i vassdraget.

Figur 11: Kart med inntegnet (oransje strek) influensområdet. Planområdet er inntegnet (lilla strek) med
omtrentlig planavgrensning. Kartdata hentet fra naturbase/miljødirektoratet.
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Figur 12: Utsnittet angir at Tangvallbekken er en lakseførende strekning. Planområdet er inntegnet med
omtrentlig planavgrensing. Data er hente fra Lakseregisteret.no

Innenfor tiltaksområdet er kantvegetasjonen godt utviklet og har et variert habitat godt egnet til høy
ungfiskproduksjon, spesielt for ørret. Habitatkvaliteten er bedre på denne delen av bekken enn i
områdene like nedstrøms, som er mer kanalisert og mangler kantvegetasjon. Nedstrøms går også
bekken i en lang kulvert under E39 før den igjen går over i et naturlig løp mot Lundeelva. I nordvestre
del av planområdet, ved eksisterende idrettsanlegg er bekken slik den ligger i dag noe kanalisert,
men har et variert substrat og kan karakteriseres som et godt gyte og oppvekstområde for anadrom
fisk. Videre sørvestover er bekken sterkt kanalisert langs dyrket mark og har liten verdi som gyte og
oppvekstområde, men fungerer som vandringsvei. Bekken er i konsekvensutredning for- E39
Volleberg-Døle bru i 2014 vurdert i sin helhet til å ha stor verdi.
Lundevassdraget er et vassdrag preget av forsuring, men det antas at de lavereliggende delene av
vassdraget (under marin grense) er mindre påvirket enn resten av vassdraget. Det finnes
vannkjemiske målinger fra utløpet av Føssa til Lundeelva, med ujevne mellomrom fra 1988 til 2018
med pH-målinger. Disse viser en bedring over tid og at målinger tatt etter 2010 er godt innenfor
tåleevnen til laksefisk.
Sjøørretbestandene på Sørlandet har hatt en god utvikling de siste 20 årene etter at
forsuringsproblemene har blitt mindre, og er per i dag ikke truet i området.
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Innenfor planområdet er det gyte og oppvekstområde for sjøørret og leveområde for ål. 2 km
anadrom strekning med tilfredsstillende vannkjemi for overlevelse av laksefisk gir potensial for
betydelig produksjon av smolt. Bekken vurderes til å ha regional verdi som funksjonsområde for fisk
og gis middels til stor verdi.

5.4. Vannmiljø
Tangvallbekken er ikke klassifisert ihht Vannforskriften, men er en del av Lundeelva bekkefelt 022775-R. Lundeelva bekkefelt er klassifisert til å være i svært dårlig økologisk tilstand med
pålitelighetsgrad middels. Kjemisk tilstand er ikke definert. Vanntypen er satt til å være en liten
kalkfattig elv påvirket av forsuring. Bekken ligger under marin grense, og det er sannsynlig at
forsuring er et mindre problem enn i bekkefeltet for øvrig. Siste pH-måling (foretatt 12.06.14) av
Føssa v/utløp i Lundeelva har vist en økning av pH til 6,71.
Det foreligger verken data på avrenning fra landbruk, tettbebyggelse, trafikk eller forurenset grunn.
Middelvannføringen i bekken er ca. 48 l/s og alminnelig lavvannføring er ca. 1,2 l/s. Vannføringen er
grovt beregnet vha. lavvannskart fra nevina.nve.no.
Generelt vil Tangvallbekken etter Statens vegvesens håndbok V712 ha liten verdi (jfr. Tab.2), grunnet
at bekken er klassifisert i svært dårlig økologisk tilstand, men på bakgrunn av at strekningen er
lakseførende og har gode forhold for fisk og dermed sannsynligvis har vesentlig bedre vannkvalitet,
vil verdivurderingen for vannmiljø være middels verdi. Tilsvarende gjelder bekkefeltet nedstrøms
som også har en viktig funksjon som skjul og korridor for vilt. Av den grunn er Føssa/Lundeelva
bekkefelt satt med en verdi middels verdi.
Hermannsbekken er ikke klassifisert ihht. Vannforskriften, men er en del av Søgneelva – Brennåsen
til utløp bekkefelt 022-706-R. Bekkefeltet er klassifisert til å være i moderat økologisk tilstand med en
pålitelighetsgrad middels. Kjemisk tilstand er ikke definert. Vanntypen er satt til å være en liten
kalkfattig elv med moderat tilstand mht. forsuring. Det foreligger verken måledata oppstrøms eller
nedstrøms av Hermannsbekken. Grunnet at Hermannsbekken har moderat økologisk tilstand og at
det foreligger få andre data, settes verdien til middels.
Vannmiljø/miljøtilstand

Begrunnelse

Tangvallbekken

Svært dårlig økologisk tilstand i
Lundeelva bekkefelt. Ikke oppgitt
tilstand i Tangvallbekken, men
vurderer tilstanden i
Tangvallbekken å være vesentlig
bedre pga gode forhold for fisk.
Tangvallbekken er registrert som
en lakseførende strekning, og har
en funksjon som skjul og korridor
for vilt og fisk. Verdien settes til
middels.
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Føssa/ Lundeelva bekkefelt

Bekkefeltet nedstrøms av
tiltaksområdet har svært dårlig
økologisk tilstand. Føssabekken
ligger i et utbygd område men har
en viktig funksjon som skjul og
korridor for vilt. Føssa og
Lundeelva bekkefelt er
karakterisert som lakseførende og
det er dermed sannsynlig at
vannkvaliteten er bedre enn
økologisk tilstand tilsier. Lundeelva
bekkefelt er noe saltvannspåvirket
da sjøvann til tider trenger inn
over Lunde sentrum. Verdien
settes til middels.

Hermannsbekken

Moderat økologisk tilstand i
Søgneelva – Brennåsen til utløp
bekkefeltet.
Bekken har vært lukket i 60-70 år
og drenere sentrale deler av
Tangvall sentrum, i tillegg til de 80
mål med skogsområde.

6. PÅVIRKNING/KONSEKVENSER/AVBØTENDE TILTAK
6.1. Terrestrisk naturmangfold
Området som påvirkes av tiltaket som beskrevet i alternativ 2b er i hovedsak vurdert til å ha
liten/ingen påvirkning for terrestrisk naturmangfold. Kartlagte naturtypelokaliteter blir ikke berørt
og er derfor ikke drøftet videre. Unntaket er kantvegetasjonen langs bekk, og de tre
naturtypelokalitetene (jfr. figur 8-10/vedlegg 1).
En omlegging av bekken er et fysisk inngrep med stort negativt omfang, og i anleggsperioden vil
tiltaket kunne forstyrre beitende og hekkende fugl i Sangvikområdet i tiltakets influensområde sør
for planområdet. Fjerning av kantvegetasjon vil i en midlertidig fase ødelegge kantsonens funksjon
som leveområde, samt blokkere forflytnings- og spredningskorridorer for planter og dyr langs
vassdraget. Det ligger for øvrig som premiss for tiltaket og konsekvensvurderingen at vegetasjonens
økologiske funksjoner på sikt vil bli tilbakeført gjennom en snarest mulig revegetering. Omfanget av
omlegging av bekk reduseres dermed til middels negativt.
Middels verdi og middels negativ påvirkning gir middels negativ konsekvens for det terrestriske
naturmangfoldet (kantsonen) ved omlegging av bekk.
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6.1.1. Avbøtende tiltak
Som avbøtende tiltak kan anleggsarbeidet i den sørligste delen av planområdet i hovedsak legges
utenom perioden fra starten av april til slutten av juli, der arbeidet i minst mulig grad forstyrrer
hekkende fugl (bl.a. vipe) i Sangvikområdet. Avbøtende tiltak for nordre del av planområdet er å
legge virksomhet utenom naturtypelokaliteten med engpreget erstatningsbiotop (jfr. Figur 8/vedlegg
1).
Av andre hensyn bør det stilles som krav til YM- plan at bekkens kantsone blir revegetert på en måte
som raskt reetablerer vegetasjonens eksisterende funksjoner for fisk og fugl- og dyreliv (i tråd med
en egen skjøtselsplan for reetablering av kantvegetasjon som bør utarbeides), og at behandling av
fremmede arter foretas etter anbefalinger gitt i kapittel 6.4 nedenfor.

6.2. Fisk og ferskvannsorganismer/vannmiljø
Ved vurdering av påvirkning av tiltaket for fisk, ferskvannsorganismer og vannmiljø forutsettes
følgende:






Skolen med tilhørende anlegg kobles på det kommunale vann- og avløpsnettet.
Det skal ikke anlegges nye kunstgressbaner med gummigranulat.
Tilfredsstillende overvannshåndtering blir etablert.
Under omlegging av Tangvallbekken er eksisterende bekkeløp åpent fram til nytt bekkeløp er
ferdig etablert, og avsluttes med overflatemassene for det eksisterende bekkeløpet.
Det legges til rette for at vegetasjon kan etablere seg langs elvebredden.

6.2.1. Fisk og ferskvannsorganismer
Det planlegges ingen store inngrep i bekkeløpet i planen. I sørvestlige del, langs ny friidrettsbane er
bekken sterkt kanalisert langs dyrket mark. I denne delen av bekken legges det opp til et mer variert
bekkeløp og etablering av kantvegetasjon langs deler av strekningen. Dette vil være et positivt tiltak
som kan øke verdien av denne bekkestrekningen for fisk og ferskvannsorganismer. I anleggsperioden
vil tilfanget av finstoff fra omgivelsene øke, noe som vil ha negative konsekvenser. De negative
konsekvensene vil være av midlertidig karakter og ikke av en slik art at de gir permanente virkninger.
Idrettsbanen og gangveg kommer vært tett på bekken, på deler av strekningen.
6.2.2. Tiltaket vurderes til å gi liten til middels negativ konsekvens (noe forringet) i
anleggsperioden, men i driftsfasen kunne gi liten positiv konsekvens for fisk og
ferskvannsorganismer. Vannmiljø
Tabellen under viser påvirkning av tiltaket med begrunnelse, samt konsekvensgrad for
Tangvallbekken og Føssa (influensområdet). Hermannsbekken lukkes før planområdet og renner
lukket under sentrum mot Søgneelva, og vil således ikke bli påvirket av tiltaket. Konsekvens blir her
ubetydelig (0).
Tiltaket gir en større andel tette flater og spesielt parkeringsplass generer avrenning av partikler og
tungmetaller – i tillegg til olje (oljesøl fra parkerte biler). Parkeringsplassen er avsatt i figur 1 med et
areal på ca. 6000 m2. Økning av ÅDT er ansett å være moderat. Avbøtende tiltak vil være å etablere
grøfter langs sidekantene av parkeringsplassen og legge til rette for infiltrasjon av overvannet til
grunnen.
Tangvallbekken er viktig for drenering av Tangvall skole og bebyggelsen vest for Tangvall. Alt
overvann som ikke blir infiltrert innenfor området, dreneres mot Tangvallbekken. Likeså for
fotballbanen mellom Tangvall skole og E-39. Grunnen er ansett som godt egnet for infiltrasjon.
Tangvallbekken har fra tidligere ikke kjent problematikk med flom, men har iflg. kjentmann Arnfinn
Håverstad hatt enkelttilfeller med lett overflomming. Av den årsak anbefaler Håverstad at ved en
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omlegging bør bekken vedlikeholdes slik at innsnevringer kan unngås i bekkeløpet mot vest,
Tangvallssletta.
Som fremtidig løsning etter utbyggingen er det foreslått å la alt overvannet sør for E-39 drenere til
Tangvallbekken. Dette inkluderer også vannmengden som dreneres til overvannsledningen i
Rådhusveien, med utløp i Hermansbekken. Fordrøyningsbassenger er foreslått etablert for å ta unna
flomtoppene. Se notat om Tekniske anlegg.
Område

Påvirkning

Konsekvens

Tangvallbekken

Endret hydrologi med større
avrenningstopper, grunnet større
andel tette flater. Endret
hydrologi kan føre til større
erosjonsproblemer i vassdraget.
Viktig med kantvegetasjon. Kan
forekomme avrenning av noe
forurenset vann fra
parkeringsareal. Noe forringet (-)

Middels verdi og noe forringet gir
liten negativ konsekvens/noe
miljøskader (-)

Føssa / Lunde bekkefelt

Føssa har samløp med
Tangvallbekken ca. 0,3km
nedstrøms fra tiltaksområdet.
Samme påvirkning som skissert
over, men mindre effekt pga
større avstand fra planormådet.
Ubetydelig endring (0)

Middels verdi og ubetydelig
endring gir ingen/ubetydelig
konsekvens (0)

Anleggsfasen
Under anleggsfasen vil følgende forurensing kunne oppstå:






Avhengig av dybde til fjell i grunnen vil sprengning kunne gi avrenning av udetonert
sprengstoff (nitrogen/ammonium). Ammonium vil ved høy pH (eks ved betongarbeider)
kunne omdannes til ammoniakk, som er akutt giftig for fisk. Nitrogen er i brakkvann en
periodisk begrensende faktor for algeoppblomstring (eutrofiering).
Avrenning fra gravevirksomhet kan føre til tilslamming av vassdrag med negativ følge for
bunnfauna og bunnvegetasjon. I tillegg vil partikler kunne føre med seg næringsstoffer og
føre til negativ påvirkning av vannkvalitet både mhp partikler og eutrofiering nedstrøms i
bekkefeltet. Skarpkantede partikler fra sprengningsvirksomhet kan medføre skade på
gjellene til fisk.
Søl fra olje og drivstoff i forbindelse med anleggsmaskiner og vedlikehold av maskiner.

6.2.3. Avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak i driftsfasen vil være håndtering av økt mengde overvann i perioder med mye
nedbør. Da det ifølge det kvartærgeologiske kartet er gode infiltrasjonsmuligheter i området, bør det
legges tilrette for størst mulig grad av infiltrasjon i infiltrasjonsgrøfter eller lignende nedstrøms tette
flater. Stedlig infiltrasjon vil også føre til redusert fare for forurensning til nedstrøms vassdrag/bekk.
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Avbøtende tiltak i anleggsfasen som kan minimere avrenning av partikler og hindre oljesøl fra
anleggsområdet til resipient kan være;






Avskjærende grøfter og ledevoller kan etableres for å redusere direkte avrenning til bekken.
Det bør også tilrettelegges for at mest mulig overflatevann infiltrerer ned i stedegne masser.
Det er brelelvmateriale i området, noe som tilsier at det ligger svært godt til rette for
infiltrasjon i stedegne masser.
Rask tilsåing etter hvert som nye områder etableres ferdig.
Etablering av rensegrøfter/renseløsninger for anleggsfasen.
Gode rutiner ved uhell og oljesøl.

Inngrep i bekken bør foregå utenfor gyteperioden fra oktober til desember. Normalt er den beste
tiden for gjennomføring midt på sommeren, fra ca 15.juni og ut august. I denne perioden er det ikke
gytefisk i bekken, smolt har vandret ut og årsyngelen er aktiv i vannmassene og har en viss evne til å
søke bort fra anleggsområdet. Yngel av andre årsklasser er også i god kondisjon etter å ha tatt til seg
føde gjennom våren og forsommeren. På Sørlandet er imidlertid sommerstagnasjon vanlig i tørre
perioder og ekstremt tørre perioder bør derfor unngås om det er mulig. Tørre perioder øker
skadevirkningen på yngel under anleggsarbeid ved at det blir liten fortynning av partikler og
næringsstoffer som frigjøres. Det er vanskelig å planlegge anleggsarbeid etter vannføring, men om
det er ekstremt tørt bør omlegging av bekken kunne utsettes frem til for eksempel 1 oktober.
Elveløpet må opparbeides på en måte som gir et variert habitat for fisk. Dette gjøres ved utlegging av
stein av ulik størrelse på en lite ordnet måte som skaper variasjon i dyp, strømhastighet og
substratsammensetning. Supplering av større stein og gytegrus kan være aktuelle
habitatforbedrende tiltak, om massene fra det eksisterende elveløpet ikke strekker til.
Det anbefales ikke bruk av sprengsteinmasser til oppbygging av nytt bekkeløp.

7. NATURMANGFOLDLOVEN
Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsipper i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving
av offentlig myndighet. Under følger vurderinger etter §§ 8-12 i loven. Om forvaltningsmålene i §§ 4
og 5 kan nås er vurdert i kapittelet om økosystemtilnærming og samla belastning nedenfor. Det er også
utført en vurdering av fremmede organismer (jf. naturmangfoldloven kapittel IV).
Kunnskapsgrunnlaget § 8
Det er god og oppdatert kunnskap om naturmangfoldet fra planområdet. Kilder til kunnskap om dette
er bl.a. basert på en egen feltkartlegging, utført av Anette Gundersen 31.05.2018. Det er også hentet
informasjon fra Artskart, Naturbase og fra Søgne kommune (ved Steinar Sunde, 20.06.2018). Totalt ble
det kartlagt 3 nye naturtypelokaliteter. Når det gjelder informasjon om vilt ble det i samtale 20.06.2018
(ved Steinar Sunde), opplyst at det ikke finnes slike opplysninger fra planområdet. Fylkesmannen i
Agder sin kartoversikt over anadrome vassdrag, miljødirektoratets vannmiljø-kart samt samtale med
fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Agder (Frode Kroglund 03.04.2018), samt bilder tatt under befaring
under naturtypekartleggingen er lagt til grunn for vurdering av konsekvenser for funksjonsområder for
fisk.
Eksisterende kunnskap fra planområdet er derfor vurdert som tilstrekkelig.
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Føre-var-prinsippet § 9
Kunnskapen til grunn for vurderingene av virkninger vurderes som tilstrekkelig, noe som tilsier at Førevar prinsippet trolig ikke kommer til anvendelse.
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10
Virkningen på naturmangfold i planområdet er vurdert å være godt grunngitt her. Samlet belastning i
forhold til naturmangfoldloven § 10 er summen av påvirkninger både fra dette tiltaket og fra
eksisterende påvirkning, og eventuelle framtidige tiltak. Det er ikke forventet at tiltaket her fører til
økt byggepress og økt samlet belastning.
Kostnader ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar § 11
Det er tiltakshaver som skal dekke kostnader for å hindre eller avgrense skader på naturmangfoldet.
Miljøforsvarlege teknikker og driftsmetoder § 12
De mest miljøforsvarlige teknikkene bør legges til grunn ved bygging av nytt skolesenter. Tiltaket bør
generelt være så arealminimerende som mulig. Det samme gjelder for plassering av riggområde og
eventuelle anleggsveger.
Fremmede organismer jf. naturmangfoldloven kapittel IV
I naturmangfoldloven kapittel IV står det at «Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan
medføre spredning eller utslipp av levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke
forekommer naturlig, skal i rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre dette». Fremmede arter er
kartlagt, og forslag til bekjempelse/hindring av spredning av disse er foreslått.

8. VANNFORSKRIFTEN
Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å
sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige,
sektorovergripende, regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold til direktivet.
Vannforskriften definerer miljømålene for vannforekomster til å være «god kjemisk og økologisk
tilstand» (innen 2021). Fylkesmennene er delegert myndighet for vannforvaltning.
Vannforskriftens paragraf § 4, 5 og 6 omhandler henholdsvis miljømål for overflatevann, miljømål for
kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster, og miljømål for grunnvann. Det er miljømål for
overflatevann og grunnvann som er relevant for resipienter i tilknytning til dette tiltaket. Ihht
Vannforskriften skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes
med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand, i samsvar
med klassifiseringen i Vannforskriften. For grunnvann gjelder at tilstanden skal beskyttes mot
forringelse, forbedres og gjenopprettes og balansen mellom uttak og nydannelse skal sikres med
sikte på at vannforekomstene skal ha minst god og kjemisk og kvantitativ tilstand, i samsvar med
klassifiseringen i Vannforskriften.
Hvis det er fare for forringelse av vannkvaliteten ved gjennomføring av tiltaket, skal tiltaket vurderes
etter Vannforskriftens § 12. Paragraf 12 omhandler ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst
og at dette kan gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §4-6 ikke nås eller at
tilstanden forringes, dersom dette skyldes:
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Nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i en
grunnvannsforekomst, eller
Ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse av miljøtilstanden i en vannforekomst fra
svært god tilstand eller god tilstand.

Det vurderes at vannkvaliteten i nedstrøms vannforekomst ikke vil forringes over tid, § 12 i
Vannforskriften kommer derfor ikke til anvendelse. Dette forutsetter at avbøtende tiltak beskrevet
over gjennomføres.

9. FREMMEDE ARTER
9.1. Forskrift om fremmede arter
Forvaltningen av fremmende arter reguleres av Forskrift om fremmede organismer (2016), der
formålet er å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller
kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. Kapittel V i forskriften angir krav til aktsomhet der
tiltak kan medføre spredning av fremmede organismer. I § 18 fremkommer det at:
Den som er ansvarlig for innførsel, hold, utsetting eller omsetning av organismer, eller som iverksetter
tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede organismer i miljøet, skal opptre aktsomt
for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold, herunder
a) ha kunnskap om den risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold som aktiviteten og de
aktuelle organismene kan medføre, og om hvilke tiltak som er påkrevd for å forebygge slike følger, og
b) treffe forebyggende tiltak for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske
mangfold, og for raskt å avdekke utilsiktet spredning av fremmede organismer.
Når det gjelder krav om tiltak for å hindre spredning av fremmede arter ved virksomhet som
innebærer bearbeidelse av masser, vil § 24 punkt 4 komme til anvendelse:
«Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den
ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan
medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak
for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving,
varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg».
Angell-Petersen & Misford (2018) har sammenstilt eksisterende kunnskap og erfaringer om hva som
bør gjøres for å overholde aktsomhetsplikten ved massehåndtering i forhold til denne forskriften.
Eksisterende kunnskap om bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak er også
oppsummert av Blaalid m.fl. (2017). Beskrivelse av aktuelle tiltak er også gitt i kapittel 5 i Statens
vegvesens rapport nr. 387: «Fremmede skadelige arter - oppfølging av lovverk». Ytterligere
informasjon om bekjempelse og massehåndtering finnes bl.a. i Forsvarsbygg Futura sin veileder i
håndtering av fremmede arter. Oversikt over anbefalte rutiner for håndtering av høyrisikoarter (HI,
SE) og løsmasser infiserte av fremmede skadelige plantearter, er gitt av Angell-Petersen & Misfjord
(2018).
Artsdatabanken oppdaterte i 2012 oversiktene over fremmede arter i Norge, og gjorde en vurdering
av økologisk risiko for fremmede arter som kan reprodusere her til lands (Gederaas mfl. 2012). Av
disse ble totalt 217 arter vurdert til å utgjøre høy eller svært høy økologisk risiko, slik at de
kvalifiserte til en plass på Norsk svarteliste (Artsdatabanken 2012).
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9.2. Kunnskapsstatus
Fra tidligere er det i artskart registrert 26 forekomster av 9 ulike fremmede arter (se tabell 3)
innenfor planområdet.
Tabell 4. Oversikt over tidligere registrerte forekomster av fremmede arter innenfor planområdet.
Kategoriseringen følger Gederaas mfl. (2012).
Norsk navn
Kategori
Dagfiol

Høy risiko (HI)

Gyvel

Svært høy risiko (SE)

Hagelupin

Høy risiko (HI)

Moskuskattost

Potensielt høy risiko (PH)

Parkslirekne

Svært høy risiko (SE)

Platanlønn

Svært høy risiko (SE)

Rynkerose

Svært høy risiko (SE)

Ugrasklokke

Svært høy risiko (SE)

Vinterkarse

Svært høy risiko (SE)

9.3. Resultater kartlegging av fremmede arter
En rekke forekomster av ulike fremmede arter ble registrert under feltarbeidet. Totalt ble det
registrert 16 forekomster/bestander av 6 ulike fremmede arter. Enkelte av disse er tidligere
registrert. De fleste registreringene består av individer, eller grupper av individer, av parkslirekne og
hagelupin (begge svært høy risiko, SE). Platanlønn (svært høy risiko, SE) finnes overalt i området og
ble ikke koordinatfestet. I tillegg finnes en lokalitet med bulkemispel, en med rynkerose, en med
gyvel, en med gullregn og en med vinterkarse (alle kategorisert som SE, med svært høy risiko, i
Gerderaas (2012).
Forekomstene som det er viktigst å ta hensyn til i forhold til tiltaket er vist med kart i figurene 13 til
17.
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Figur 13. Rød prikk viser registrert forekomst av hagelupin i kryss øst for idrettsbanen.

Figur 14. Avgrensning av felt med parkslirekne, gyvel, rynkerose og bulkemispel (blått polygon), langs gangveg
nord for tennisbaner.
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Figur 15. Lupiner på trafikkøy sør for undergang mot fotballbanen (t.v.) og vest for samme undergang (t.h.).

Figur 16. Ved undergang nord for idrettsbane finnes parkslirekne (rød prikk) og rynkerose (blå prikk), og på
trafikkøy sør for undergang vokser lupin (rød prikk) (t.v.). Bestand med rynkerose vest for tennisbane, langs
Stemveien (t.h.).
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Figur 17. Bestander med parkslirekne på skrotemark nord for tennisbane og friidrettsbane (t.v.), og
parkslirekne og gullregn ved tursti sørvest for fotballbane (t.h. nede og bilde øverst).
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9.4. Tiltak fremmede arter
Flytting av jordmasser er en hovedårsak til spredning av fremmede plantearter i Norge, og for noen
av problemartene regnes dette som primær spredningsvei. En stor andel fremmede plantearter
forekommer i anleggsrelaterte områder som sandtak, industriområder, boligområder, veikanter,
deponier og fyllinger. Under anleggsvirksomhet graves, flyttes og deponeres store mengder masse
som kan inneholde plantedeler, frø og røtter fra fremmede plantearter. Slike arter reetablerer seg
lett i nye omgivelser, selv etter mange år. Frø og plantedeler kan også feste seg til anleggsmaskiner
og kjøretøy og spres til nye områder når disse er i bevegelse (Angell-Petersen & Misfjord 2018). Ved å
fokusere på riktig håndtering og disponering av masser kan man unngå en av hovedårsakene til
spredning, og samtidig vil man til en viss grad kunne unngå tidkrevende og kostbare
bekjempelsestiltak.
I dette prosjektet vil graving i jordmasser kunne medføre ytterligere spredning av enkelte fremmede,
skadelige arter som allerede er kjent herfra. På bakgrunn av denne risikoen, og ut fra tiltakets
utforming, er det her vurdert som mest viktig å foreslå tiltak mot parkslirekne, lupin og rynkerose.
Siden det bare er registrert ett individ av bulkemispel her, er den også foreslått fjernet.
Generelt er det viktig at man prøver å begrense videre spredning av de fremmede artene i området,
og helst bør de fremmede artene bekjempes ved fjerning. Parkslirekne formerer seg vegetativt, dvs.
at fragmenter av individer av arten er tilstrekkelig for å spre den videre. Potensialet for at tiltaket vil
medføre ytterligere spredning av parkslirekne gjennom graving og flytting av jordmasser vurderes
som stort. Feltene med parkslirekne er relativt små, og derfor anbefales det fortrinnsvis å grave opp
individene (røttene kan vokse minst 3 m. ned i bakken og 7 m. ut til sidene).
For å forhindre ny rotslåing må ikke oppgravd materiale i mellomlagring bli liggende i kontakt med
jord eller rennende vann (Fløistad, 2010). Sprøyting med glyfosat et par uker før oppstart av graving
vil svekke planten (Hoell, 2014). De forurensede massene adskilles fra andre masser under
mellomlagring, og tildekkes under transport (Skrindo, 2016). Mer spesifikt vil dette si at dersom
individene fjernes bør hele planten, med røtter, leveres i lukkede plastsekker til godkjente mottak for
forbrenning. Massene bør regnes som spesialavfall, og en slik avfallshåndtering er viktig for å hindre
spredning. I dette prosjektet anbefales det ikke å håndtere massen lokalt gjennom brenning eller dyp
nedgraving (se Hoell, 2014). God reingjøring av utstyr og transportmiddel etter arbeid er også viktig.
Videre må det ikke tilføres masser som er forurenset av fremmede arter.
Tiltakene nevnt her gjelder som sagt først og fremst for parkslirekne, men kan også benyttes for
forekomsten av bulkemispel. For ytterligere detaljer og forslag til andre bekjempelsesmetoder,
henvises også til Blaalid (mfl. 2017). Siden avkuttet jordstengel av rynkerose også kan spire til et nytt
individ (Angell-Petersen & Misfjord 2018), bør også denne arten fjernes på samme måte. For å
kontrollere bestandene av lupin anbefales mekanisk bekjempelse ved slått to ganger i sesong før
blomstring Blaalid (mfl. 2017).
Ellers kan nevnes at jordmasser som er infisert av fremmede arter kan feste seg på kjøretøy og på
denne måten spre diasporer ut av området. Ved kjøring ut av området bør derfor kjøretøy benyttet
til fjerning av fremmede arter rengjøres innenfor anleggsområdet først. Det kan også nevnes at
flytting av infiserte masser bør unngås i størst mulig grad. Ved mellomlagring bør massene dekkes til i
hele perioden før de benyttes igjen.
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10.

OPPSUMMERING

Av områder med stor verdi for terrestrisk naturmangfold ble det registrert 3 naturtypelokaliteter
innenfor planområdet, men ingen av disse berøres av tiltaket. Blant øvrige naturområder vurderes
Tangvallbekken med kantvegetasjon som betydningsfull for både terrestrisk og akvatisk
naturmangfold. Det søkes mot å øke bekkens habitatkvaliteter og økologiske funksjoner på den
kanaliserte strekningen av bekken langs ny idrettsbane, noe som på sikt kan øke kvaliteten på bekken
som funksjonsområde for fisk og ferskvannsorganismer til tross for inngrep tett på bekken på deler
av strekningen. Den varige konsekvensen for naturmangfold vurderes derfor til å bli liten positiv på
lang sikt, etter at kantvegetasjon har fått etablere seg. Denne vurderingen tar for gitt at
forutsetningene til grunn for de ulike konsekvensvurderingene etterfølges.
For vannkvalitet/vannmiljø vurderes konsekvensen å være liten negativ for Tangvallbekken gitt at
avbøtende tiltak og beskrevne forutsetninger gjennomføres. Konsekvensen for Føssa
(influensområdet) og Hermannsbekken vurderes som ubetydelig/ingen.
En rekke forslag til avbøtende tiltak, samt tiltak for bekjempelse/hindring av spredning av fremmede
arter, er gitt. Disse forslagene anbefales å etterfølges i en YM- plan. I tillegg anbefales utarbeiding av
en egen plan for gjenetablering av bekkens kantvegetasjon.
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12.

VEDLEGG 1- NATURTYPEBESKRIVELSER

Lokalitet 1
Naturtype
Utforming
Verdi

Gamle Høgskolevei sør
Engpreget erstatningsbiotop
Artsrik vegkant
Viktig (B)

Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Anette Gundersen 31.05.2018 i forbindelse med regulering
av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vegkanten befinner seg på impediment like nord for Tangvall
sentrum, sør for fotballbanen. Berggrunnen består av øyegneis, vesentlige omdannede porfyriske
granitter og granodioritter med store krystaller av alkalifeltspat.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av naturtypen engpreget
erstatningsbiotop, artsrik vegkant.
Artsmangfold: Vegkanten er artsrik med slåttefavoriserte arter som prestekrage og rødknapp, samt
musekløver, ryllik, følblom, tiriltunge, smalkjempe, rundbelg, knollerteknapp, engsnelle, krypsoleie,
firkantperikum, stemorsblomst, hårsveve, vanlig arve, kystgriseøre, jonsokkoll og revebjelle.
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble påvist.
Bruk tilstand og påvirkning: Kanten ser ut til å bli slått jevnlig og fungerer som tilholdssted for
slåttefavoriserte arter.

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et landskap dominert av skog, gjengrodd
kulturmark og bebyggelse.
Skjøtsel og hensyn: Engvegetasjonen er avhengig av fortsatt opprettholdelse av ekstensiv skjøtsel
med slått. Slåtten bør foregå seint på året etter at de fleste artene har blomstret og satt frø, helst
manuelt eller med lett motorisert redskap og med skjærende utstyr. Gjødsling bør unngås siden det
raskt reduserer verdien.
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår middels vekt på størrelse og har enkelte slåttefavoriserte arter.
Lokaliteten er uten tegn til gjengroing, er uten påvirkning fra tekniske inngrep eller fremmede arter.
Lokaliteten ligger i et landskap der tilsvarende lokaliteter er få, noe som er med på å forsterke
verdiene. Ingen rødlistearter ble registrert. Lokaliteten er vurdert som viktig (B- verdi).
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Artsrik vegkant sør for fotballbanen i Tangvall.

Lokalitet 2
Naturtype

Gamle Høgskolevei sør
Store gamle trær

Utforming
Verdi

Ask
Viktig (B)

Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Anette Gundersen 31.05.2018 i forbindelse med regulering
av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Treet befinner seg på impediment like vest for Tangvall sentrum, der
Stemveien krysser elva. Lokaliteten er på nordsiden av elven, og grenser til kulturmark i gjengroing.
Berggrunnen består av øyegneis, vesentlige omdannede porfyriske granitter og granodioritter med
store krystaller av alkalifeltspat.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av naturtypen Store gamle trær,
utforming ask.
Artsmangfold: Det er få epifytter på treet. Ask har rik bark, og det er et visst potensial for moser og
lav knyttet til barken. På dette treet ble det bare registrert vanlige epifytter som matteflette,
krypsilkemose, ekornmose, skruevrangmose, gulband og matteblæremose, samt bleik vokslav.
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble påvist.
Bruk tilstand og påvirkning: Treet er grovt, over 3 m i omkrets i brysthøyde, med noe grov
sprekkebark. Det står i gjengroingsskog med mye skygge fra andre trær. Treet har ingen synlige
hulheter.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et landskap dominert av skog, gjengrodd kulturmark
og bebyggelse. Store edellauvtrær som dette er ikke veldig vanlige i området.
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Skjøtsel og hensyn: Treet bør få vokse seg gammelt og få muligheten til å utvikle viktige naturverdier
som hulrom og død ved. Det bør holdes fritt for andre vedplanter og annen høyvokst vegetasjon
under og inntil treet.
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da treet er grovt, men foreløpig mangler
viktige elementer som hulrom. I tillegg er det bare registrert vanlige epifytter.

Stor, gammel ask på nordsiden av elv der denne krysser Stemveien, vest for Tangvall sentrum.

Lokalitet 3
Naturtype
Utforming
Verdi

Gamle Høgskolevei sør
Rik edelløvskog
Lågurt-hasselkratt
Viktig (B)

Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Anette Gundersen 31.05.2018 i forbindelse med regulering
av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogen befinner seg på mark med høy bonitet like nord for Tangvall
sentrum, ved fotballbanen. Berggrunnen består av øyegneis, vesentlige omdannede porfyriske
granitter og granodioritter med store krystaller av alkalifeltspat.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av rik edelløvskog, lågurthasselkratt, og karakteriseres av et lavere kronesjikt av hassel med overstandere av eik og enkelte
løvtrær.
Artsmangfold: Lokaliteten er relativt artsrik med arter som gaukesyre, lundgrønnaks, hvitveis,
skogfiol, liljekonvall, maiblom, skogstjerne og storfrytle i bunnsjikt. I busksjiktet finnes bjørnebær.
Tresjikt domineres av hassel, med spredte eik og innslag av osp, hegg, selje, bjørk og rogn.
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble påvist.
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Bruk tilstand og påvirkning: Skogen er intakt og lite gjengrodd. Mest sannsynlig har området vært
brukt til beite tidligere.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et landskap dominert av blåbærskog, gjengrodd
kulturmark og bebyggelse.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og tekniske inngrep.
Verdivurdering: Naturtypelokaliteten er intakt, middels stor i areal og med potensial for rødlistede
arter, særlig sopp. Det er få forekomster med død ved her. Lokaliteten er vurdert som viktig (Bverdi).

Lågurt- hasselkratt nord for fotballbanen.
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1. BAKGRUNN OG AVGRENSING
Asplan Viak bistår Søgne kommune i arbeidet med regulering av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne
kommune. Reguleringsplanen har mange utredningstemaer som skal konsekvensutredes. Dette
notatet omfatter utredning for teknisk infrastruktur knyttet til planområdet. I dokumentet belyses
løsninger for vann, avløp, brannvann, fiber m.m.

1.1. Annen teknisk infrastruktur
Fra Planprogrammet:
Løsninger for vann, avløp, brannvann, fiber m.m. skal belyses og avklares, herunder kapasitet og
framføring. Hovedvannledningen skal ivaretas, dersom det er behov for flytting av
hovedvannledningen skal det belyses i konsekvensutredningen.

2. ALTERNATIVER
2.1. Referansealternativet (0-alternativ)
Fra Planprogrammet:
Nullalternativet er at området forblir slik det er i dag.

2.2. Utbyggingsalternativ 1
Fra Planprogrammet:
Det etableres en videregående skole med tilhørende anlegg og eksisterende ungdomsskole erstattes.
Det skal bygges et nærmiljøanlegg i tilknytning til ungdomsskolen. Den videregående skolen skal ha
kapasitet til 600 elever. I tillegg kommer idrettsanlegg og infrastruktur med parkering over og under
bakken, uteoppholdsarealer og gang- og sykkelveier med mer.
Søgne kommune skal ta stilling til om barnehage skal løses innenfor planområdet.
Rom- og funksjonsprogrammet bearbeides parallelt med detaljreguleringsplanen. Detaljprosjektering
vil skje etter konkurranse.
Etter de innledende fasene ligger det til grunn at det skal etableres ungdomsskole med 540 elever i
to trinn, videregående skole med 630 elever, svømmehall, friidrettsbane og annet uteareal, men
barnehage er vurdert å ikke få plass i området.
Det er utarbeidet en mulighetsstudie med en rekke alternativer for utbyggingen. Det er gjennomført
en 1.gangs behandling basert på alternativ 2B i mulighetsstudien. Etter høringen har det vist seg at
det har vært mulig å utvide planområdet, og alternativ A4-A fra mulighetsstudien har nå dannet
grunnlag for et revidert planforslag som danner grunnlag for konsekvensvurderingen.
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Figur 1: Alternativ A4-A fra mulighetsstudie ligger til grunn for konsekvensvurderingen.
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3. VANNFORSYNING
3.1. Ledningsanlegg i dag
Søgne Kommune får sin vannforsyning fra Tronstadvann Interkommunale Vannverk (TIV)
Hovedledningen for vannforsyning kommer frem til en pumpestasjon og fordelingskum som vist på
kartet nedenfor i figur. 2. I stasjonen er det også installert pumper og reduksjonsventil for å sikre
riktig trykk til nettverket i Søgne. l dag reduseres trykket med ca. 25% fra ca. 8 bar til 5.5 bar.
Pumpene ble installert for å løfte trykket om det skulle være nødvendig. Tidligere var dette en
pumpestasjon for vannforsyning da Stemtjønn var hovedvannkilde i Søgne. Siden trykket er bra fra

Figur 2 Oversiktskart over hovedvannledningene i planområdet på Tangvall

TIV og høyere enn behovet blir pumpene sannsynligvis lite brukt, men kommunen ønsker at de skal
forbli i systemet om situasjonen skulle kreve trykkøkning. I stasjonen deles utløp i øst og vestlig
retning med utløp i 315mm
ledninger. Ledningen mot øst
fordeler vannforsyningen videre i
en 280 mm ledning i sør mot
Høllen og en 225 mm ledning øst
mot Tangvall.
Dette er ifølge ingeniørvesenet i
kommunen nervesenteret for
vannforsyningen i Søgne og må
fungere hele tiden. Må

Figur 3 Diagram over trykkøkningsstasjon i dag.
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pumpestasjonen flyttes ønsker kommunen i utgangspunktet at dagens system med
trykkøkningspumper videreføres slik det er i dag.
I forbindelse med planlagt skoleanlegg er det viktig å unngå å overbygge hovedvannledningene eller
kummer. Ledninger må i så fall flyttes slik at man til enhver tid kan ha tilgang til ledningene for
reparasjoner om det skulle kreves. Vannledninger skal derfor ikke plasseres nærmere bygninger enn
4 meter.

3.2. Behov for flytting av vannforsyningsanlegg for plassering av nytt skoleprosjekt
For vurdering av hvordan et
planlagt skoleprosjekt kan berøre
dagens pumpestasjon og
eventuelt behov for flytting av
denne er dagens plassering av
stasjonen vist i figur 4.
Kommer et anlegg nærmere
enn 4 meter fra
pumpestasjonen må denne
flyttes. Dette kreves for å at
driftsavdelingen kan
nødvendig tilgang til
Figur 4 Plassering av pumpestasjon i forhold til E-39
anleggsdeler med maskiner når
det skulle være behov for det. Med andre ord vil det si at kommer planlagt anlegg nærmere enn ca.
40 meter fra senter-linje av E-39 må pumpestasjonen flyttes.
Vannledninger må også flyttes om de kommer under bygg eller nærmere bygg en 4 meter. Videre er
det vurdert i beskrivelsen nedenfor at vannledningene legges utenfor idrettsanlegg.

For tidligere alternative løsninger ble det vurdert behov for å flytte pumpestasjonen fordi
planløsningene hadde behov for arealet der pumpestasjonen ligger.

Figur 5 Skoleanlegg ( tidligere alternativ ) plassert ved nærmere enn 40 meter fra E-39.
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Den tidligere løsningen ville har resultert i at samtlige hovedgreiner på ledningsnettet ut fra
pumpestasjonen måtte flyttes og dette ble kostnadsanslått til 2,5 millioner for å flytte ledningene.
Dersom anlegget kom nærmere enn 4 meter fra e pumpestasjonen, da måtte også pumpestasjonen
flyttes. Det ville bli kostbart og hele omleggingen av vannledninger og flytting av pumpestasjon ble
det anslått å koste rundt kr. 7, 5 millioner.

For prosjektløsningen Alt. A4-A2 som vist i figur 6 blir det mindre behov for omlegging av
eksisterende hovedvannledningsnett enn det som kunne bli tilfellet ved tidligere løsninger.

Figur 6 Revidert plassering av Tangvall VGS

Som vist i figur 6 blir det nødvending med å tilpasse ledningstraseen for hovedvannforsyningsnettet
slik at hovedledningene ikke blir liggende nærmere enn 4 meter fra bygg og viktige anleggsdeler.
Ut fra knutepunktet for vannforsyningen til Søgne som vist i figur, kan pumpestasjonen forbli slik den
ligger i dag uten behov for å flytte denne. Hovedledningen mot vest mot Lunde kan også ligge
uendret. Hovedledningen mot øst til Tangvall og Tofteland, må legges om slik at man kommer
utenfor de planlagte skolebygg som vist ved linje F-G-H i figur 6. På hovedledningen mot Høllen må
ledningstraseen flyttes mot vest for å ikke bli liggende under planlagte skolebygg som vist i stiplet
linje i figur 6 fra F mot E.
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Nye ledningsstrekk blir:
Tabell 1 engde vannledning som må legges ved nye skolebygg
Ledning vist
#
i (fig. 6)
Beskrivelse
1
2

F-G-H
F-E

Dim ( dia
mm)

Lengde
(m)

225
280

115
160

Hovedledning
Omlegging av ledninger gjennom skoleområdet mot Høllen

Foruten omlegging av ledninger trenges nye kummer i punkt F, G, H.
Budsjettkostnader for flytting av vannledninger, kummer og pumpestasjon:
Tabell 2 Anslåtte kostnader for flying av ledninger
Ledninger (mm dia)
160
225
Tema
Enhetskost (kr/lm)
2500
3000
Målt lengde omlegg (m)
100
115
Kost. Ledninger (kr ‘000)
250
345
Kummer (kr ‘000)
Total sum (kr ‘000)

280
3500
160
560

400
4500
0
0

Delsum

totalt

1155
100
1255

3.2.1. Kommentarer til kostnader for flytting av hovedledninger for vannforsyning.
Som indikert over er det funnet løsninger for flytting av vannforsyningsledninger som er berørt av
skoleprosjektet. Alle ledninger legges utenfor idrettsanlegg og bygg i en avstand av minst 4 meter.
Det er angitt budsjettkostnader for ulike vannledningsstørrelser som vist i tabellen samt anslått
etablering av nye kummer og ventilkummer i forbindelse med omleggingen.

3.3. Vannforsyning til skolen
Det er ingen utfordringer med vannforsyningen til skolen med hensyn til kapasitet eller avstand.
I Rådhusgaten ligger en relativt ny 160 mm vannledning som kan være et naturlig tilkoblingspunkt for
skoleanlegget. Her er det godt trykk og ledningen er tilkoplet en 225 mm hovedledning som fordeles
på Tangvall. Skoleprosjektet kan uten problemer forsynes med drikkevann og brannvann.
Planområdet ligger plassert kun ca. 100 meter fra hovedvannforsyningen til kommunen på Tangvall.
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3.4. Brannvann til skoleområdet
Figur 7 viser hvordan skolebygningene får brannvannssikring. Hovedvannforsyningen til Søgne
fordeles fra fordelingskummen ved skoleområdet. Dette sikrer god kapasitet for brannvann i
området. Nye planlagte skolebygg kan dekkes med 50 meter brannslange uttrekk som vist i figur 7.
Bygningene kan dekkes med brannvann fra vannledning både på østsiden og vestsiden av byggene.

Figur 7 Prinsippløsninger for brannvann

På østsiden kan vannledningen også koples til en 160mm vannledning som ligger i Rådhusgata og
som mates fra hovedvannledningen fra Tangvall. På vestsiden anbefales vil det være naturlig å
tilrettelegge for brannvannuttak i nye kummer på ny ledningstrase legges samt at det legges ut
hydranter for brannvann. Detaljene her avklares i senere faser av prosjektet.
Vannforsyningen er meget god og det vil ikke være vanskelig å imøtekomme kravet på 50 l/s fra flere
sider av fremtidige skolebygg.

4. AVLØPSTILKOBLING FOR NYTT SKOLEPROSJEKT
Området er godt dekket med avløpsnett frem til ungdomsskolen med tilkoblingspunkt som vist i figur
8. Ledningen frem til Tangvall ungdomsskolen er 200mm pvc ledning (B-C). Denne ledningen går
over en 160 mm relativt ny pvc ledning som ligger i Rådhusgaten. Tilkoplingskum for avløp vil mest
sannsynlig bli kum B som vist i figur 8. Dette er kum nr. 438609 i kommunens Gemini VA kart.
For nytt skoleprosjekt økes avløpsbelastningen med 1000 elever (tilsvarende 180 pe). Kommunen
har vurdert at eksisterende avløpsledning skal ut fra teoretiske beregninger ha kapasitet til å
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håndtere økning av avløpsmengden. Før eventuelt detaljprosjektering kan det være aktuelt å teste
kapasiteten på ledningsstrekket ved vann fra tankbil etter at ledningene er spylt for å teste
funksjonalitet og kapasitet på ledning merket B-A.

Figur 8 Avløpsledningsnett og tilkoblingspunkt (B) for ny Tangvall skole

5. OVERVANN
5.1. Overvannshåndtering på Tangvall
Kommunen har nylig vurdert kapasiteten var overvannsystemet som dekker Tangvall sentrum.
Ledningssystemet er vist i figur 9. For Tangvall sentrum ledes overvann ned til Søgneelva i tre
hovedledninger. Ledningen som i figur 9 har farge rød, er den største ledningen med på over 1000
mm diameter og som hovedsakelig håndterer vann fra Hermannsbekken og fra sentrale deler av
Tangvall sentrum. Nesten hele sentrum består at tette flater som gater, parkeringsplasser og tak. Alt
dette fanges opp av overvannsnettet hvor nesten alle sluker ligger nærmere ledningsnettet enn 50
meter. Det betyr at ved kort intens nedbør blir en del av ledningsnettet overbelastet uten at det til
nå har skapt problemer med oversvømmelser. Kommunen vil nå øke fokus på en grønnere
overvannshåndtering med infiltrasjon og forsinking av overvannet slik at dagens ledningsanlegg
kombinert med en blå-grønn overvannshåndtering kan betjene morgendagens klimautfordringer.
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Figur 9 Overvannsledninger på Tangvall.

5.2. Overvannssituasjonen i planområdet
Figur 9 viser overvannsledninger i planområdet (Stadion og Tangvall Skole). Overvann fra Tangvall
skole går hovedsakelig i grunnen, mens noe går til en 112 mm betongovervannsledning til
Tangvallsbekken (farget sort i figur 9). Denne ledningen har nok begrenset kapasitet. Alt overvann fra
skolen som ikke infiltreres, drenerer mot Tangvallbekken. Fotballbanen mellom Tangvall skole og E39 drenerer også vestover til Tangvallbekken men med antatt betydelig infiltrasjon i grunnen. Sør for
skolen ligger en overvannsledning langs Rådhusveien. Denne ledningen drenere etter det vi forstår
vann fra veien og ikke fra skoleområdet. Etter nærmere inspeksjon i juni 2018, under intens nedbør,
ble det registrert at det er bygd enkelte sluker i parkeringsplassen foran skolebygget som ikke er
registret i VA kartet. Det antas at vann fra parkeringsplassen drenerer til overvannsledningen i
Rådhusveien.
Fra Stadion infiltrerer overvannet normalt i grunnen og størstedelen som ikke infiltreres i grunnen
drenerer mot vest til Tangvallbekken. I sør-østlige hjørnet av stadion ligger en 300 mm
overvannsledning med 3 sluker som drenerer østover (Se figur 9, blå ledning). Denne ledningen tar
noe av overvannet fra en liten del av stadion i sør.
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5.3. Kommunens strategi for håndtering av overvann på Tangvall
Kommunen har vedtatt den generelle trepunkts strategien for overvannshåndtering som fokuserer

Figur 10 Strategi for overvannshåndtering i Søgne Kommune

på håndtering av overvann som vist i figur 10

Kommunen har også vedtatt en veileder for utarbeidelse av Rammeplan for Vann og Avløp, som
Ingeniørvesenet forventer anvendt for nye prosjekter.
Som nevnt over, har vurdering av overvannssystemet på Tangvall som drenerer til Søgneelva i øst,
vist at dette nettverket ikke bør belastes vesentlig mer enn dagens belastning hvor oversvømmelser
kan oppstå spesielt i korte perioder med høy nedbørintensitet. Generelt sett vil det derfor være
naturlig at overvann vest for Gamle Høyskolevei ledes til Tangvallbekken.

5.4. Har Tangvallbekken god kapasitet til å håndterer lokalt overvann?
I forbindelse med overvannsvurderingen var det naturlig å vurdere hvor det er best at overvann fra
planområdet burde drenere. Det naturlige dreneringsområdet for prosjektområdet er
Tangvallbekken. Det er ikke modellert detaljerte flomberegninger, men det er gjennomført befaring
og en samtale med tidligere leder i ingeniørvesenet i kommunen som har meget god kjennskap til
overvannsforhodene og eventuelle oversvømmelser eller flomproblemer i Tangvallbekken nær
ungdomsskolen. Han kunne informere om at det ikke har vært observert flomproblemer ved
Tangvallbekken i periode fra 1960 til i dag. Tangvallbekken har gått over sine bredder noen få ganger,
men bekken har ikke forårsaket flomproblemer eller flomskader. Det som etter hans oppfatning er
viktig er at bekken vedlikeholdes slik at det ikke blir innsnevringer i bekkeløpet mot vest på
Tangvallssletta.
Tangvallbekken kommer fra Stemtjønn som
tidligere var hovedvannkilden for kommunen.
Nedslagsfelt på rundt 1,5 kvadratkilometer. Nå er
Stemtjønn ikke lenger i brukt som vannkilde, men
dammen finnes fortsatt og denne har en operativ
bunnventil kan brukes til å regulere vannivået i
tjønna om det skulle være nødvendig. Blir
Stemtjønn brukt aktivt som fordrøyningsbasseng
bedrer dette muligheten for fordrøyning av
flomvann til i Tangvallbekken sammenlignet med
tidligere da Stemtjønn var hovedvannkilde for
kommunen og tjønna var måtte ha nok
vannreserver til enhver tid.
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Tangvallbekken er viktig for drenering av overvann fra området ved ungdomsskolen og bebyggelse
vest for denne på Tangvall.

Tabell 3 Bilder fra Tangvalbekken

Bilder merket hvor det ble tatt
med nummer som markert på
oversiktskart over. ( Fig11.)

Kulvert E 39 ( Bilde 3.1) utløp.

Tangvallsbekken nedstrøms
kulvert ved E39 (3.2)

Tangvallsbekken (3.2) (to
bilder fra samme punkt med
ulik retning

Kulvert/ bro der Stemveien
krysser Tangvallsbekken (3.3)

Tangvallsbekken nedstrøms
kulvert/bro ved Stemveien
(3.4)

Tangvallbekken i enden av
Tangvallsletta mot vest (3.5)

Kulvert i vest mot Lundeveien
3.6)

Undergang E39 ved Stemveien
(3.7)

Bildene over viser enkelte viktige faktorer som kan gi informasjon om videre håndtering av overvann
fra området. Bildet i midten i 2 rad i tabell 3 viser at det er liten høydeforskjell mellom vannstand i
bekken og nivået på fotballbanen like ved. Består grunnen av sand, som er ganske sannsynlig, må
man forvente at grunnvannet står ganske høyt. Dette vil begrense fordrøyningsmuligheter under
bakkenivå.
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5.5. Hvordan bør overvann håndterers i planområdet
Drenering av planområdet med skole og
idrettsanlegg fordeles som vist i figur 12.
Arealbehovet for blant annet idrettsanlegg er
større enn det som kan plasseres sør for E-39. Det
foreslås derfor at kastebane og tennisbaner
plasseres nord for E-39 som vist i figur 12. Det som
er av betydning for overvannshåndteringen er at
overvann fra områdene nord for E-39 drenerer inn
på overvannsnettverket som videre drenerer
østover til Søgneelva. Områdene sør for E-39
drenerer i dag mot Tangvallbekken og det bør å
fortsette slik. Dette er nærmere beskrevet under.
5.5.1. Håndtering av overvann nord for E-39
Overvannsledningen som håndterer arealene nord
for E-39 ble bygd for lukking av Hermannsbekken
gjennom Tangvall for 60-70 år siden. Bekken
drenerer rundt 80 mål skogsområde som samles
opp i en 400 mm overvannsledning. Denne
passerer kunstgress fotballbanen og under E-39. (Se Figur 12 Planområde med idrettsanlegg som
figur 13) Periodevis oppstår oversvømmelser ved at drenerer både østover og vestover
bekken flommer over Gamle Høgskolevei og ned på
jordet sør for Gamle Høyskolevei. Dette området som
er tenkt til bruk som fotballbane/kaldhall. Dette jordet
har enkelte ganger fungert som et
fordrøyningsbasseng. Her vil det periodevis fortsatt
oppstå overvannsproblemer.
Fremtidig løsning:
En løsning er å øke størrelsen på overvannsledningen
som i dag er kun 400mm ved innløpet til
overvannsledningen for Hermannsbekken. Økes
ledningsdimensjonen kan dette øke toppbelastning på
denne viktige overvannsledningen. Et bedre alternativ
er å tilrettelegge for å fordrøye, forsinke og infiltrere
overvann slik at ikke nedstrøms overvannsledning
fylles og skaper problemer i sentrum. Nedstrøms E-39
er det allerede i dag etablert to større nedgravde
fordrøyningsanlegg som vist i figur 13. Dette
illustrerer kommunens krav til utbyggere om å
etterkomme kommunens strategier for bedre
overvannshåndtering med fordøyning. Overvannet kan håndteres i området ved at man enten
tillater at idrettsflater tillates brukt som fordrøyningsbasseng i korte perioder med intens nedbør,
eller at man tilrettelegger for fordrøyningsbasseng ved tennisbanene. Det kan også være mulig med
å etablere nedgravde fordrøyningsbasseng om grunnvannet er lavt nok til dette.
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Topp dekke for idrettsanleggene nord for E-39 bør ha tilsvarende infiltrasjonskapasitet som dagens
grøntarealer. Tette flater må unngås.

5.6. Håndtering av overvann sør for E-39
Dagens område for Tangvall Skole sør for E-39
dekker et areal på ca. 43 mål som vist i figur 14.
Området består at skoleanlegg med tak og asfaltert
skolegård men ellers er området grøntareal og
idrettsaanlegg. Vest for Tangvallbekken ligger
tennisbaner med et areal på ca 4,5 mål.
I revidert planløsning Alt.. 4A-2A vil idrettsanlegget
mot vest få et areal på ca. 20,8 mål som vist i Figur
14.
Det som er ganske spesielt med
overvannshåndteringen i dag er at det er at det er
svært få overvannsledninger i området. Vann blir
stort sett infiltrert i grunnen. Det finnes en relativt
Figur 14 Størrelse på tomteareal ( i m2)
liten 112 mm betongledning ved Tangvall skole som
drenerer fra skoleområdet til Tangvallbekken.
Infiltrasjonskapasiteten til grunnen ble bekreftet
ved befaring til prosjektområdet 14.6.18 da det var
ganske kraftig nedbør. Vi kunne ikke se noe
avrenning fra grøntområder eller idrettsanlegg.
Overvann ble kun observert på tette flater. Videre
ble det observert at takvann ble ført ned i grunnen
og det antas at dette infiltreres i lokale masser. Det
må bety gode infiltrasjonsmuligheter. I skolegården
finnes ingen sluk for overvann og dermed kan man
anta at overvann dreneres til nærliggende
grøntområder og videre i grunnen.
Sør for Tangvall skole går en 300 mm
Figur 15 Flyfoto over planområdet
overvannsledning som drenerer Rådhusveien og
bebyggelsen langs Rådhusveien. Under befaring i juni 2018 ble det observert at overvann fra
parkeringsplassen ved skolen drenerte til sluk på parkeringsplassen nær Rådhusveien. Vi antar at
dette asfalterte området er tilkoblet overvannsledningen i Rådhusveien. I figur 13 er det vist at
denne overvannsledningen er overbelastet og oversvømmelser forventes her under kraftige nedbør
på grunn av oppstuing i ledningene. I forbindelse med et nytt skoleprosjekt bør man vurdere en
mulig løsning hvor man ser på om overvannet i dette området kan ledes mot Tangvallbekken eller at
man etablerer et fordrøyningsbasseng i forbindelse med overvannsledningen i Rådhusveien.
Figur 13 viser også at det ligger en overvannsledning med tre sluker plassert i sør-østlige området av
stadion. Overvann drenerer mot øst i en ledning som går under bygg i sentrum av Tangvall. Denne
ledningen er høyt belastet og for å forhindre mulig oversvømmelser i fremtiden vil det være ønskelig
å snu dreneringsretning fra øst mot vest til Tangvallbekken.
Estimering av avrenning fra tomteområdet som vist i figur 14. og i flyfoto i figur15:
Tette flater som tak, skolegård, parkering:
To tennisbaner med tette flater:
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Stadion asfalt/gummidekke løpebane
Stadion asfalt/gummidekke sving nord
Grus parkeringplass:
3 boliger/gårsrom/ gårdsbygg/uthus
Sum tette flater 2018:

3600 m2
1500 m2
1000 m2
1500 m2
18300 m2

Grøntareal/Idrettsanlegg i dag:
Jordbruksareal pr 2018:
Sum grøntareal sør for E-39 (2018)

31100 m2
19300 m2
50400 m2

For beregning av overvannsavrenning fra planområdet må vi først vurdere tilrenningstid
(konsentrasjonstid) for å kunne bestemme dimensjonerende nedbør. Tilrenningstid (avrenning til
Tangvallbekken) med avstand ca. 165 m og 1% fall og avrenningsfaktor for grøntareal på 0,3: = 45
minutter. (ref. SFTs TA -550 monogram)
Gjennomsnitts avrenningsfaktor: (grøntareal:0,3 og tette areal: 0,85)
= 18300*0,85+50400*0,3/(50400+18300) = 0,45
Bruker vi IVF nedbørskurver fra Sømskleiva i Kristiansand får vi maks avrenning per hektar med 25 års
intervall på 109 l/s*ha.
Maks avrenning for hele område skjer ved 45 minutters når vi anvender SFTs TA -550 monogram for
beregning av tilrenningstid. Maks vannføring blir da:
Q = avrenningsfaktor x nedbørintensitet x areal x klimafaktor:
= 0,45 *109*68,700*1,4 = 4717 l/s = 4,7 m3/s
Etter utbygging, må ikke avrenning øke utover overnevnte avrenning for utslipp til Tangvallbekken.
Beregnet maksimal avrenning er best å vurdere når man sammenligner vannmengdene med maks
vannstrøm i Tangvallbekken. Vi vet at under E-39 ligger to betongledninger, på henholdsvis 1000, og
600 mm diameter. Nevnte ledninger leverer samlet ca. 2,1 eller 3,2 m3/s ved en vannhastigheter på
henholdsvis 2 og 3 m/s. (Se bilde 1 i tabell 3). Dette betyr at avrenning til Tangvallbekken fra
planområdet kan nesten fordoble maks vannføring som passerer under E-39 i Tangvallbekken.
Avrenning fra planområdet ansees som betydelig. Dette bekrefter at man bør forhindre å ikke øke
avrenningen utover dagens vannmengder for å sikre at oversvømmelser unngås i fremtiden.

Fremtidig løsning:
Forslag til utbygging av skoleområde betyr takflater på ca. 11500 m2 og 6000 m2 parkering. Til
sammenligning har Tangvall Ungdomsskole idag et tett areal på ca. 9200m2 hvor kun 1300 m2
drenerer til kommunens overvannsnett i Rådhusveien fra den asfalterte parkeringsplassen sør for
skolen . Denne kommunale overvannsledningen i Rådhusveien har svært begrenset kapasitet og
kommunen ønsker å finne løsninger som kan redusere belastningen på denne overvannsledningen
om mulig.
For å avgrense avrenning fra fremtidig prosjektområde må man benytte det gode
infiltrasjonsmulighetene som vi ser finnes i dag til den grad dette er mulig. Blågrønne løsninger
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anbefales. Det vil si at samtlige idrettsanlegg og gressmatter er porøse og tillater infiltrasjon for å
tilstrebe en infiltrasjon tilsvarende hva plen og parkarealer kan gi med tilsvarende grunnforhold.
Det er også nødvendig å måle grunnvannstanden i planområdet slik at man kan ta stilling til om
fordrøyningsanlegg under bakken er mulige eller ikke. Bildet som er vist i tabell 3- 2 viser at det er
liten høydeforskjell mellom høy vannstand i Tangvallbekken og fotballbanen nord for Tangvall skole.
Vi tror at grunnvannsnivået er høyt og ligger nær nivået på vannspeilet i Tangvallbekken. Det betyr at
man må finne løsninger med infiltrasjon og fordrøyning på bakkenivå.
Løsninger som integreres i utbyggingen:
-

Grønne tak anvendes på skolebygg.
Alt overvann dreneres mot Tangvallbekken.
Eventuelle tette flater som måtte drenere mot Rådhusveien må førdrøyes i et
fordrøyningsbasseng etter nærmere avtale med kommunen om hvordan dette kan best
ordnes.
Idrettsanleggene senkes slik at ved ekstremvær gir idrettsplassen et fordrøyningsvolum med
stimulert infiltrasjon i grunnen. Ved å senke idrettsanlegget med ca. 0,2 meter kan man få et
fordrøyningsvolum på rundt 2000 m3.
Området er flatt og for å sikre mot flomskader bør gulvnivå plasseres godt over bakkenivå.
Parkeringsanlegg for biler bør ha porøst dekke som tillater infiltrasjon. Eventuell avrenning
fra parkeringsplass kan håndteres i en infiltrasjonsdam nær parkeringsplass og parkområde.

Ved å benytte landskapstilpasninger kan man finne attraktive blå-grønne løsninger som fullt ut
støtter kommunens strategi for overvannshåndtering.

6. FIBERKABLER
I følge Bravida går det ingen fiberkabler over
skoleområdet eller idrettsanlegget. Det går en kort
fiberkabel fra Rådhusveien inn til skolebygget.
For ny skole trenges nytt fibernett. Dette lar seg
lett ordne. Legging av fiberkabler ansees som
relativt problemfritt. For å legge fiberkabler har vi
lagt inn en antatt grøftekostnad på kr. 800 per
meter og totalt 200 lengemeter med
budsjettkostnad på kr 160 000.

7. EL-FORSYNING
Dagens el-forsyning er vist i figur 16. I følge
Figur 16 Kart som viser dagens EL- forsyning til
samtaler med Bravida, må man regne med at all
elforsyning må legges med nye kabler og utstyr. Der skoleområdet.
er generelt sett ingen store utfordringer med strømforsyning til de planlagte skolen.
Høyspentledningen som går fra «Trafo Tangvall» til Søgne Ungdomsskole må legges om mens alle
lavspentledninger inkludert ledningen til pumpestasjonen må legges på nytt.
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Flere boliger på østsiden av skolen forsynes med luftspenn. Forsyningen her må legges om til kabler i
bakken. Denne omleggingen her kan koste opp mot kr 200000.Den nye skolen med et areal på over 10000m2, kan ha behov for anslagsvis 2000A ifølge Bravida.
Agder Energi vil da normalt kreve at trafoen skal
plasseres inne i bygget. Utgangspunktet for
tilkopling kan da godt bli der trafoen ligger i dag.
(Se figur 16). Denne trafoen kan eventuelt
oppgraderes og flyttes inn i nytt skolebygg. Dette
vil kunne løses uten større problemer.

8. OPPSUMMERING
Dette notatet har vurdert hvordan forholdene ligger til rette for etablering av nødvendig
infrastruktur som vann og avløp, overvann, el-forsyning og fiberkabler for ny videregående skole på
Tangvall for rundt 600 elever.
Generelt sett kan man si at det vil ikke være problemer eller unormale utfordringer med å etablere
nødvending infrastruktur for den nye skolen.
Vannforsyning.
Hovedvannforsyningen til Søgne og Tangvall fra Tronstavannet fremføres til en pumpestasjon og
fordelingskum som ligger kun et par hundre meter fra planlagt skolebygg. Fra pumpestasjonen
vil det gå en hovedledning på hver side av skolebyggene som da kan bli betjent med vann og
brannvann fra to separate uttak. Dette vil enkelt tilfredsstille de behov skolen måtte ha for
drikkevann og brannvann. I ombyggingsfasen vil det selvfølgelig bli en utfordring å sikre
kontinuerlig vannforsyning til i en kort periode når skolen skal tilkoples.
Avløpsanlegg
Skolen ligger nær eksisterende avløpsledning ved Rådhusveien som skal ha kapasitet til å motta
avløpsvann fra skolen. Avstanden til tilkoblingspunktet er under 100 meter.
Overvann:
Det forventes at avrenningen fra prosjektområdet ikke vil øke etter utbyggingen. Alt overvann vil
bli infiltrert i grunnen eller ledet mot vest til Tangvallsbekken. Denne bekken har kapasitet til å
motta overvannet. Under prosjekteringen forventes at parkeringsplasser og idrettsanlegg har
porøse overflater som tillater god infiltrasjon av overvann i grunnen slik som det gjøres i dag.
Det bør settes fokus på blå-grønne løsninger og dette er godt mulig å få til. Idrettsbanene kan
med fordel senkes i terrenget slik at ved ekstremt nedbør kan idrettsanleggene gi ekstra
forrøyning for overvannet. Det forventes å finne porøse masser i grunnen som sand og da er det
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grunn til å tro at grunnvannsnivået er tilsvarende nivå i Tangvallsbekken. Skolebygg bør plassers
tilstrekkelig høyt for å hindre lokale oversvømmelser.
Fiberkabler:
Det ligger ikke fiberkabler av betydning i prosjektområdet som må flyttes. Ungdomsskolen er
tilkoblet fibernettet med en kort kabel fra Rådhusveien til skolen. For den nye skolen legges nytt
fibernett etter behov.
El-forsyning.
Tilkobling til elforsyning til planlagt skolebygg er uproblematisk. Tilkoplingspunktet blir trolig det
hvor trafo stasjon ligger i østlige hjørnet av stadion. Høyspentledninger utenfor ungdomsskolen
må legges om, mens alle lavspentledninger må legges på nytt. På østsiden av ungdomskolen
ligger det i dag enkelte boliger som får forsyning vil luftkabler. Her må forsyningen legges om og
plassers i bakken. Oppsummert kan man si at strømforsyning til nytt skolebygg ikke vil bli
vanskelig eller spesiell kostbar.
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1. BAKGRUNN OG AVGRENSNING
Asplan Viak bistår Søgne kommune i arbeidet med regulering av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne
kommune. Reguleringsplanen har mange utredningstemaer som skal konsekvensutredes. Dette
notatet omfatter konsekvenser for barn og unges oppvekstsvilkår, tilgjengelighet for alle, friluftsliv,
idrett og kriminalitetsforebygging knyttet til planområdet. Notatet danner grunnlag for
konsekvensutredning og eventuelt avbøtende tiltak.
Planprogrammet vedtatt 26.10.2016 beskriver utredningstemaer for det nye skolesenteret på
Tangvall. Planforslaget har vært til offentlig ettersyn, og fremmes nå i en revidert versjon.
Konsekvensutredningen er oppdatert på bakgrunn av dette.
Utgangspunktet er at KU skal være fokusert, beslutningsrelevant og tilpasset plannivået. (Veileder T1493 Konsekvensutredninger)

1.1. Kommunedelplan for Tangvall sentrum
I forbindelse med kommunedelplanarbeidet ble det gjennomført en mulighetsstudie for Tangvall.
Den skulle gi noen alternative strategier for hvordan Tangvall skal utvikles, med ulike plasseringer av
funksjoner, grønnstruktur og infrastruktur.
Mulighetsstudiet omfattet et medvirkningsopplegg der representanter for barn og unge,
innvandrere, eldre og voksne bidro til en kartlegging av bruk og opplevelse av sentrum. Innspillene
synligjorde at en må jobbe videre med å etablere trygge gangveier, knytte disse til grønnstruktur og
legge til rette for gode møteplasser.
Kommunedelplanen beskriver at det er behov for flere og bedre lekearealer på Tangvall, og at det
innenfor område avsatt til skole settes av arealer til en nærmiljøpark. Nærmiljøanlegget skal
opparbeides i tilknytning til skolen, men være allment tilgjengelig etter skoletid.

1.2. Regionplan Agder 2020
I Regionplan Agder 2020 er det satt opp fem satsingsområder for Agder mot 2020:
Klima: Høye mål – lave utslipp
Det gode liv: Agder for alle
Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap
Kommunikasjon: De viktige veivalgene
Kultur: Opplevelser for livet

1.3. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 – 2020
Vest-Agder fylkeskommune, 15.mai 2014
Aktivitetstilbudet for målgruppene barn, unge og barnefamilier, mennesker med nedsatt
funksjonsevne, personer som er lite aktive og etniske minoriteter skal styrkes.
I de kommende årene bør hovedtyngden av tilretteleggingstiltakene for friluftsliv skje ved byer,
tettsteder, boligområder, skoler og barnehager.
Samlokalisering av idrettsanlegg og friluftsområder med felles infrastruktur bør også være et
mål.
Tilrettelegging for urbant friluftsliv kan være et virkemiddel i forbindelse med satsingen på
stedsutvikling hvor målet er å skape bedre bokvalitet og sosiale møteplasser.
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2. ALTERNATIVER
2.1. Referansealternativet (0-alternativ)
Fra Planprogrammet:
Nullalternativet er at området forblir slik det er i dag.

2.2. Utbyggingsalternativ 1
2.2.1. Planprogrammet
Fra Planprogrammet:
Det etableres en videregående skole med tilhørende anlegg og eksisterende ungdomsskole erstattes.
Det skal bygges et nærmiljøanlegg i tilknytning til ungdomsskolen. Den videregående skolen skal ha
kapasitet til 600 elever. I tillegg kommer idrettsanlegg og infrastruktur med parkering over og under
bakken, uteoppholdsarealer og gang- og sykkelveier med mer.
Søgne kommune skal ta stilling til om barnehage skal løses innenfor planområdet.
Rom- og funksjonsprogrammet bearbeides parallelt med detaljreguleringsplanen. Detaljprosjektering
vil skje etter konkurranse.
Etter de innledende fasene ligger det til grunn at det skal etableres ungdomsskole med 540 elever i
to trinn, videregående skole med 630 elever, svømmehall, friidrettsbane og annet uteareal, men
barnehage er vurdert å ikke få plass i området.
Det er utarbeidet en mulighetsstudie med en rekke alternativer for utbyggingen. Det er gjennomført
en 1.gangs behandling basert på alternativ 2B i mulighetsstudien. Etter høringen har det vist seg at
det har vært mulig å utvide planområdet, og alternativ A4-A fra mulighetsstudien har nå dannet
grunnlag for et revidert planforslag som danner grunnlag for konsekvensvurderingen.
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Figur 1: Alternativ A4-A ligger til grunn for konsekvensutredningen

3. BARN OG UNGES OPPVEKSTSVILKÅR
Den nye skolen skal fungere både som læringsarena og som sosial arena. Dette stiller krav til
bygningsmassens utforming og til uteområdet. (Fra Rom- og funksjonsprogram)
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3.1. Føringer
I FNs barnekonvensjon går det frem at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, noe som
forplikter ved fysisk planlegging som har betydning for barn og unge. I tillegg gir konvensjonen barn
rett til å si sin mening i alt som vedrører dem, og meningen skal tillegges vekt.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging: Retningslinjene stiller
krav til at kommunen skal vurdere konsekvenser for barn og unge i byggesaksbehandlingen. I tillegg
skal barn og unges interesser inn i kommuneplanarbeidet, og de skal gis anledning til å delta i
planprosessen.
Videre stilles krav til at oppvekstmiljø og areal som skal nyttes av barn og unge må være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Retningslinjene stiller også krav om at det skal
være areal i nærmiljøet hvor barn kan utfolde seg og skape seg sitt eget lekemiljø.
Utfyllende om retningslinjene: Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging (2008).
Plan- og bygningsloven gir kommunen særlig ansvar for å legge til rette for medvirkning fra blant
annet barn og unge.

3.2. Metode og medvirkning
Fra Planprogrammet:
Dagens bruk av området av barn og unge skal belyses, samt hvordan området kan brukes etter
gjennomføring av planen.
Det tas utgangspunkt i eksisterende kunnskap, grunnlagsdata og bilder fra befaringer.
I forbindelse med konsekvensutredningen juni-aug 2018 var ikke elevrådet ved Tangvall
ungdomsskole tilgjengelig for innspill. Før sommerferien var det eksamensavvikling, mens det nye
elevrådet ikke var på plass etter sommerferien. I følge rektor ved Tangvall skole, Elin Rekve, ønsker
elevrådet en aktiv medvirkning videre i prosessen. Telefonsamtalen med rektor på Tangvall skole ga
nyttig innblikk i dagens situasjon for elevene.
Møte med representanter for Arbeidsutvalget for Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) ble avholdt i
Søgne Rådhus torsdag 30.aug 2018. To av representantene var elever ved Tangvall ungdomsskole.
SBURs sekretær var tilstede, i tillegg til avtroppende elevrådsærer ved Tangvall ungdomsskole.
I tidligere faser var elever og ansatte ved Søgne vgs inkludert i programmeringsprosessen. Det ble
etablert totalt 15 brukergrupper ved Søgne vgs. Brukergruppene representerte ulike avgrensede
funksjoner i skoleanlegget. Fra november 2015 til februar 2016 ble det gjennomført 34 formelle
møter i tilknytning til dette arbeidet. Den enkelte brukergruppe var samlet fra én til tre ganger.
I forbindelse med regulering av Hølleveien er det utført registrering av Barnetråkk i regi av Statens
vegvesen. Det ble arrangert en barnetråkksamling med elevrådene på Tangvall ungdomsskole den
24.11.16 og med Nygård skole (barneskole) den 28.11.16. Totalt var det 24 elever som deltok.
Deltakerne kartfestet ferdsel til skole og fritidsaktiviteter.
Elevrådet har tidligere kommet med ønsker i Rom- og funksjonsprogrammet:
Elevrådet på Tangvall skole har gjennomført en prosess for å gi innspill til innhold i uteområdet.
Innspillet har vært på høring i alle klasser, […]. Det er viktig at idrettsanlegget (særlig
kunstgressbanen og sandvolleyballbanene plasseres slik at de en enkelt tilgjengelige for elevene i
pauser.
side 6 av

28

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
NOTAT

Uttalelse fra Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) vedrørende Rom- og funksjonsplan for nye skoler
på Tangvall (vedtatt 29.11.17)









Bedring og bredt aktivitetstilbud for ungdom.
Ønske om svømmehall i tilknytning til anlegget.
Oversiktlig areal rundt skolen for å forhindre at ungdom trekker seg vekk og røyker o.l.
Kantine er et viktig samlingspunkt for ungdom.
Legge til rette for flere aktiviteter på fritidsklubb.
Det er viktig med flere aktivitetsrom for ungdomsskolen.
Det er viktig det legges til rette for bra med parkeringsplasser for VGS elever, samt godt med
mopedparkering og sykkelparkering.
Det er viktig at det opprettes et bra Shuttlebusstilbud mellom den begge enhetene av Søgne VGS.

I tillegg ble det gjennomført en analyse med mentale kart som del av arbeidet med kommunedelplan
for Tangvall. Elevrådsleder Søgne VGS deltok på denne work-shopen. Figurene under presenterer
resultatene av analysen.

Figur 2 Mentalt kart gruppe ungdom, mulighetsstudie 19.1.2015, illustrasjon Asplan Viak.
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Figur 3 Mentalt kart alle grupper, mulighetsstudie 19.1.2015, illustrasjon Asplan Viak

Mentalt kart viser:





Forbedringspotensial skolegård og adkomstssone
Forbedringspotensial tennisbaner og gressbane mot E39
Problemområde ved kryssing av Tangvallveien
De store idrettsbanene er man fornøyd med og bør bevares

3.3. Dagens situasjon
I forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Tangvall, ble det utført en stedsanalyse som viser at
det er mangel på lekeplasser i Tangvall.
Innenfor planområdet ligger dagens ungdomsskolebygg og skolegård, disse har behov for
oppgradering. Parkering tett inn på husveggene bidrar til at uteområder for opphold og aktivitet
begrenses til den sentrale skolegården og idrettsarealene nord for denne. Inngangene er rett ved
parkeringsplassen, og her kommer også lastebiler med varelevering.
Skolegården består av asfaltflater med oppmerket volleybane, kanonball og basketballbane.
Beplantning rammer inn et oppholdsområde i skolegården med bordtennisbord. Nord for dette ligger
en kunstgressbane og sandvolleybaner som blir hyppig brukt i friminuttene.
Tilbudet for elevene vurderes som begrenset og er i stor grad knyttet til ulike idrettsaktiviteter. Det
er lite variasjon i utearealene og de stimulerer i liten grad til fri lek og uorganiserte aktiviteter. I møte
med arbeidsutvalget for Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) kom det fram at elevene synes det er
lite å finne på ute i frimuttene. De ønsker flere aktiviteter i skolegården. Det er et aktivitetsrom inne
på skolen, men her blir det fort kø i friminuttene.
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Figur 4 Dagens skolegård har forbedringspotensial

Søgne stadion/Friidrettsbanen (gressbanen) øst for skolen brukes til organisert idrett, men kan ikke
benyttes til fritt barn og unge eller av elever, det er begrensninger på bruk for å unngå slitasje av
gressdekket. Stadion benyttes av skolen i gymtimer og på friidrettsdag.
10.klasse får gå til sentrum i den lengste pausen. I dag er kontakten mellom ungdomsskolen og
Tangvall sentrum dårlig. Skolens plassering er uten en klar henvendelse til sine omgivelser, og Søgne
stadion forsterker denne avstanden både fysisk og visuelt.
Adkomst til skolen er via Tangvallveien i sør og fra sentrum i øst. Det er sykkelparkering på vestsiden
av skolen. Kryssingen av Tangvallveien er markert som et rødt punkt i «mentalt kart», noe som viser
at dette er et konfliktpunkt med forbedringspotensial. Dette ble bekreftet i møtet med
arbeidsutvalget SBUR, at bilene har altfor stor fart forbi fotgjengerfeltet. I tillegg ble det påpekt at
det er flere strekninger med utrygg skolevei utenfor planområdet, flere underganger som er
uoversiktlige og farlige, og smale veier uten fortau/GS-vei.

Figur 5 Gressbanen har begrensninger i bruk
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3.4. Framtidig situasjon
Ny ungdomsskole vil gi oppgradering av dagens undervisningstilbud for ungdomsskoleelevene. Ny
videregående skole vil gi et nytt utdanningstilbud til unge som supplement til dagens videregående.
Tiltaket vil samle ungdomsskole, videregående skole og kulturskole. Kulturskolen vil, i tillegg til å ha
tilbud til ungdommer, også gi tilbud til barn. Det er ikke noe tilbud til barn i dagens situasjon utenom
idrettsanleggene og eventuell fri lek her.
Etablering av skolens utearealer vil gi flere og bedre tilbud til elevene i pauser og uteundervisning.
Det gir større variasjon i mulighetene for aktivitet, lek, læring og opphold, og stimulerer til både
fysisk og sosial utfoldelse. Uteområdene skal være tilgjengelige for alle etter skoletid, de vil ha
funksjon som en møteplass, og blir et nytt tilbud til lek for barn i nærområdet. Uteanlegget skal
inneholde både idrettsarealer som kan benyttes til organisert idrett og et nærmiljøanlegg som skal
være en arena for uorganiserte aktiviteter. Bruk både dagtid og kveld/helg gir større trygghet og
mindre hærverk.
En eventuell innlemming av Tangvallbekken som del av uteanlegget vil heve opplevelseskvalitetene
ytterligere, og knytte nærmiljøparken til eksisterende grønnstruktur.
Det vurderes at tiltak som fremmer aktivitet og trivsel, særlig hos jenter på ungdomstrinnet, er viktig
for å øke levekår og folkehelsestatus/psykisk helse. Når det gjelder bruk av uterom er jenter mer
opptatt av sosial tilhørighet enn av konkurranse. Det vil si at store, åpne idrettsflater ikke appellerer i
samme grad til jenter som til gutter. Nøkkelen er å skape gode sosiale rom og arenaer for aktivitet
hvor en kan gjøre noe sammen med andre. Mange jenter vil gjerne gå runder, svinge, klatre, danse,
henge og hoppe samtidig som de er sammen med venner. Oppholdssteder som føles trygge, hvor
man har ryggdekning, men likevel oversikt, gjerne steder hvor det passerer andre, vil være attraktive
ikke bare for jenter, men for alle. Generelt er det også en høy andel ungdom av begge kjønn som
ønsker andre tilbud enn fotball og organisert idrett. For at disse også skal inviteres til aktivitet er det
viktig å legge til rette for et variert tilbud. I møte med arbeidsutvalget SBUR kom det innspill om å
skille inngangs- og oppholdssonene for ungdomsskole og videregående skole for å skape trygghet for
de yngste elevene.
Det legges til rette for ny kryssing av Tangvallveien i vest og nytt fortau mot nord som vil gi tryggere
trafikkforhold. Etablering av en ny sammenhengende gang-sykkelvei mot nord gir en ny, bilfri
adkomst inn i området. Tangvallbekken skal fortsatt være et åpent bekkeløp, og kan gi et positivt
tilskudd til grønne parkarealer.
Ved utforming av utearealene er det viktig å unngå bortgjemte «restarealer» som kan virke som
røykehjørner eller mobbekroker.

3.5. Konsekvenser for barn og unges oppvekstsvilkår
Positive konsekvenser:
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Utearealene gir et bredere tilbud til elevene i pauser og uteundervisning
Åpner for flere aktiviteter som ikke er knyttet til idrett
Ivaretar dagens idrettstilbud, og legger til rette for nye
Svømmehall, flerbrukshall, nærmiljøanlegg, kaldhall åpner for mer variert aktivitetstilbud
Gir bedre muligheter for uorganiserte aktiviteter også på kveldstid, i helger og ferier
Nærmiljøparken gir nytt tilbud til barn etter skoletid – med på å dekke et lekeplassbehov
God henvendelse/atkomst til fellesområdene
Gir et bedre tilbud utenom skoletid
Bekken kan integreres i et mer spennende uteanlegg
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+
+
+

Ganglinjer mot sentrum/kollektivterminal ivaretas, kort avstand fra kollektivterminal til
hovedinngang
Ganglinjer til friluftsområder forenkles og forbedres
Friidrett mot vest, setter av de beste arealene til skolen

Negative konsekvenser:
-

Til dels nordvendte areal
Økt trafikk
Flere, og eldre, elever i området kan oppleves utrygt for de yngste

3.6. Avbøtende tiltak – videre anbefalinger








Sikre kvalitet i fysisk utforming og organisering av nye anlegg
Sørge for gode solforhold og sikre velegnede oppholdsarealer i uteområdene både sommers- og
vinterstid.
Involvere elever/elevrådet på Tangvall ungdomsskole i videre planlegging.
Involvere barn og unge brukere fra Kulturskolen, fritidsklubb, idrett, nabolag, ungdomsskole og
videregående i videre planlegging.
Sikre gode og trygge atkomstmuligheter til skole, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og
friluftsområder.
Bygging i skoleferien, minst mulig ulempe for barn og elever under gjennomføringen.
Skille inngangs- og oppholdssonene for ungdomsskole og videregående skole for å skape
trygghet for de yngste elevene.

4. TILGJENGELIGHET FOR ALLE
«Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en
slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning
som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.»
Miljøverndepartementet: «Planlegging for alle», T-1249

Lovverk og forskrifter setter krav til universell utforming av offentlige bygninger og anlegg, herunder
skoler og idrettsanlegg. Tomtas beliggenhet og topografi (tilnærmet flatt) gir gode forutsetninger for
utforming av et anlegg som fullt ut tilfredsstiller gjeldende krav.

4.1. Føringer
4.1.1.

PBL § 29-3.Krav til universell utforming og forsvarlighet
Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter
gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt
utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet.
Tiltak skal ikke medføre fare og skal oppfylle krav til forsvarlig sikkerhet herunder nødvendig
evakuering, helse og miljø i eller i medhold av loven.
4.1.2. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §10 Universell utforming av bygninger, anlegg
mv.
For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell
utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
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4.1.3. Byggteknisk forskrift (TEK 17) Kapittel 8
Gir krav til universell utforming av opparbeidet uteareal.
«Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en
slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning
som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.»
(Miljøverndepartementet: «Planlegging for alle», T-1249).

4.1.4. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 – 2020
Vest-Agder fylkeskommune, 15.mai 2014 Regional-plan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk
Aktivitetstilbudet for målgruppene barn, unge og barnefamilier, mennesker med nedsatt
funksjonsevne, personer som er lite aktive og etniske minoriteter skal styrkes.

4.2. Metode
Fra Planprogrammet:
Universelle løsninger skal legges til grunn for alle områder så langt det er mulig. Tilgjengeligheten til
området ved gjennomføring av planen skal beskrives i konsekvensutredningen.
Det tas utgangspunkt i eksisterende kunnskap, tilgjengelig grunnlagsdata, kartbaser og bilder fra
befaringer.

4.3. Dagens situasjon
Hverken skoleområdet eller idrettsanleggene er spesielt tilrettelagt i dag. Terrenget rundt
skolebygget er flatt, likevel er det stedvis trinn til inngangene (se bilde under). Store, utflytende
asfaltområder både i adkomstsonen og i skolegården kan gi lite visuelle holdepunkter og gjøre det
vanskelig å orientere seg. Slitt og lappet asfaltdekke med setninger gir snublekanter. Skolebyggene
har ingen spesiell markering av inngangene, så det er ikke opplagt hvor man skal gå. Idrettsanleggene
er gjerdet inne og har porter som kan være vanskelig å komme gjennom. Mangel på gangveier med
fast dekke mellom idrettsanleggene gir dårlig tilgjengelighet for f.eks. rullestolbrukere. Det er
begrenset med belysning i skolegården, i adkomstsonen til skolen og ved friidrettsbanen.
Undergangene under E39 mangler lys og er åpne for biltrafikk. Derimot har begge kunstgressbanene
flombelysning.

Figur 6 Gjerder rundt idrettsbanene gir dårlig tilgjengelighet og barrièrevirkning. Terskler og trinn ved
innganger gir dårlig tilgjengelighet.
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4.4. Framtidig situasjon
Hovedløsninger for ny ungdomsskole, videregående skole og idrettsanlegg skal ha universell
utforming. Både ungdomsskolen og videregående skole skal ha baser for tilrettelagt opplæring, og
dette kan være elever med nedsatt fysisk funksjonsevne.
Plassering av basene nær sentralsonen i anlegget, med enkel tilgang til uteområdet og av- og
påstigningsplass til bil/ skoledrosje. (fra Rom- og funksjonsprogrammet)
Terrenget på tomta er flatt og gir ingen særlige utfordringer, trinnfri adkomst til byggene bør være
enkelt å oppfylle.
En må i videre detaljering sørge for at materialbruk, lekeapparater og møblering ivaretar/gir et tilbud
til alle. For synshemmede er det viktig å innarbeide naturlige ledelinjer i utformingen av utearealene
med gode kanter, grønnstrukturer og kontraster. Bevegelseshemmede er sårbare for
høydeforskjeller og terskler, og tilkomst med rullestol må legges til grunn i utformingen.
Nærhet til bomiljøer og kollektivtransport gir god tilgang uavhengig av bilbruk, dette er bra for alle,
gir en større inkludering og øker generell tilgjengelighet. Samtidig er noen avhengig av biltransport
og blant annet må handicapparkering plasseres nær inngangssoner.
Nærmiljøanlegget vil utenom skoletiden gi et tilbud for lek, aktiviteter og utfoldelse i trygge
omgivelser på Tangvall, både for barn, unge og personer med ulike funksjonshemninger.
Planlagte tiltak har ingen negative konsekvenser for tilgjengelighet for alle i området. Sammenlignet
med dagens situasjon vil tiltaket kunne bedre tilgjengeligheten til området, både skoleanlegg,
idrettsanlegg og til en viss grad atkomst til friluftslivsområder.

4.5. Konsekvenser knyttet til tilgjengelighet for alle
Positive konsekvenser:
+
+
+
+
+
+

Gir bedre tilgjengelighet enn dagens løsning
Kort avstand til sentrum og bussterminal gir større muligheter bruk av alle
Gir bedre orientering med ledelinjer og organisering av bygg
Gir gode forbindelseslinjer
Gir større tilbud til personer med ulike funksjonshemninger
Generell oppgradering av løsninger som i dag har rehabiliteringsbehov

Negative konsekvenser:
-

Ingen

4.6. Avbøtende tiltak – anbefalinger:



Vektlegge tilgjengelighet i videre utforming av området – følge krav og anbefalinger.
Medvirkning av brukere, funksjonshemmede, interesseorganisasjoner og råd for
funksjonshemmede videre i prosessen.
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5. FRILUFTSLIV
5.1. Føringer
5.1.1. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 – 2020
Vest-Agder fylkeskommune, 15.mai 2014 Regional-plan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk
I de kommende årene bør hovedtyngden av tilretteleggingstiltakene for friluftsliv skje ved byer, tettsteder,
boligområder, skoler og barnehager.
Samlokalisering av idrettsanlegg og friluftsområder med felles infrastruktur bør også være et mål.

5.2. Metode
Fra Planprogrammet:
Dagens bruk av området som utgangspunkt for utøvelse av friluftsliv skal beskrives. Framtidig
potensiale etter gjennomføring av planen og eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.
Miljødirektoratets veileder M98-2013 beskriver en anerkjent metode for kartlegging og verdsetting
av friluftslivsområder (M98.pdf). Det arbeides med en slik kartlegging av alle friluftsområder innenfor
Søgne kommune. Dette arbeidet utføres i løpet av 2018, men er ikke ferdigstilt ennå (juli -18).
Konsekvensutredningen baserer seg på eksisterende kunnskap om friluftsliv i området som påvirkes
av detaljreguleringen. Det tas utgangspunkt i tilgjengelig grunnlagsdata, kartbaser og bilder fra
befaringer, i tillegg til telefonsamtale med Midt-Agder friluftsråd.
Vest-Agder fylkeskommune har gjort en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder på regionalt
nivå. Fylkeskommunen har benyttet en tilpasning av metoden i Miljødirektoratets veileder.
Kartleggingen som fylkeskommunen har gjort viser kun svært viktige og viktige friluftsområder, mens
kommunens oppgave er å registrere alle friluftslivsområder.
Friluftslivsområdene identifiseres og kategoriseres i ulike områdetyper, videre verdsettes de etter
ulike kriterier, se tabellene under:

Områdetyper
Nærturterreng
Leke- og rekreasjonsområde
Grønnkorridor
Marka
Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
Jordbrukslandskap
Utfartsområde
Store turområder med tilrettelegging
Store turområder uten tilrettelegging
Særlige kvalitetsområder
Andre friluftslivsområder
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Verdsettingskriterier
1
Brukerfrekvens
Hvor stor er dagens brukerfrekvens? Liten
Regionale og nasjonale Brukes området av personer som ikke Aldri
brukere
er lokale?
Opplevelseskvaliteter Har området spesielle
Ingen
natur- eller kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?
Har området et spesielt landskap?

2
Noe
Neste
aldri
Litt

3
Middels
Middels

4
5
Ganske stor Stor
Ganske ofte Ofte

Middels

Ganske
mange

Symbolverdi

Har området en spesiell symbolverdi? Ingen

Litt

Middels

Ganske stor Stor

Funksjon

Har området en spesiell
funksjon (atkomstsone, korridor,
parkeringsplass el.)?

Noe
spesiell
funksjon

Middels
funksjon

Ganske
spesiell
funksjon

Egnethet

Er området spesielt godt egnet for en Dårlig
eller flere enkeltaktiviteter som det
ikke finnes like gode alternative
områder til?
Er området tilrettelagt for spesielle
Ikke tilaktiviteter eller grupper?
rettelagt

Ganske
dårlig

Middels

Ganske godt Godt

Tilrettelegging

Ikke
spesiell
funksjon

Kunnskapsverdier

Er området egnet i undervisningssammenheng eller har
området spesielle natur- eller
kulturvitenskaplige kvaliteter?

Få

Lydmiljø

Har området et godt lydmiljø?

Dårlig

Inngrep

Er området inngrepsfritt?

Utbygd

Utstrekning

Er området stort nok for å utøve de
For lite
ønskede aktivitetene?
Er tilgjengelig god, eller kan den bli
Dårlig
god?
Har området potensial utover dagens Liten
bruk?

Tilgjengelighet
Potensiell bruk

Mange

Spesiell
funksjon

Litt tilrettelagt

Middels
Ganske godt Høy grad av
tilrettelagt tilrettelagt tilrettelegging
Ganske få Middels
Ganske
Mange
mange

Ganske
dårlig
Ganske
utbygd

Middels

Ganske godt Godt

Middels

Ganske
inngrepsfritt

Mangler
mye
Ganske
dårlig
Ganske
liten

Mangler
noe
Middels

Mangler lite Stort nok

Middels

Ganske stor Stor

Inngrepsfritt

Ganske god God

5.3. Dagens situasjon
5.3.1. Beskrivelse av plan- og influensområdet
Områdene rundt Tangvall skole fungerer til en viss grad som nærturterreng og som
nærrekreasjonsområde. Innenfor planområdet er friluftlivsverdiene knyttet til skolegården og
idrettsanleggene, men disse har begrenset verdi. Derimot er det særlig nærheten til store
friluftsområder og adkomstfunksjonen mot nord som er av stor verdi, og dermed er influensområdet
for friluftsliv større enn selve planområdet.
UT.no har registrert 14 turforslag med utgangspunkt i Tangvall skole/Søgne stadion. Det dreier seg
hovedsakelig om fotturer og sykkelturer, og de fleste knyttet til heiområdet i nord. Det er ikke
registrert skiløyper, de er hovedsakelig plassert lenger nordvest i kommunen ved Årstøl. I tillegg er
mange av friluftslivsinteressene i Søgne knyttet til skjærgårdsparken lenger sør.
Nord for Tangvall er det større sammenhengende skogsområder som benyttes både til friluftsliv,
trening og konkurranser.
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5.3.2. Regional kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Nord for Tangvall ligger et stort heiområde som er mye brukt til friluftsliv. Torjusdalen naturreservat
og Hellersdalen ligger i innenfor området som strekker seg inn i Songdalen kommune og omfatter
rundt 22 km2. Dette området er registrert av Vest-Agder fylkeskommune som et svært viktig
friluftsområde. I tabellen under vises de registrerte vurderingene for dette området:
Nr. 43 Søgne

Trobbevannsheia - Torjusheia
Bruk
Regionale brukere
Opplevelseskvaliteter
Symbolverdi
Egnethet
Tilrettelegging
Inngrep
Potensiell bruk
Tilgjengelighet
Samlekarakter

Verdi (skala 1 – 5)
4
4
4
4
3
3
5
2
5
svært viktig

Figur 7 Innfallsporter til det store friluftslivsområdet i nord
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Området er mye brukt til fotturer og sykkelturer både for mosjon og fritid. Her finnes mange løyper
og rundturer som er merket og tilrettelagt. Området byr på naturopplevelser og ulike kulturminner,
og det er også etablert rasteplasser og badeplasser.
Tangvall er et naturlig utfartssted for disse turene, og det er merket stier fra Tangvall skole og fra
kunstgressbanen på nordsida av E39. Om man foretrekker den minst bratte stien inn i skogen, må
man gå gjennom idrettsanlegget langs fotballbanen.

Figur 8 Stien til venstre leder rett opp lia mot Søgneskiltet, langs bratte klatrepartier som kan være farlige i vått
vær. Den tryggeste stien går forbi porten og langs fotballbanen og opp et slakere daldrag i skogen.

Parkeringsplassene ved skolen eller på pendlerparkeringsplassen sør for E39 (Park and ride) fungerer
som utfartsparkering.




Hellersdalen er et mye brukt turområde med sti blant annet opp til Lindåsen.
Søgne-skiltet på toppen av Rannesheia er blitt et populært turmål i nærområdet for Tangvall. Her
kan man skrive seg inn i gjesteboka, og det er flott utsikt over tettstedet og skjærgården.
Lengre turer er f.eks Linnåsløypa (12,6km) som brukes i mosjons- og terrengløpet Søgne
Morothon som Søgne Skiklubb arrangerer hvert år.
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(Foto: Marits turblogg)

5.3.3. Sykkelruter
Nasjonal sykkelrute nr 1 og nr 3 er to etablerte sykkelruter som går gjennom Tangvall sør i
planområdet. Nasjonal sykkelrute nr 1 kalles også Kystruta, og går langs kysten fra Svinesund til
Bergen. Den er skiltet og er også sammenfallende med Nordsjøruta, en internasjonal sykkelrute
gjennom landene rundt Nordsjøen, EuroVelos «North Sea Cycle Route». Nasjonal sykkelrute nr 3
strekker seg gjennom Setesdalen fra Haukeliseter til Kristiansand.

Figur 9 Sykkelriksveg eller nasjonal sykkelrute går gjennom planområdet. Vegkart, Statens vegvesen.no

I tillegg finnes mange flotte, lokale tur-traséer som er velegnet for sykling. I friluftsområdet nord for
E39 går det mange skogsbilveier og turveier egnet for sykkel, blant annet en flytebryggevei over
Hellerstjørn øverst i Hellersdalen.
Sør for Tangvall skole går en rundtur som kalles «Søgnemila», en tur langs gang- og sykkelveier i
bygda, som gjerne brukes til gåturer, jogging eller sykling.

5.4. Framtidig situasjon
Planforslaget åpner for gode muligheter til å være aktiv i nærmiljøet. Planen tar hensyn til idretts- og
fritidsaktiviteter som lett kan kombineres med friluftsliv, og aktiviteter som i stor grad foregår på
samme premisser som friluftslivet (bare bidrar til begrensete konflikter).
Plassering av adkomstene til friluftsområdene i nord blir de samme som i dagens situasjon.
Idrettsanlegget ved Toyota-banen kan bli supplert med 9-er bane/kaldhall og tennisbaner med en ny
atkomstsituasjon og parkering. Adkomsten til skogsområdene nord for kunstgressbanen bør
utbedres og bli mer inviterende enn ved dagens situasjon. Det legges opp til en sammenhengende
turvei gjennom planområdet mot nord tomta som kan kobles videre langs Tangvallbekken. Utvidelse
av idrettsanlegget på jordet nord for E39 vil bygge ned dagens grønnstruktur og gi et mer bebygd
uttrykk.
Undergangen i Gamle Høgskolevei (mot kunstgressbanen og skaterampa) gjøres bilfri, og vil da bli
tryggere og gi bedre kapasitet for myke trafikanter. Parkering som i dag langs E39 gir gode
utfartsmuligheter, sammen med ny parkering ved kaldhall.

side 18 av

28

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
NOTAT

Blågrønne strukturer er veldig viktig for friluftsliv, det er disse vi ofte beveger oss langs. Langs
Tangvallbekken legges anlegges ny gang- og sykkelvei som vil det gi et nytt nærrekreasjonstilbud.

5.5. Konsekvenser for friluftsliv
Positive konsekvenser:
+
+
+
+
+
+
+
+

Vil kunne kombinere idrett, friluftsliv og nærmiljø i enda større grad
Samling av ungdomsskole og videregående skole vil gi flere potensielle brukere av marka
Opprettholder utfartsparkering og skilting til turområder
Kan gi mer inviterende adkomst enn dagens langs kunstgresset
Tryggere adkomst for gående og syklende til friluftsområdene nord for E39
Park og turvei langs Tangvallbekken gjør denne til et nytt nærrekreasjonsområde
Nytt nærmiljøanlegg gir nytt rekreasjonstilbud tilgjengelig for mange
Nye fasiliteter i skole- og idrettsanlegg kan også benyttes av friluftslivutøvere

Negative konsekvenser:
-

Utvidelse av idrettsanlegg nord for E39 og friidrettsbane mot vest bygger ned jordbruksarealer

5.6. Avbøtende tiltak – anbefalinger



Forsterke inngangssonene til friluftslivsområdet i nord
Sammenhengende turvei gjennom området
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6. IDRETT
6.1. Føringer
6.2. Metode
Fra Planprogrammet:
Dagens bruk av området til idrett, samt planens virkning for framtidig bruk av området til idrett skal
beskrives.
En arbeidsgruppe for idrett har jobbet med en utredning av interessene knyttet til idrettsanleggene
på Tangvall. Arbeidet er oppsummert i notatet «Utredning: Idrettspark ved Tangvall skolesenter.
Saksnr: 2013/2960-2016/1954» (heretter kalt Utredningen). Denne utredningen er et
grunnlagsdokument for konsekvensvurderingene for tema idrett.
Mandatet til arbeidsgruppa var å beskrive dagens idrettsfunksjoner som må ivaretas, avhengigheter,
bindinger (spillemidler), kostnadsestimater for reetablering av anlegg, og beskrive muligheter med en
moderne idrettspark. Gruppa har bestått av kommunens idrettsrådgiver, representanter for
idrettsrådet, fotballklubben, ingeniørvesenet, eiendomsenheten, enhet for kultur og idrettsrådgiver i
Vest-Agder fylkeskommune. Utredningen konkluderer med at Alternativ A0 i Asplan Viaks
mulighetsstudie er å anbefale. I første offentlig ettersyn la planforslaget til grunn Alternativ 2B, mens
etter dialog etter dette er det endret til Alternativ A4-A.

Figur 10 Alternativ 0 fra mulighetsstudie. Ønsket alternativ for arbeidsgruppen.

Etter det første offentlige ettersynet ble idrettens handlingsprogram i Søgne 2019-2022 vedtatt av
kommunestyret 13.12.2018. I handlingsplanen prioriteres ordinære anlegg i planområdet;
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rehabilitering av kunstressbane 1 (2), idrettshall Tangvall (11), basishall Tangvall (12), klubbhus med
garderober og fotballhall 50*70m (13), tilrettelegging for svømmehall. Og nærmiljøanlegg;
nærmiljøanlegg i skolegårder (1-7), diverse nærmiljøanlegg Tangvall (13).

6.3. Dagens situasjon
Idrettsanleggene har en sentral plass på Tangvall i dag. Det er både friidrettsbane, fotballbaner og
tennisbaner i tilknytning til ungdomsskolen, og det er bygget 4 sandvolleyballbaner vest for
kunstgressbanen.
«Søgne idrettsplass ble anlagt på Tangvall i 1948 og innviet i 1950. I 1982 ble det lagt fast
friidrettsdekke, og navnet ble endret til Søgne stadion. I 2002 ble stadionområdet utvidet nord for E39
med en moderne kunstgressbane. I 2008 ble det også lagt kunstgress på grusbanen på Søgne stadion
(Doorwaybanen). Gjennom årene har en rekke større både nasjonale og internasjonale idrettsstevner
blitt avviklet her.
Den årlige frivillige innsatsen i idrettslag i Søgne tilsvarer ca 75 årsverk, som utgjør en verdi av 37
mill. kr.» (Utredning: Idrettspark ved Tangvall skolesenter)
Noen aktuelle medlemstall for Søgne stadions/idrettsparkens brukere:








Søgne fotballklubb 715 medlemmer
Søgne turnforening 432 medlemmer
Søgne idrettslag, friidrett 125 medlemmer
Søgne tennisklubb 54 medlemmer
Søgne idrettslag, volleyball 50 medlemmer
Søgne klatreklubb 47 medlemmer
Søgne og Greipstad svømmeklubb 19 medlemmer

I tillegg er det idrettslag som benytter seg av friluftslivsområdene i nærheten:



Søgne cykleklubb som arrangerer sykkelritt, bl.a. Hellersdalen Classic
Søgne og Songdalen orienteringsklubb

Det er ikke registret aktiviteter med egne anlegg i naturområdene eller arealer reservert for
aktiviteten i lengre perioder / deler av året.
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Figur 11 De fire sandvolleyballbanene brukes også av ungdomsskoleelever i friminuttene

Søgne stadion I omfatter idrettsanleggene som grenser til skolen, sør for E39. Til sammen utgjør de
et areal på 26 000m2.









Naturgress fotballbane, vanningsanlegg
Friidrettsbane med kunststoffdekke
Lengdegrop II
Kunstgressbane (Doorway-banen), flomlys, 64 x 106 m
7-er bane naturgress ved E39 ca. 53 x 70 m
4 sandvolleyballbaner
2 Tennisbaner, asfalt med malt toppdekke
Klubbhus, tribune, tidtaker- og speakertårn, redskapsbod

Figur 12 Søgne stadion er et i dag et fullverdig friidrettsanlegg med naturgressbane
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Figur 13 Rett nord for skolen er 11-er banen i kunstgress med flombelysning (Doorwaybanen)

Nord for E39 ligger Søgne stadion II, tilgjengelig via undergang fra stadion I og parkering langs
sørsiden av E39. Disse anleggene utgjør et areal på drøye 8 000m2.





Kunstgressbane (E-39-banen/Toyotabanen), flomlys, 68 x 106 m
Ballbane naturgress
Skateboardanlegg Tangvall ramp (nå revet)
Tribune, servicebygg

Figur 14 Søgne stadion II, Toyota-banen, nord for E39

6.3.1. Arbeidsgruppa for idrett
har gitt innspill til ønsker for innendørsanleggene:





Håndballhall med mulighet for å dele i 3 saler
Basis-/turnhall
Klatrevegg
Tribune
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3 treningsrom; motorisk/basis/aerobic/tøye/danserom, kondisjonstreningsrom og
styrketreningsrom
Sosialt rom, møterom, vaktrom, garderober, toaletter, lagerrom, driftsrom

Andre forslag arbeidsgruppa har kommet med er:





Fotballhall og nytt klubbhus for fotballklubben nord for E39
Klatrerute Via Ferrata
Rulleskiløype, standplass for skiskyting, Kjellandsheia (krever asfaltert løype i friluftsområde)
Ønske om isbane – på tennisbanene eller på tak av eventuelt parkeringshus

(Idrettspark ved Tangvall skolesenter, Utredningen etter møtet 23.3.18, samt innspill 3.4.18)

6.4. Fremtidig situasjon
Etter en prosess etter høringen av det første planforslaget. Er plasseringen av idrettsfunksjoner
betydelig omarbeidet. I alternativ A4-A beholdes kunstgressbanen sør for E39, Doorwaybanen, og
kunstgressbanen nord for E39, Toyotabanen, som i dag. Tennisbanene kan også bli liggende, eller
flyttes nord for E39.
Nord for E39 legges det opp til en kaldhall med plass til en 9-er bane, og en endret atkomstsituasjon.
Det blir da mer gang- og sykkeltrafikk gjennom undergangen. Planforslaget legger opp til at
biltrafikken gjennom undergangen fjernes.
Gjennom utvidelse av planområdet vestover har det blitt plass til friidrettsbanen vest for skolen, slik
at det er rom for alle dagens idrettsfunksjoner. Denne kan da anlegges med naturgress som ivaretar
kastøvelsene. Kunstgress kan gi en tidobling av bruksfrekvensen i forhold til naturgressbane (kilde:
Kunstgressboka, 2015, Kulturdepartementet), men med to 11-er baner og en ny 9-er bane i kaldhall
behovet for kunstgressbaner være godt dekket. Når elevene vil spille fotball i pausene er det
Doorway-banen som antagelig vil få størst bruk, mens kaldhallen kan bli et tilskudd om vinteren. I
illustrasjonsplanen er det vist klubbhusfunksjoner både som del av kaldhallen og ved friidrettsbanen.
Dette kan i tillegg integreres i idrettshallen.
Nye anlegg som reguleres er svømmehall, noe som vil gi et nytt tilbud i Søgne. Denne vil kunne
brukes av både idrettslag og mosjonister, i tillegg til svømmeundervisning for skoleelever. En
svømmehall vil ha svært mange brukere, for Sørlandsbadet i Lyngdal er det opp mot 200.000
besøkende per år, mens det for Vennesla bad er forventet et lavere besøke, med noe over 100
besøkende på normaldager og opp mot 500 på de best besøkte dagene.
Det skal bygges et nærmiljøanlegg på 5 daa på skoletomta. Dette kan bygges med skateanlegg og
sandvolleybane (to), og i tillegg nye tilbud som f.eks. pumptrack, basket, parkour. Men rom- og
funksjonsprogrammet legger bare opp til å opprettholde 2 av 4 sandvolleyballbaner. Disse bør
vurderes erstattet et egnet sted utenfor planområdet, hvis to forsvinner.
Planforslaget medfører dagens idrettsfunksjoner kan opprettholdes, i tillegg til at nye anlegg
etableres. Dette medfører positiv konsekvens.
Viser til utredningen Idrettspark ved Tangvall skolesenter for utdypende beskrivelser og økonomiske
konsekvenser av detaljplanen.
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Figur 15 Eksisterende og mulig ny situasjon

6.5. Konsekvenser for idrett
Positive konsekvenser:
+
+
+
+
+
+
+
+

Nytt fullverdig friidrettsanlegg
Mulighet for 9-er bane i kaldhall nord for E39
Idrettshall og svømmehall gir nye tilbud, større bredde
Å samle tilleggsfunksjoner gir fellesskap og god utnytting
Tilfredsstillende plassering med forbindelse til sentrum – uten å bli barriere
Nærhet til godt tilrettelagte friluftsområder
Kort gangavstand til kollektivterminal
Gir bedre tilgjengelighet for alle

Negative konsekvenser:
-

Mister 4 samlete sandvolleybaner – selv om to kan erstattes i nærmiljøanlegget
Mister to gressbaner brukt til trening og oppvarming, en nord og en sør for E39
Tilbakebetaling av spillemidler

6.6. Avbøtende tiltak - anbefalinger


Erstatte baner og funksjoner som fjernes til en egnet plassering utenfor planområdet/tomta.
Spesielt aktuelt 2 sandvolleyballbaner.
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7. KRIMINALITETSFOREBYGGING
7.1. Føringer
Plan- og bygningsloven: planer skal bidra til å forebygge kriminalitet

7.2. Metode
Fra planprogrammet
Konsekvensutredningen skal belyse hvilke krav som må stilles til blant annet uteområder for å sikre at
disse skal oppleves som trygge for alle brukere, også utenom skoletid.
Konsekvensutredningen skal redegjøre for samvirket mellom overnevnte forhold, og samlet virkning.
Konsekvensutredningen omhandler bare fysiske tiltak som kan gjøres i forbindelse med
planleggingen. Sosiale forhold, årsaker og konsekvenser av kriminalitet blir ikke tatt opp.

7.3. Kriminalitetsforebyggende planlegging
Planleggingen skal skape fysiske rammer som gjør det vanskeligere å begå kriminelle handlinger. I
tillegg skal planleggingen også sørge for at man føler seg tryggere. Ofte er folks følelse av utrygghet
større enn faktisk risiko for at en skal bli utsatt for noe kriminelt. Det er viktig å skape omgivelser
hvor mennesker både er og føler seg trygge.
Noen kriminelle handlinger gjøres på impuls. Et folksomt, oversiktlig, velholdt og lyst sentrum vil i
mindre grad enn et tomt, mørkt, lurvet sted inspirere til uønskede handlinger.
Kjennetegn for områder som er utsatte:











Enkel direkte adkomst og gode fluktruter for lovbryteren
Mulighet til skjermet, uforstyrret arbeide for lovbryteren
Preg av anonymitet
Folketomme områder
Fysisk forfall
Dårlige materialer
Lav grad av områdebevissthet og forpliktelse overfor området
Uklare eierforhold
Svake skiller mellom private, halvprivate og offentlige områder
Mangel på møteplasser

Ved planlegging av skoler er et mål å dempe mulighetene for mobbing og vold mellom elever. I tillegg
vil en unngå hærverk og tyverier. Mobbing skjer ofte på skjermede, uoversiktlige steder,
organiseringen av bygg, lekearealer og utstyr må derfor gi god oversikt.
Uteområdet bør ha klare grenser slik at lærere eller tilsynspersoner har oversikt over aktivitetene.
Nisjer og oppdelinger i bygningskroppen kan skape skjermede kroker og må utformes med omhu.
Leskur og levegger må kunne gi skjerm mot vær og vind, samtidig gi tilstrekkelig innsyn. Utforming,
plassering og materialvalg er vesentlige faktorer for å sikre dette.
Grøntområder er viktige for å skape trivsel, samtidig kan de bidra til å skape mørke områder og
skjulesteder for potensielle overgripere og ranere. Folketomme plasser og områder det er vanskelig
å komme bort fra skaper utrygghet.
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Belysning er et virkemiddel som bidrar til å redusere mulige skjulesteder samtidig som andre kan se
om det det er noe galt på ferde. Belysning bør plasseres der flest folk ferdes, over hodehøyde for å
sikre opplysning av ansikter, og gi en jevn belysning uten store kontraster. Om utformingen av et
grøntområde er opplevelsesrikt og spennende om dagen, kan det virke tilsvarende utrygt om natten.
Da bør det finnes en alternativ rute som fører forbi samme område og er oversiktlig og godt belyst.
Gangveier bør føres gjennom bebyggelse, gjerne med blandet trafikk.
Enkeltstående boder og garasjer til utstyr kan være innbrudds- og hærverksutsatt og gi skjulesteder.
Disse bør ha god belysning, og plasseres utenom stiene som trafikkeres om natta.

7.4. Dagens situasjon
Dagens situasjon i planområdet samsvarer med flere av punktene i beskrivelse som kjennetegner
utsatte områder. Skolebyggene og utearealene er preget av fysisk forfall, dårlig belyst og har
skjermede områder hvor en kan gjemme seg bort. Idrettsbanene er mer oversiktlige, men både
tennisbanene og anleggene nord for E39 ligger skjermet til. Undergangene under E39 er ikke belyst
og lite oversiktlige, og kan dermed oppleves utrygge.

Figur 16 Undergang under E39, mot Toyota-banen (tv) og ved tennisbanene (th).

Idrettsanleggene nord for E39 ligger adskilt fra de andre anleggene og fra sentrum. En slik skjermet
situasjon bidrar til at området er utsatt når det ikke er noen aktivitet her og området er folketomt.
Inngjerding av banen kan tyde på at man er redd for tyveri av utstyr.

7.5. Framtidig situasjon
Planforslaget for skolesenteret legger til rette for en god organisering av bygninger og funksjoner
med naturlige gangforbindelser gjennom området. Området vil tilrettelegges for aktiv bruk både på
dag- og kveldstid.
Nye bygningsmiljø og anlegg med kvalitet, sammen med medvirkning i planprosessen, vil trolig skape
en god tilhørighet til området og styrke ansvarsfølelse og sosial kontroll.
Fokus på belysning og oversiktlige inngangssoner og ferdselslinjer vil bidra til følelse av trygghet.
Flytting av skolen mot sørøst vil gi naturlig kopling mot sentrum.

7.6. Konsekvenser for kriminalitetsforebygging
Positive konsekvenser:
+
+
+

Nye bygg og utearealer
Bedre organisering av utearealer gir trygghet og oversikt
Mer bruk både dagtid og kveldstid, flere folk
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+
+

Høy kvalitet på bygg og materialer øker eierskap/ansvarsfølelse og gir større terskel for hærverk
Naturlige møteplasser gir sosial kontroll

Negative konsekvenser:
-

Flere idrettsfunksjoner nord for E39 kan bli en utfordring. Bortgjemt område.
Friidrettsbane mot vest ligger litt bortgjemt og kan bli en utfordring.

7.7. Avbøtende tiltak - anbefalinger






Naturlige forbindelser mot sentrum
Oppgradering av undergangene under E39
Medvirkning av brukere og samarbeid med politiet i planleggingen
God belysning som gir god ansiktsgjenkjenning
Alternative veier som føles trygge om kvelden
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1. BAKGRUNN OG AVGRENSING
Asplan Viak bistår Søgne kommune i arbeidet med regulering av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne
kommune. Reguleringsplanen har mange utredningstemaer som skal konsekvensutredes. Dette
notatet omfatter utredningstema transportbehov og parkering som det er stilt krav til i planprogram
for nytt skolesenter på Tangvall. Beregnende trafikkmengder danner grunnlag for vurdering av
konsekvenser for fremkommelighet og trafikksikkerhet og for støyberegninger og konsekvenser for
miljø.
Det er i møte avholdt 2018-06-07 mellom Asplan Viak og Søgne kommune besluttet at
trafikkanalysen skal avgrenses til å belyse den trafikale konsekvensen av reguleringsplanen for nytt
skolesenter. Det har vært vurdert om andre tilstøtende planer og trafikken som følge av utvikling av
disse områdene skal legges til grunn i denne utredningen. Det er mye som er uavklart i de andre
planene og det er derfor valgt å legge til grunn at tiltaket innenfor planområdet konsekvensutredes
uten å legge inn ev endringer som følge av tilstøtende områder i Tangvall.
År 2040 legges til grunn som prognoseåret for både trafikk og støy. Dette er samme året som er lagt
til grunn i KDP Tangvall og KDP E39 Søgne Øst- Mandal Øst. Tiltak som er vurdert i tidligere
utredninger vil bli kommentert i forhold til i hvilken grad de kan ha betydning for trafikken relatert til
skoletomta.

2. FØRINGER
2.1. Kommunedelplan for Tangvall sentrum
Det er utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med KDP for Tangvall i 2015. Denne er et viktig
grunnlag for trafikkanalysen for nytt skolesenter.
Fra Planbeskrivelsen til KDP Tangvall
Trafikk i Planbeskrivelsen
Tangvall ligger omkranset av trafikkerte veier. I tellinger Sweco og Statens vegvesen har gjennomført
i 2015 framgår det at på E 39 øst for Tangvall er en årsdøgntrafikk på 17100 biler, mens det vest for
avkjørselen til Tangvall er 11400 biler i døgnet. Beregninger for 2040 viser at årsdøgntrafikken på
disse punktene vil bli redusert til henholdsvis 12600 og 5600 biler. Det forutsettes da at det er bygd ny
E 39 inn i landet og at Kjellandsheia er utbygd. På Hølleveien sør for Tangvall er årsdøgntrafikken ca.
10300 biler. Trafikkmengden her forventes å være relativt stabil fram mot 2040. (vedlegg 4)
Infrastruktur
Tangvall skal bli et hyggelig sted å bevege seg uansett hvilken transportform du velger. Som
knutepunktet i Søgne skal det være enkelt og effektivt å reise til fots, med sykkel, med buss eller med
bil. I sentrum skal utformingen av gatene være slik at de innbyr til lav hastighet, og er hyggelige å
oppholde seg i for myke trafikanter. Tangvall skal legge til rette for en enkel hverdag der du kan
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skaffe alt du trenger innen en 5 minutters gang-, sykkel eller kollektivreise. Overflateparkering må på
sikt erstattes av parkering under bakken. (Asplan Viak AS, Mulighetsstudie for Tangvall)

Oppgradering av kollektivknutepunktet i Tangvall sentrum.
I arbeidet med en ny bymiljøavtale for Kristiansandsområdet 2018-2023, er det avklart at
bussterminalen på Tangvall skal oppgraderes som et ledd i satsingen på kollektiv. For å sikre at vi
setter av tilstrekkelig areal til bussterminal har Søgne kommune fått Vianova AS til å skisse opp en
mulig løsning for ny bussterminal. Vi har vektlagt at løsningen skal gi et bedre kjøremønster og en
mer oversiktlig situasjon for gående. Arealet avsettes til kombinert formål for samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur med krav om detaljregulering.
Skolesenter idrettsanlegg på Tangvall
Det er vedtatt i fylkestinget at det skal komme en ny videregående skole på Tangvall. I tillegg har
Søgne kommune planer om utvidelse av ungdomsskolen på Tangvall. Det er satt ned grupper i
fylkeskommunen og kommunen som utreder arealbehovet og hvor det skal vurderes muligheter for
sambruk av rom, idrettsanlegg m.m. Fylkeskommunen har i arbeidet med planleggingen av den nye
videregående skolen spilt inn at det er behov for ca. 8 dekar til den videregående skolen.
Oppvekstsektoren i kommunen melder om behov for ca. 3 til 4 dekar til ungdomsskolen, samt at det
kan bli behov for en ny barnehage. I tillegg er det behov for idrettshaller til begge skolene.
En utredningsgruppe, sammensatt av representanter fra idretten, eiendom, ingeniørvesenet og
kultur, har vurdert arealbehovene knyttet til idrettsanlegg på Tangvall. Samlet meldes det om totalt
arealbehov på 36 dekar for å beholde dagens idrettstilbud og dekke behovet for nye anlegg, inklusive
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idrettshaller. Ved effektiv utnyttelse av arealene satt av til skole og idrettsanlegg kan det meste av
dagens anlegg videreføres på Tangvall. Endelig avklaring av hva som skal videreføres på Tangvall og
hvor de ulike anleggene skal plasseres, gjøres i arbeidet med detaljregulering av området.
Det er i planen lagt inn at innenfor o_BOP1, BKB1, og o_BIA1-2 kan det reguleres skole med
tilhørende nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og barnehage. Nærmiljøanlegget skal opparbeides i
tilknytning til skolen, men være allment tilgjengelig etter skoletid.

3. ALTERNATIVER
3.1. Referansealternativet (0-alternativ)
Fra Planprogrammet:
Nullalternativet er at området forblir slik det er i dag.

3.2. Utbyggingsalternativ 1
3.2.1.

Planprogrammet

Fra Planprogrammet:
Det etableres en videregående skole med tilhørende anlegg og eksisterende ungdomsskole erstattes.
Det skal bygges et nærmiljøanlegg i tilknytning til ungdomsskolen. Den videregående skolen skal ha
kapasitet til 600 elever. I tillegg kommer idrettsanlegg og infrastruktur med parkering over og under
bakken, uteoppholdsarealer og gang- og sykkelveier med mer.
Søgne kommune skal ta stilling til om barnehage skal løses innenfor planområdet.
Rom- og funksjonsprogrammet bearbeides parallelt med detaljreguleringsplanen. Detaljprosjektering
vil skje etter konkurranse.
3.2.2. Tiltaksbeskrivelse
Etter de innledende fasene ligger det til grunn at det skal etableres ungdomsskole med 540 elever i
to trinn, videregående skole med 630 elever, svømmehall, friidrettsbane og annet uteareal, men
barnehage er vurdert å ikke få plass i området.
Det er utarbeidet en mulighetsstudie hvor plan- og byggekomiteen har vedtatt at alternativ 2B skal
ligge til grunn for reguleringen av området.
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Figur 1: Alternativ 2BC fra mulighetsstudie ligger til grunn for utbyggingen

Alternativet legger opp til skole mot sørøst, friidrettsbane mot nord, og skolens utearealer og
parkering mot vest.
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4. UTREDNINGSBEHOV TRAFIKK OG PARKERING
4.1. Transportbehov og parkering
4.1.1. Planprogrammet
Etableringen av et nytt skolesenter med videregående skole i tillegg til ungdomsskole vil få
konsekvenser for trafikkbelastningen i området, med skoleskyss, arbeidsreiser for ansatte og
elevkjøring. Konsekvensutredningen skal belyse hvordan trafikkbelastningen vil bli, og vise hvordan
en kan sikre en god trafikkavvikling både for gående, syklende og biler. Det skal gjøres vurderinger av
hvor stor parkeringsdekning for bil, sykkel og moped som skal legges til grunn, og hvor parkeringen
skal etableres. Videre skal det vurderes behov for og plassering av ladestasjoner og avklares hvordan
kollektivbetjeningen skal løses.
Trafikkanalysen tar utgangspunkt i utredningsbehov definert i Planprogrammet. Se Tabell 1.
Tabell 1. Utredningsbehov fra Planprogrammet

Hva
Trafikkgrunnlag
Trafikksikkerhet
Kollektiv
Parkering

Hvordan
Hente inn eksisterende trafikktall (E39 – utredning) og tellinger
Utbyggingsvolum og funksjon på lang sikt.
Størrelse skole.
Trafikkavvikling på Tangvall
Gang og sykkeltraseer internt på Tangvall og kobling mot planområdet
Kartlegging av eksisterende kollektivsystem og fremtidig behov
Samkjøring med kollektivterminal
Bestemmelser / restriksjoner
Hva er behovet?
Hvor og hvordan skal plassene plasseres
Ladestasjoner (hva menes?)
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5. DAGENS TRAFIKKSITUASJON
Det er viktig med et godt grunnlag til kartlegging av dagens trafikksituasjon. Dagens situasjon er 0alternativet og konsekvensen av planforslaget (tiltaket) sammenlignes med dagens situasjon. Tiltaket
vil i størst grad påvirke trafikkavviklingen i vestre del av Tangvall sentrum (forutsatt at bilparkeringen
blir plassert som vist i Figur 1).

5.1. Trafikkmengder og avvikling
Beregningene til Sweco viser at det er god trafikkavvikling i Hølleveien i dag, men høy belastning i
ettermiddagsrush med noe forsinkelse i tilfartene.
Søgne kommune har gjennomført trafikkregistrering av kryssene Tangvallveien x Rådhusveien,
Tangvallveien x Sentrumsveien og Sentrumsveien x Rådhusveien den 12.06.2018 mellom kl. 14.30 og
16.00. Kryssene i Tangvallveien er kanaliserte T-kryss og krysset mellom Sentrumsveien og
Rådhusveien er mer bymessig utformet med enveiskjøring i vestlig retning i Rådhusveien. Den
registrerte trafikken i makstimen mellom kl. 15.00 og 16.00 er fremstilt i Figur 2. Trafikkregistreringen
i sin helhet er lagt ved i vedlegg. Det er ikke avviklingsproblemer i kryssene i Tangvallveien i dag og
liten forsinkelse. Trafikkregistreringen danner grunnlag for fremstilling av ÅDT i vegnettet.
Sentrumsveien
Registrert trafikk [kjt/t]
Makstimetrafikk (15:00-16:00)
Dagens situasjon
21
↙

Planområdet
←

27
3 →
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)

53
↓

Tangvallveien V
← 388
245 →

24
↙
13 ↗
232 →

2
1

↗
↘

678

↑
181

334

129
↓

↑
29

29
↘

149
↓
128
↓

↖
6
↑
185

↑
179

Parkering

↖ 16
← 364

99
↙
← 380
261 →

← 349
261 →

112 ↗
149 →

152
↓
53
↘

↑
159

710

↖ 47
← 250

← 297
202 →
Tangvallveien Ø

Figur 2: Registrert makstimetrafikk mellom kl. 15.00 og 16.00 i kryssene Tangvallveien x Rådhusveien,
Tangvallveien x Sentrumsveien og Sentrumsveien x Rådhusveien

Figur 3 viser dagens trafikksituasjon på ÅDT- nivå. Bildet er fremstilt ved hjelp av trafikkregisteringer
gjennomført av Sweco i 2015 i forbindelse med KDP Tangvall, samt korttidsregistreringene
gjennomført av Søgne kommune i 2018.
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↖
Beregnet ÅDT
Dagens situasjon

Sentrumsveien
E39
11400

7300
2800
Planområdet
250
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
2600

700

Parkering
2600

Tangvallveien V
5300

5200

4300
Tangvallveien Ø

Figur 3: ÅDT i dagens situasjon. Tungtrafikkandel 5 % i alle sentrums- og lokale gater, 14 % på E39 og 6 % i
Tangvallveien.

5.2. Trafikksikkerhet
I NVDB er det registrert 7 trafikkulykker med personskade de siste 8 årene i Tangvall. Ingen alvorlige
skader og de fleste er lettere skade som følge av påkjøring eller velting av kjøretøy i kryss. Se Figur 4.
Gående og syklede er i stor grad separert fra kjørende trafikk med egen gang- og sykkelveg eller
fortau.
Hastigheten på vegnettet er hentet fra NVDB og komplettert med informasjon fra bilder i google
maps. Sentrumsgatene i Tangvall har 50 km/time i NVDB, men skiltet hastighet er 30 km/timen. Se
Figur 5.
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Figur 4. Trafikkulykker registrert i NVDB 2018-05-25.
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Figur 5. Dagens fartsgrenser er vist i figuren. Hentet fra NVDB 2018-07-02 og komplettert med observasjon fra
bilder i google.
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6. FRAMTIDIG SITUASJON
6.1. Forutsetninger
Det er beregnet trafikk til nytt skolesenter på Tangvall. Følgende er forutsatt i trafikkberegningen:






Ungdomsskole utvides fra dagens 193 elever og 30 ansatte til 540 elever og 77 ansatte.
Etablering av videregående skole med kapasitet til 630 elever og 121 ansatte.
Parkeringskapasiteten for bil ved skolene utvides fra dagens cirka 70 parkeringsplasser til
150 parkeringsplasser.
Av fremtidig annen parkeringskapasitet forutsettes 150 plasser til sykkel, 100 plasser til MC,
8 HC-plasser og 2 plassert til drosje.
Etablering av svømmehall med kapasitet til 125.000 besøkende per år.

6.2. Turproduksjon
6.2.1. Reisemiddelfordeling
Dagens ungdomsskole har 193 elever og 30 ansatte. Med utgangspunkt i registrert parkeringsbelegg
for bil og sykkel er det estimert en reisemiddelfordeling til dagens ungdomsskole. Ut i fra
parkeringsbelegget er det estimert at 70 % av de ansatte kjører bil til skolen i dagens situasjon.
I planforslaget er det forutsatt 540 elever og 77 ansatte på den fremtidige ungdomsskolen. Det er
forutsatt den samme reisemiddelfordelingen som for dagens ungdomsskole, men med økt antall
reiser.
Estimert reisemiddelfordelingen med det korresponderende antallet elever og ansatte på hvert
reisemiddel for dagens og fremtidig ungdomsskole er vist i sin helhet i Tabell 2.
Tabell 2: Reisemiddelfordeling til dagens og fremtidig ungdomsskole med det korresponderende antallet
elever/ansatte på hvert reisemiddel

Reisemiddel

Prosent

Antall Dagens

Antall Fremtidig

Går

45 %

100

278

Sykler

20 %

45

123

Blir kjørt

20 %

45

123

Parkerer (ansatte)

10 %

22

62

Buss

5%

11

31

Totalt

100 %

223

617

For den videregående skolen forutsetter planforslaget 630 elever og 121 ansatte.
Reisemiddelfordelingen er basert på antallet tilgjengelige parkeringsplasser for bil, moped og sykkel.
Estimert reisemiddelfordelingen med det korresponderende antallet elever og ansatte på hvert
reisemiddel for fremtidig videregående skole er vist i sin helhet i Tabell 3. Det er i arbeidet med
fordeling på ulike reisemidler funnet at sykkelparkeringen er underdimensjonert. Vi anbefaler at
antallet sykkelparkeringsplasser økes til minimum 250 plasser slik at det er nok sykkelparkering til en
sykkelandel på 15 % for videregående skole og 20 % for ungdomsskolen.
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Tabell 3: Reisemiddelfordeling til fremtidig videregående skole med det korresponderende antallet
elever/ansatte på hvert reisemiddel

Reisemiddel

Antall

Prosent

Går
Sykler
Blir kjørt
Parkerer bil
Parkerer moped
Buss

263
113
75
90
98
113

15 %
15 %
10 %
12 %
13 %
35 %

Totalt

751

100 %

Parkeringsdekningen på skoleområdet som er lagt til grunn for skoleområdet for
reisemiddelfordelingene er vist i Tabell 4.
Tabell 4: Forutsatt parkeringsdekning for skoleområdet. Hentet fra rom- og funksjonsprogrammet. Antallet
sykkelparkeringsplasser anbefales å bli økt til minimum 250 plasser.

Ved å anta at svømmehallen har åpent hver dag vil det i gjennomsnitt være 342 besøkende per dag.
Det er forutsatt samme reisemiddelfordeling til svømmehallen som til den videregående skolen.
6.2.2. Nyskapt trafikk
Basert på reisemiddelfordelingen er det beregnet at dagens ungdomsskole genererer 200 bilturer i
årsdøgntrafikk (ÅDT). Planforslaget med ungdomsskole, videregående skole og svømmehall er
beregnet å generere ca. 1200 bilturer i ÅDT. Siden dagens ungdomsskole erstattes vil trafikken til og
fra denne måtte fjernes fra vegnettet før vi legger på den nye trafikken. Dette resulterer i at området
i fremtiden er beregnet å generere ca. 1000 bilturer i ÅDT mer enn i dagens situasjon.
Av de beregnede bilturene vil cirka 1/3 være turer som benytter parkeringsplassene, mens de
resterende cirka 2/3 vil være knyttet til Kiss&Ride.

6.3. Trafikkmengder i vegnettet
Det er laget to varianter av fordeling av trafikken ut i vegnettet med utgangspunkt i ulike alternativ til
adkomst med bil til planområdet. Det er i hovedsak bilturer til bilparkering som er forskjellig i de to
variantene.
Bilturer knyttet til Kiss&Ride er beregnet til ca. 700, og disse er fordelt med 600 til/fra Kiss&Rideløsningen i Rådhusveien og 100 til/fra parkeringen med adkomst fra Rådhusveien i vest. Halvparten
av turene i Rådhusveien vil være til Kiss&Ride-løsningen og halvparten vil være fra. Da Rådhusveien
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er enveiskjørt vil turene til Kiss&Ride-løsningen belaste den første halvdelen av Rådhusveien og
turene fra Kiss&Ride-løsningen belaste den siste halvdelen. Dette gjør at trafikkmengden på
strekningen blir halvparten (300 bilturer) av den beregnede turproduksjonen.
6.3.1. Parkering i sørvest
Beregnet ÅDT er fordelt i vegnettet med utgangspunkt i at parkeringen, og dermed den naturlige
ankomsten til området med bil, er plassert i sørvest. Fordelingen av ÅDT i vegnettet er vist i Figur 6.
↖
Beregnet ÅDT
Planforslaget
Parkering i sørvest

Sentrumsveien
E39
0

150
150

Planområdet (ÅDT = 1000) =>
400 til/fra parkering i sørvest, 600 til/fra Kiss&Ride i Rådhusvn
350
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
200
650

Parkering
200

Tangvallveien V
350

500

500
Tangvallveien Ø

Figur 6: Fordeling av nyskapt trafikk til/fra planområdet i vegnettet på ÅDT-nivå med parkeringen i sørvest.

Trafikkøkning i Rådhusveien er 300 bilturer knyttet til Kiss&Ride og 50 bilturer fra Sentrumsveien øst
som skal til bilparkeringen.
Figur 7 viser beregnet ÅDT i Tangvall i år 2040 med tiltaket (Planforslaget) med parkering i sørvest og
effekten av ny E39 samt utvikling i henhold til KDP Tangvall.
↖
Beregnet ÅDT
2040 m/planforslaget
Parkering i sørvest

Sentrumsveien
E39
5600

7950
3150
Planområdet
600
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
3000

1350

Parkering
3100

Tangvallveien V
6050

6100

4900
Tangvallveien Ø
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Figur 7: Beregnet ÅDT i Tangvall i år 2040, inkludert planforslaget med parkering i sørvest og effekten av ny E39
samt utvikling i henhold til KDP Tangvall. Tungtrafikkandel 5 %.

Økningen i trafikkmengder, som følge av utvikling av nytt skolesenter på Tangvall er vurdert som så
små at de ikke vil ha vesentlig påvirkning på trafikkflyten i Tangvall.

6.3.2. Parkering i øst
Beregnet ÅDT med adkomst til parkeringsområdet med bil plassert i øst er fordelt i vegnettet som
vist i Figur 8. Det er forutsatt at det ikke er gjennomkjøringsmulighet langs Sentrumsveien.
Trafikkøkning på 300 bilturer i Rådhusveien og sørlige deler av Sentrumsveien er kun knyttet til
Kiss&Ride-løsningen i Rådhusveien. Trafikkøkningen i Sentrumsveien øst er knyttet til
parkeringsområdet for bil plassert øst i planområdet.
↖
Beregnet ÅDT
Planforslaget
Parkering i øst

Sentrumsveien
E39
0

300
0

Planområdet (ÅDT = 1000) => 300 til/fra parkering u/bakken i øst, 600
til/fra Kiss&Ride i Rådhusvn. og 100 til/fra parkering på bakken i øst
300
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
300
400

Parkering
300

Tangvallveien V
350

450

550
Tangvallveien Ø

Figur 8: Fordeling av nyskapt trafikk til/fra planområdet i vegnettet på ÅDT-nivå med parkeringen i øst.

Figur 9 viser beregnet ÅDT i Tangvall i år 2040 med tiltaket (Planforslaget) med parkering i øst og
effekten av ny E39 samt utvikling i henhold til KDP Tangvall. Tallene i alternativet med parkering i øst
er grunnlag for støyberegninger.
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↖
Beregnet ÅDT
2040 m/planforslaget
Parkering i øst

Sentrumsveien
E39
5600

8100
3000
Planområdet
550
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
3100

1100

Parkering
3200

Tangvallveien V
6050

6050

4950
Tangvallveien Ø

Figur 9: Beregnet ÅDT i Tangvall i år 2040, inkludert planforslaget med parkering i øst og effekten av ny E39
samt utvikling i henhold til KDP Tangvall. Tungtrafikkandel 5 %.

Trafikktallene i Figur 9 med inn og utkjøring til parkering i øst vil ikke være en fullstendig
fremstilling av trafikken år 2040 med denne løsningen. Det er forutsatt samme trafikkmengder og
kjøremønster i Tangvall som om det var dagens vegnett, men det vil med en slik løsning bli
omfordeling av trafikken i vegnettet i Tangvall. Dette har ikke vært en del av analysen for nytt
skolesenter på Tangvall men noe vi anbefaler å utrede nærmere, se kapittel 7.

6.3.3. Kommentar til trafikkfordelingen
Fordelingen av trafikkmengdene i vegnettet viser at plasseringen av bilparkeringen har liten
betydning for belastningen i vegnettet. Grunnen til dette er at mesteparten av trafikken er knyttet
tikl Kiss&Ride, som er lik i begge alternativene. Det er knyttet stor usikkerhet til omfanget av
Kiss&Ride-turer, spesielt i tilknytning til den videregående skolen. Denne usikkerheten vil være den
samme for begge alternative.
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7. AVSLUTTENDE KOMMENTAR
Trafikkutredningen er basert på at dagens vegnett er opprettholdt også i år 2040 med unntak for ny
E39 som er under bygging nå. Det har vært drøftet om andre tiltak bør være en del av forutsetningen
for beregningen i år 2040. Det er konkludert med at det er knyttet usikkerhet til hva som faktisk blir
realisert, slik at andre tiltak, som kan bli iverksatt lengre frem i tid og som vil påvirke trafikkbildet i
Tangvall, istedenfor er omtalt i dette avsnittet med mulig effekt eller utredningsbehov.


Ny parkeringsløsning med felles nedkjøring i Sentrumsveien

Denne vil i stor grad påvirke både trafikkmengdene i vegnettet i Tangvall og endre
kjøremønsteret. En mulig aktuell løsning er at Sentrumsveien stenges inne i sentrum og at
trafikken kjører rundt nord for sentrum eller velger å kjøre inn til og ut fra sentrum i
Tangvallveien eller Hølleveien fra en annen retning enn i dag. En slik løsning kan gi større
trafikkmengder nært kollektivknutepunktet, noe som vi anbefaler å se nærmere på.


Ny tverrforbindelse mellom Tangvallveien og dagens E39.

Dette er et tiltak som Sweco har sett på i analysen for KDP Tangvall. Effekten av en slik
tverrforbindelse er at mer trafikk kjører i Tangvallveien og at Hølleveien blir noe avlastet. Dette
kan være et viktig grep for å redusere forsinkelser for kollektivtrafikken inn og ut av
kollektivknutepunktet og vi anbefaler å se nærmere på en slik løsning og hvor stor effekten kan
bli.


Utvikling av eiendommer i sentrum med høyere utnyttelse/endrete forutsetninger enn i KDP

Det er mange eiendommer som er under utvikling på Tangvall og analysen til Sweco tar
utgangspunkt i at trafikken øker i samsvar med forutsetninger om arealbruken i KDPen. Er det
avvik fra denne anbefaler vi å oppdatere trafikkanalysen slik at Tangvall har en oppdatert
helhetlig analyse i trå med utviklingen som nå forventes.

side 16 av

18

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
NOTAT

8. VEDLEGG
Trafikkregistreringer
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344

250
353

131
185

364
508

2

1

2

7

1

5

83

27

26

47
85

20
27

16
26

1

0

0

Buss

Buss

ETTERMIDDAG Tirsdag 12.06.2018 - Tangvallveien/Sentrumsveien
Fra
A - Tangvallveien Ø
Til
B - Tangvallveien V
C - Sentrumsveien
Starttidspunkt
Sluttidspunkt
Lett
Tung
Buss
Lett
Tung
Buss
14:30
14:45
45
0
5
20
0
14:45
15:00
51
1
1
17
0
15:00
15:15
49
0
0
15
0
15:15
15:30
56
0
0
11
0
15:30
15:45
74
1
1
10
1
15:45
16:00
69
0
0
10
0
248
1
1
46
1
SUM Makstimen

SUM Total

183

ETTERMIDDAG Tirsdag 12.06.2018 - Rådhusveien/Sentrumsveien
Fra
A - Sentrumsveien N
Til
B - Sentrumsveien S
C - Rådhusveien
Starttidspunkt
Sluttidspunkt
Lett
Tung
Buss
Lett
Tung
14:30
14:45
31
0
1
5
0
14:45
15:00
25
0
0
1
0
15:00
15:15
37
0
0
5
0
15:15
15:30
42
0
0
9
0
15:30
15:45
26
1
0
5
0
15:45
16:00
22
0
0
2
0
130
1
0
20
0
SUM Makstimen

SUM Total

501

ETTERMIDDAG Tirsdag 12.06.2018 - Tangvallveien/Rådhusveien (Stemveien)
Fra
A - Tangvallveien Ø
Til
B - Tangvallveien V
C - Rådhusveien
Starttidspunkt
Sluttidspunkt
Lett
Tung
Buss
Lett
Tung
14:30
14:45
63
0
4
6
0
14:45
15:00
76
1
0
4
0
15:00
15:15
81
0
0
0
0
15:15
15:30
84
0
0
4
0
15:30
15:45
98
1
1
5
0
15:45
16:00
99
0
0
7
0
362
1
1
16
0
SUM Makstimen

SUM Total

1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Lett

Lett

Lett

71

53

0
0
0
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

27
21
24
31
17
27
99
147
148

99
0

0
0
0
0
0
0
0

C - Sentrumsveien
A - Tangvallveien Ø
B - Tangvallveien V
Tung
Buss
Lett
Tung
Buss
7
11
11
14
21
6
52
70

2

2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
1
1

1
0

0
0
0
0
0
0
0

C - Rådhusveien
A - Sentrumsveien N
B - Sentrumsveien S
Tung
Buss
Lett
Tung
Buss
0
0
1
0
1
0
2
2

39

29

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

10
4
6
2
8
8
24
38
38

24
0

0
0
0
0
0
0
0

C - Rådhusveien
A - Tangvallveien Ø
B - Tangvallveien V
Tung
Buss
Lett
Tung
Buss
6
4
6
5
10
8
29
39

1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Lett

Lett

Lett

112

165

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

1
2
0
1
0
0
1

4

0
0
0
0
0
0
0

0

Lett

Lett

34
29
36
45
33
30
144

207

31
42
43
44
44
45
173

249

149

212

256

328

232

2

0
0
0
1
1
0
2

3

0
0
1
1
0
1
3

2

0
0
1
1
0
0
2

5

3
1
0
1
0
0
2

1

0
0
0
0
1
0
1

4

0
2
0
1
0
1
2

A - Tangvallveien Ø
Tung
Buss

323

45
49
60
61
57
51
229

B - Tangvallveien V

Buss

0
0
0
0
0
0
0

0

177

B - Sentrumsveien S
A - Sentrumsveien N
Tung
Buss

Buss

B - Tangvallveien V
C - Sentrumsveien
A - Tangvallveien Ø
Tung
Buss
Lett
Tung
Buss
23
27
31
23
34
23
111
161

10

9

C - Rådhusveien
Tung
0
4
3
1
1
1
9
10

22

13

C - Rådhusveien
Tung
5
4
2
3
8
0
13
22

SUM
foregående
hele time
-

674
704
710

SUM
foregående
hele time
-

333
340
337

SUM
foregående
hele time
-

598
648
678

18
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1.

INNLEDNING

Asplan Viak bistår Søgne kommune i arbeidet med regulering av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne
kommune. Reguleringsplanen har mange utredningstemaer som skal konsekvensutredes. Denne
rapporten omhandler utredningstema støy.
Det er utarbeidet en mulighetsstudie med en rekke alternativer for utbyggingen. Det er gjennomført
en 1.gangs behandling basert på alternativ 2B i mulighetsstudien. Etter høringen har det vist seg at
det har vært mulig å utvide planområdet, og alternativ A4-A fra mulighetsstudien har nå dannet
grunnlag for et revidert planforslag (Figur 1-1) som danner grunnlag for konsekvensvurderingen.
Det vises til vedlegg A for en forklarende oversikt over vanlige støyfaglige ord og uttrykk.

Figur 1-1: Alternativ A4-A fra mulighetsstudie ligger til grunn for konsekvensvurderingen.
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2.

REGELVERK

T-1442/2016
Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/2016, heretter kalt T-1442. LDEN er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveldnatt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på kveld / natt. Tidspunktene for periodene
dag, kveld og natt er slik:
Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.
LDEN-nivået skal i kartlegging beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig
støybelastning over et år. Det bemerkes at T-1442 kun omhandler grenseverdier som er relevante for
det man kaller støyfølsom bebyggelse. Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og barnehager
omfattes av begrepet støyfølsom bebyggelse. Kontorer og næringsbygg omfattes ikke av disse
grenseverdiene.
LDEN støysoner skal beregnes som innfallende lydtrykknivå ved en mottakerhøyde på 4 meter over
terreng og grenseverdi skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal uteplass. For
uteplasser benyttes beregningshøyde 1,5 meter over terreng for å gi et mer reelt inntrykk av
støybelastningen på bakkeplan.
T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken.
Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer)


Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.



Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 2-1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen
er innfridd, faller arealet innenfor sonen. For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil det normalt ikke
være behov for å ta spesielt hensyn til støy fra vegtrafikk.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.
Tabell 2-1: Utsnitt fra T-1442. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.
Støysone
Gul sone
Støykilde
Utendørs
støynivå

Veg

LDEN 55 dB

Utendørs støynivå,
lørdager og
søndager/helligdager

Rød sone
Utendørs støynivå i
Utendørs støynivå
nattperioden
kl. 23 – 07
L5AF 70 dB

LDEN 65 dB

Utendørs støynivå,
lørdager og
søndager/helligdager

Utendørs
støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07
L5AF 85 dB

Det forutsettes at skolen har vanlig drift i dagperioden innenfor kl. 07:00 og 19:00. Ekvivalent
støynivå i dagperioden LDay (eller benevnt LD) vurderes derfor mot grenseverdi på 55 dB. Dette er iht.
NS 8175:2012 og omtalt i kapittel 2.2. Grenseverdier for nærmiljøanlegg er vist i Tabell 2-2.
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Tabell 2-2: Utsnitt fra T-1442. Kriterier for nærmiljøanlegg. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.
Støykilde

Støynivå på ute-oppholdsareal og utenfor
vinduer til rom med støyfølsom bruksformål

Nærmiljøanlegg*

Lp,AF,max 60

Maksimalnivå i nattperioden
(kl. 23 - 07)
-

* Helsedirektoratet, IS-1693: Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

NS 8175:2012
Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og
Bygningsloven og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper".
Kravene for skoler og andre bygninger til undervisningsformål er gjengitt Tabell 2-3 og Tabell 2-4
nedenfor.
Tabell 2-3: Utdrag av NS 8175, tabell 12 - lydklasser for bygninger til undervisningsformål i brukstid. Innendørs
lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er minstekrav.
Type brukerområde

Målestørrelse

I undervisningsrom/møterom fra utendørs lydkilder

Lp,A,T (dB)*

Klasse C
30

* Kravet gjelder i brukstiden.

Krav til utendørs støynivå på skolens uteoppholdsareal er angitt i Tabell 2-4.
Tabell 2-4: Utdrag av NS 8175, tabell 13 - lydklasser for bygninger til undervisningsformål i brukstid. Utendørs
lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er minstekrav.
Type brukerområde

Målestørrelse

Klasse C

Lydnivå på uteoppholdsareal fra utendørs lydkilder.

LD eller LDE (dB)

Nedre grenseverdi
for gul sone*

* T-1442 angir grenser for dag-kveld-natt lydnivå. Etter denne standarden gjelder den samme grenseverdien for brukstid,
henholdsvis for dag på 12 timer eller dag-kveld på 16 timer.
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3.

METODE OG FORUTSETNINGER

Støy er beregnet ved hjelp av programmet Cadna A 2018 etter Nordisk metode for beregning av
vegtrafikkstøy. Tabell 3-1 viser de generelle beregningsforutsetningene oppsummert.
Tabell 3-1: Beregningsforutsetninger oppsummert.
Beregningshøyde støysonekart iht. T-1442

4 meter

Beregningshøyde for uteoppholdsareal på bakkeplan
Oppløsning støysoner

1,5 meter
10 x 10 meter

Refleksjoner

1. ordens
Myk
(absorberende)

Marktype
Lydabsorpsjonskoeffisient bygninger

0,21

Trafikkforutsetninger
Trafikkdata er hentet fra trafikkanalyse for nytt skolesenter på Tangvall1, og prognosesituasjonen er
lagt til grunn for år 2040. Dette er i tråd med Klima- og Miljødepartementets krav i T-1442 om at
støyberegninger skal utføres for en trafikkmengde framskrevet 10-20 år fram i tid. På grunn av at E39
legges om, vil her prognosesituasjonen ha mindre trafikk enn i dagens situasjon. I følge hjemmesiden
til Nye Veier er byggestart oktober 2018 og strekningen skal være ferdig bygd i løpet av 2022. Altså
samtidig med at skolens første byggetrinn skal stå ferdig.
↖
Beregnet ÅDT
2040 m/planforslaget
Parkering i øst

Sentrumsveien
E39
5600

8100
3000
Planområdet
550
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
3100

1100

Parkering
3200

Tangvallveien V
6050

6050

4950
Tangvallveien Ø

Figur 3-1: Beregnet ÅDT i Tangvall i år 2040, inkludert planforslaget med parkering i øst og effekten av ny E39
samt utvikling i henhold til KDP Tangvall. Figur hentet fra prosjektets trafikkutredning.

1

Asplan Viak AS, 616591-01 «Trafikkanalyse nytt skolesenter på Tangvall», juli 2018.
side 6 av 19

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
RAPPORT

Tabell 3-2: Benyttede trafikktall i støyberegningene.
Dagens situasjon 2018

Støykilde

Fremskrevet situasjon 2040
Trafikkøkning som
følge av nytt
skolesenter
(inkludert i
fremskrevet sit.)

ÅDT*

TA*

Fartsgrense

ÅDT*

TA*

Fartsgrense

Kjt/døgn

%

Km/h

Kjt/døgn

%

Km/h

E39

11400

14

80

5600

5

80

0

Sentrumsveien øst

7300

5

30

8100

5

30

300

Sentrumsveien
nord

500

5

30

500

5

30

Sentrumsveien
forbi planområdet

26002800

5

30

30003200

5

30

Tangvallveien

43005300

5

50

49506050

5

50

Rådhusgata

250-700

5

30

550-1100

5

30

0

300

350-550

300-400

*TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av årsdøgntrafikken (ÅDT).

Tabell 3-3 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet, fordelingen er hentet fra M128/2014. Gruppe 1 er vurdert representativ for E39, gruppe 2 er benyttet for resterende veier.
Økning av trafikk i Rådhusveien er tilknyttet kiss&ride og er lagt til dagtid.
Tabell 3-3: Døgnfordeling av vegtrafikk, kilde: M-128/2014.
Periode

Gruppe 1

Gruppe 2

Dag (kl. 07 – 19)

75 %

84 %

Kveld (kl. 19 – 23)

15 %

10 %

Natt (kl. 23 – 07)

10 %

6%

På Figur 3-2 vises sammenhengen mellom trafikkvekst og støynivåøkning. Som det fremgår av figuren
skal det være en betydelig endring eller avvik i trafikkmengde, og/eller i fordelingen av antall biler i
døgnperiodene, før dette gir seg utslag i en merkbar endring av støynivået. Eksempelvis vil et avvik
mellom faktisk og simulert vegtrafikk på 20 % gi en forskjell i støynivå (LDEN) på < 0,8 dB. Dobbelt så
stor trafikk gir 3 dB økning av støynivå.
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Figur 3-2: Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i dB.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite at
verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at et økt
støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.
En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av
lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme
gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2-3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell
av oppfattet støynivå. Se Tabell 3-4 nedenfor for oversikt.

Tabell 3-4: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.
Økning av støynivå

Reaksjon

1 dB

Knapt merkbart

2 – 3 dB

Merkbart

4 – 5 dB

Godt merkbart

5 – 6 dB

Vesentlig endring

8 – 10 dB

Dobbelt så høyt

Idrettsanlegg, fotballbane
I Norge er det per i dag ikke forskrifter eller anbefalte grenseverdier fra idrettsanlegg, og man ser
derfor ofte til andre land der det eksisterer grenseverdier for slike anlegg. Det tyske regelverket har
strengere støygrenser for det som foregår på kveldstid (I Tyskland etter kl. 20:00, sammenlignet med
i Norge etter kl. 19:00) enn det som foregår på dagtid. Dette harmonerer med intensjonen i
retningslinje T-1442, selv om tidene er litt forskjellige.
side 8 av

19

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
RAPPORT

Ulempen med det tyske regelverket er at det er tilpasset tyske reguleringsbestemmelser og
landskapsstrukturer hvor man definerer landområder annerledes enn i Norge. Geografiske forhold
gjør at man heller ikke har så lenge dagslys i sommerhalvåret som i Norge. Videre er det komplekse
regler for unntak for mange idrettsanlegg avhengig av de tyske reguleringsbestemmelsene. Ofte
tillates derfor mange tyske anlegg å avgi 5 dB høyere verdier enn i Tabell 3-5.
Tabell 3-5: Tyske grenser for støy fra idrettsanlegg for ekvivalentnivå i dagperioden 2.
Område

Utenom stille tid

Stille tid

Generelle boligområder og
områder med eneboliger

55 dBA

50 dBA

Område med kun boliger
som bygningsmasse

50 dBA

45 dBA

Sykehjem, sykehus

45 dBA

45 dBA

Stille tid defineres i Tyskland som:



Hverdager: kl. 06-08 og 20-22
Helgedager: kl. 07-09, 13-15 og 20-22

Etter kl. 23 forutsettes det ingen aktivitet på banen.
Basert på inndelingen i Tabell 3-5, legges grenseverdier for «generelle boligområder og områder med
eneboliger» til grunn. LAeq 55 dB legges til grunn i perioden 7-19, og LAeq 50 i perioden 19-23. Dette
grunnet tilpasning til den norske inndelingen av dag-kveld-natt som er gjengitt i retningslinje T-1442.
Stille tid i helg benyttes på samme vis.
Fra fotballbaner og tilsvarende utendørs fritidsaktiviteter er støykildene hovedsakelig rop og støy fra
spillere og tilskuere. Disse støykildene kan erfaringsmessig settes til følgende gjennomsnittlige
verdier for lydeffekt3:



En fotballspiller: LW = 85 dBA
En tilskuer: LW = 74 dBA

Til sammenligning er løping på 400-metersbanen en mer støysvak aktivitet enn fotball, og støy fra
fotball og tilskuere antas å være dominerende. Merk det er ikke støykrav fra slike anlegg i Norge,
men beregningene kan benyttes til veiledning ved planlegging av nye slike anlegg.

Nye bygninger
Nye skolebygninger er lagt inn på eksisterende terreng og plassert i henhold til alternativ 4A,
bygningshøyder er som angitt i Figur 3-3. Eksisterende boligbygning gnr/bnr 72/107 (nederst til høyre
i figuren) lå ikke inne i sosi-kartgrunnlaget. Bygningen er lagt inn skjønnsmessig i beregningsmodellen
med høyde 10 meter over terreng.

2

«Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes
(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV)», datert 18.7.1991
3

F. Rostock, «Schallschutz im Hochbau, 5.5.4, Schallimmisionen durch sportanlagen», 1988.
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Figur 3-3: Nye planlagte skolebygninger er lagt inn på eksisterende terreng (kote +14) med etasjehøyde 4 meter
per etasje. For A og B er gesims bygning lagt inn på henholdsvis kote +20 og +25.
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4.

RESULTATER

Tabell 4-1 oppsummerer rapportens vedlegg med beregnede støysonekart. For nytt skolesenter
legges beregninger med redusert trafikk til grunn. Det er derfor en videre forutsetning for resultater
og konklusjon i rapporten at skolen ikke tas i bruk før omleggingen av E39 og trafikken her er
redusert.
Tabell 4-1: Beregnede støysonekart.
Vedlegg

Beregnings- år

Beregningshøyde

Beregningsparameter

Situasjon

B

2018

4 meter

LD

Dagens situasjon, dagens skole

C

2018

1,5 meter

LD

Dagens situasjon, dagens skole

D

2040

4 meter

LD

Fremtidig situasjon med nytt
skolesenter

E

2040

1,5 meter

LD

Fremtidig situasjon med nytt
skolesenter

Fasadestøynivå
Det er beregnet fasadestøynivå for fremtidig situasjon for de nye skolebygningene. Det er ikke
grenseverdier for utendørs fasadestøy til skoler. Det er imidlertid krav til innendørs støy fra utendørs
vegtrafikkstøy, og det anbefales at det utføres en kontroll mot støykrav i NS 8175:2012 når
planløsninger for undervisningsrom og møterom er kjent. Beregnede nivåer er vist i Figur 4-1 og Figur
4-2.

Figur 4-1: Beregnede fasadestøynivåer for dag, LD. Kun videregående skolebygg (gråblå farge) får
nivåer over LD 55 dB, med høyeste beregnede støynivå på 58 og 57 dB i fasader.

side 11 av

19

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
RAPPORT

Figur 4-2: Beregnede fasadestøynivåer for dag, LD. Kun videregående skolebygg (gråblå farge) får
nivåer over LD 55 dB, med høyeste beregnede støynivå på 58 og 57 dB i fasader.

Stille del av uteoppholdsareal for nytt skolesenter
Kun en liten del av den nye fotballbanen ligger innenfor gul støysone og det meste av avsatt
uteoppholdsareal ligger utenfor, se støysonekart for bakkeplan i vedlegg E og i Figur 4-3. Man kan se
tydelig en «lekkasje» fra E39 der det er opphold i vollen, og en fortsettelse av en slik skjerming vil ha
god støyreduksjon inn på området. Mulig skjerming er kommentert i avsnitt 4.3.

side 12 av

19

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
RAPPORT

Figur 4-3: Beregnet Lday støysonekart 1,5 meter over terreng for å illustrere støynivå på uteoppholdsarealer på
bakkeplan.

Mulig støyskjerming
Ved ønske om ytterligere skjerming mot støy fra E39, kan et tiltak med god effekt være å fortsette
den allerede eksisterende vollen slik som markert med blå linje i Figur 4-4. Grunnet terrenget skrår
ned fra E39 til utearealene, behøver ikke voll være særlig høy for å ha effekt. Høyde mer enn 1 meter
relativt til vegdekkekanten vil ha god støyreduserende effekt. Skjermingen kan løses med voll, skjerm
eller en kombinasjon av disse. Antagelig vil det være hensiktsmessig å fortsette støyvoll med
tilsvarende høyde som i dag.
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Figur 4-4: Beregnet LD støysonekart 1,5 meter over terreng for å illustrere støynivå på bakkeplan. Det
er beregnet med en skjerm med høyde 1 meter over vegdekkekant til E39 som er markert med blå
linje.

Støyøkning som følge av trafikkøkning
Prosjektets trafikkrapport har beregnet trafikkøkning inn til skolens områder, og det er for
nærliggende boliger utført en kontrollberegning av økning i støynivå som følge av trafikkøkningen til
skolesenterets områder. Beregnet økning i trafikk er vist i Figur 4-5.

↖
Beregnet ÅDT
Planforslaget
Parkering i øst

Sentrumsveien
E39
0

300
0

Planområdet (ÅDT = 1000) => 300 til/fra parkering u/bakken i øst, 600
til/fra Kiss&Ride i Rådhusvn. og 100 til/fra parkering på bakken i øst
300
Rådhusveien (enveiskjørt mot vest)
300
400

Parkering
300

Tangvallveien V
350

450

550
Tangvallveien Ø

Figur 4-5: Fordeling av nyskapt trafikk til/fra planområdet i vegnettet på ÅDT-nivå med parkeringen i øst,
hentet fra prosjektets trafikkutredning.
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Den relative trafikkøkningen er generelt liten med unntak av for Rådhusveien. På boligfasader som
vender mot Rådhusveien er det beregnet en støynivåøkning på 2-3 dB, se Figur 4-6. For at
eksisterende veier skal utløse krav om vurdering av støytiltak for eksisterende bebyggelse, skal
støynivået økes med mer enn 3 dB og støynivået skal være over nedre grenseverdi for gul støysone.
Boligbyggene med fasade mot Rådhusgata (Figur 4-6) får en maksimal støynivåøkning under 3 dB, og
det vil således ikke være krav om videre vurdering av tiltak.

Figur 4-6: Støynivåøkning for eksisterende boligbygninger som følge av trafikkøkningen inn til nytt skolesenter.
Verdier avrundet oppover til nærmeste dB.

Ny fotballbane/friidrettsbane
Det er utført beregninger av støy fra ny fotballbane/friidrettsbane. Merk at det finnes ikke
retningslinjer eller krav for slike idrettsanlegg i Norge, og at det derfor er benyttet tyske
grenseverdier. Det anbefales likevel at dette kan brukes som en veiledning for støybelastningen ved
planlegging av nye anlegg.
Beregningene er utført med 22 spillere og et tilskuertall på henholdsvis 600 personer og 300
personer. Støynivået er midlet over dag-kveld, med aktiv tid 4 timer i dagperioden mellom kl. 07 og
19, og 2 timer kveld mellom kl. 19 og 23. Figur 4-7 og Figur 4-8 viser resultatene. Ved ordinær trening
er det naturlig å se bort fra støy fra tribunen. Basert på forutsetningene, så vil støysonene fra
fotballbanen/friidrettsbanen påvirke de nærliggende boligene med støynivåer over grenseverdiene
som er benyttet. Ved videre detaljering må følgende vurderes:




Aktive driftstider
Innbygging/skjerming av tribuner mot nord
Forutsetninger for driftstider og publikumstall

side 15 av

19

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
RAPPORT

Figur 4-7: Støy fra idrettsanlegget: 22 fotballspillere og 600 tilskuere (full tribune). Oransje er LAeq > 50 dB og er i
forhold til grenseverdi for stille periode på kveld og i helg. Lilla er LAeq > 55 dB og er i forhold til grenseverdi
utenom stille periode. Blå prikker viser spillere, tilskuere er plassert på avmerket tribune.
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Figur 4-8; Støy fra idrettsanlegget: 22 fotballspillere og 300 tilskuere (halvfull tribune). Oransje er LAeq > 50 dB
og er i forhold til grenseverdi for stille periode på kveld og i helg. Lilla er LAeq > 55 dB og er i forhold til
grenseverdi utenom stille periode. Blå prikker viser spillere, tilskuere er plassert på avmerket tribune.

Nærmiljøanlegg
Det bemerkes at det i retningslinje T-1442 er grenseverdier for nærmiljøanlegg, eksempelvis
utendørs ballbinger, skatepark, basketballbaner og så videre. Slike anlegg kan ofte medføre
støyplager for naboer dersom det ikke tas hensyn til støy i planlegging av plassering og utforming.
Dersom det blir aktuelt å etablere dette, skal det utføres en støyvurdering i forbindelse planleggingen
av nærmiljøanlegget. Anbefalte grenseverdier er listet i retningslinje T-1442, og er gjengitt i kapittel
2.1.
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5.

KONKLUSJON

Det er beregnet LDay støysonekart og fasadestøynivåer for nytt skolesenter på Tangvall for en
prognosesituasjon der trafikken på E39 er redusert på grunn av omlegging av veien. Støysonekartene
viser at en liten del av skolens uteoppholdsarealer nærmest E39 er utsatt for støy over grenseverdi.
Det er utført beregninger med en skjerm/voll mot E39 som viser effekten av tiltak dersom det blir
behov for at en større andel av uteoppholdsarealene skal ha støynivåer under grenseverdiene i
retningslinje T-1442.
Skolenes fasadestøynivåer er beregnet til LDay 57-58 i de mest utsatte fasadene. Det er ikke utendørs
støykrav til skoler, men det anbefales at undervisningsrom og møterom vendt mot støyutsatte
fasader kontrolleres mot innendørs krav i NS 8175:2012 etter at planløsninger er kjent i en mer
detaljert fase.
Det er utført beregninger av støy fra ny fotballbane/friidrettsbane. Det finnes ikke retningslinjer eller
krav for slike idrettsanlegg i Norge, og derfor er benyttet tyske grenseverdier. Basert på
forutsetningene, så vil støy fra fotballbanen/friidrettsbanen påvirke de nærliggende boligene med
støynivåer over grenseverdiene som er benyttet. Driftstid, mulighet for å skjerme tribunen i nord og
forutsetninger om publikumsantall er forhold som bør vurderes nærmere ved videre detaljering.
Det er utført en kontroll av støynivåøkning for eksisterende boliger som følge av økt trafikk inn til
skolesenterets områder. Generelt er trafikkøkningen relativt liten og dermed også støyøkningen.
Unntaket er boliger vendt mot Rådhusgata der den relative trafikkøkningen er stor. Det beregnes
maksimalt 2-3 dB støyøkning for disse boligene, og dermed er det ikke behov for videre vurdering av
støytiltak her.

side 18 av

19

NYTT SKOLESENTER PÅ TANGVALL DETALJREGULERING MED KU
RAPPORT

VEDLEGG A - VANLIGE STØYUTTRYKK OG BETEGNELSER

Begrep

Benevning

Forklaring

A-veid lydtrykknivå

dBA

Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (LA,
angitt i dBA). Lydtrykknivå er den korrekte betegnelsen for alle
dBA-verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå/lydnivå.

A-veiet, ekvivalent støynivå
for dag-kveld-natt

LDEN

A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night)
med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de
ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07

A-veide nivå som
overskrides 5 % av tiden,
Fast

L5AF

L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant «Fast» på 125 ms
som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser

Desibel

dB

Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. For å angi lydtrykknivå
i antall desibel beregnes forholdet til en referanseverdi som er
høreterskelen til en person med normal hørsel.

Ekvivalent lydnivå /
Tidsmidlet lydnivå

Lekv,T

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall,
f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer. Noen
ganger markeres det at det er A-veid verdi med en A foran ekv.
Normalt er det underforstått.

LA ,T

Lydutbredelse uten refleksjon fra flater (for støyberegninger oftest
nærliggende bygninger eller egen fasade). En mottaker i fritt felt
mottar lyd bare i en direkte retning fra lydkilden. Man snakker ofte
om ”frittfelt” i motsetning til lyd tett ved bygningsfasade der
refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke lydnivået

Fritt felt

Maksimalt lydnivå

Lmaks

Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd. Lmaks
er svært følsomt for hvordan maksimalverdien defineres
(tidskonstant som skal brukes, hvilke topper som skal inkluderes).
For å ha entydige forhold brukes faste definisjoner, f.eks. nivået
som overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden for
vegtrafikkstøy (1996) har definert Lmaks til det nivået som
overskrides en viss prosent av tiden. Her er 5 % som anbefalt verdi.

Støy

Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære
og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn

Støynivå

Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som
ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.

Veiekurve – A

ÅDT

A

Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for
ulike frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de
fleste vurderinger av støy. A-kurven framhever frekvensområdet
2000 - 4000 Hz
ÅDT (Årsdøgntrafikk) er i prinsippet summen av antall kjøretøy som
passerer et punkt på en veistrekning i året dividert på årets dager.
Antall tunge kjøretøy angis som en andel i prosent.
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Vedlegg B

Nytt skolesenter på Tangvall, detaljregulering med KU
Oppdragsnr: 616591-01

Støynivå:

- Trafikksituasjon år 2018
- Beregnet Lday 4 meter over terreng
- Oppløsning støysoner 10 X 10 meter

> 55.0 dB Lday
> 60.0 dB Lday
> 65.0 dB Lday

Produsert for:

Søgne kommune

Produsert av:

SRV

Målestokk(A4): 1:2500
Dato:

11.2.2019
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Vedlegg C

Nytt skolesenter på Tangvall, detaljregulering med KU
Oppdragsnr: 616591-01

Støynivå:

- Trafikksituasjon år 2018
- Beregnet Lday 1,5 meter over terreng
- Oppløsning støysoner 10 X 10 meter

> 55.0 dB Lday
> 60.0 dB Lday
> 65.0 dB Lday

Produsert for:

Søgne kommune

Produsert av:

SRV

Målestokk(A4): 1:2500
Dato:

11.2.2019
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Vedlegg D

Nytt skolesenter på Tangvall, detaljregulering med KU
Oppdragsnr: 616591-01

Støynivå:

- Trafikksituasjon år 2040
- Beregnet Lday 4 meter over terreng
- Oppløsning støysoner 10 X 10 meter

> 55.0 dB Lday
> 60.0 dB Lday
> 65.0 dB Lday

Produsert for:

Søgne kommune

Produsert av:

SRV

Målestokk(A4): 1:2500
Dato:

11.2.2019
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Vedlegg E

Nytt skolesenter på Tangvall, detaljregulering med KU
Oppdragsnr: 616591-01

Støynivå:

- Trafikksituasjon år 2040
- Beregnet Lday 1,5 meter over terreng
- Oppløsning støysoner 10 X 10 meter

> 55.0 dB Lday
> 60.0 dB Lday
> 65.0 dB Lday

Produsert for:

Søgne kommune

Produsert av:

SRV

Målestokk(A4): 1:2500
Dato:

11.2.2019

Oppsummering av høringsuttalelser til detaljregulering for skolesenter og
idrettsanlegg
Under er høringsuttalelse til reguleringsplanen for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall
oppsummert og kommentert av administrasjonen (kursiv).

Høring av alternativt planforslag 28.02.19. – 02.04.19.
Statens vegvesen, 22.03.19.
- Byggegrense mot fv. 114 må framgå av planen. Kan ikke settes nærmere enn formålsgrensen
for o_BIA4
- Det forutsettes at manglende frisiktlinjer innarbeides i planen.
- Regulert gangfelt på fv. 114 må tas ut av planen.
- Kjøreatkomst til o_BOP1 bør fremgå av planen.
- Ballfangernett langs banen må vurderes for å hindre baller ut på fv. 114.
Statens vegvesen sine merknader følges opp. Kjøreatkomst detaljeres i forbindelse med tegningen
av skolen og tas trolig ikke inn i plankartet.
Anita Nilsen, Gamle Høgskolevei 43, 24.03.19.
- Stiller spørsmål med hvorfor ikke hun ikke er tilskrevet.
- En fotballhall på opptil 4500 m2 og minimum 14 meter høy er helt uakseptabelt for meg. Min
eiendom vil bli sterkest berørt av bygget, støy og økende biltrafikk helt opp i tunet.
Eiendommen ligger i åpent lende med utsikt over dyrket mark, denne risikerer nå å bli
innestengt med utsikt rett i en vegg. Dette vil medføre forringet livskvalitet og eiendommen vil
bli null verdt.
- Dersom alternativet vedtas, må Søgne kommune kjøpe meg ut.
- Banen nord for E39 er ment å erstatte en syverbane på sørsiden av E39, forstår derfor ikke
behovet for en så stor hall.
- Det er tegnet inn parkering for ca. 20 biler, en vanlig treningskveld bruker det å stå 40 – 50
biler. Det er nesten uframkommelig til når det er arrangementer. Det må settes av nok
parkering til framtidige anlegg.
- Nytt kjøremønster med atkomst fra øst kan ikke være gjennomtenkt. Med omsorgssenter på
begge sider av Kleplandsveien vil det kunne bli farlige situasjoner. Behold isteden dagens
atkomst. Steng Gamle Høgskolevei vest for nr. 43 og la boligene ha atkomst fra øst. Eventuelt
legg atkomstveien fra øst bak bygget i Bg1, slik at trafikken kommer lenger vekk fra husene.
- Ta hensyn til at det til tider er mye overvann i området, Hermannsbekken flommer over.
Naboer til planområdet og grunneiere innenfor planområdet skal tilskrives, det har skjedd en feil
ved utsendelsen, dette beklages.
Kommuneoverlegen, 27.03.19.
- Det er vanskelig å ta stilling til om normen for uteoppholdsarealer blir ivaretatt, da
plasseringen og størrelsen på bebyggelsen ikke er endelig avklart. Legges det opp til sambruk?
Arealene nord for E39 kan etter vår mening ikke regnes som en del av uteoppholdsarealene på
grunn av avstanden til skolebyggene.
- Trygget og kriminalitetsforebygging må vises ekstra oppmerksomhet med tanke på
undergangene under E39 og idrettsanlegget nord for E39.
- Trafikksikkerhet - snarveier og trygge krysningspunkter må ivaretas.
- Det må lages en mobilitetsplan for ansatte og elever.
- Det må utarbeides en egen ROS for maskinkjøring på øvingsareal med tanke på sikkerhet for
andre elever.
- Støyskjerming av idrettsanlegg langs Tangvallveien bør vurderes.
- Lysforurensning og luftkvalitet må vurderes.
-

Det legges opp til noe sambruk av skole- og idrettsanlegg (kunstgressbane sør for E39).

-

ROS knyttet til maskinkjøring er knyttet til driften av den videregående skolen og bør utformes
som en del av ROS-analysen av skoledriften.
- Friidrettsbanen skal ikke inngå som en del av skolens uteoppholdsarealer og det er derfor ikke
vurdert som nødvendig med støyskjerming. Videre er det ønskelig at anlegget er mest mulig
åpent, med tanke på kriminalitetsforebygging, vegg for støyskjerming har derfor ikke vært
ønskelig.
- Lys fra lyskastere kan være en utfordring. Det forutsettes at det lages en belysningsplan for
anlegget. Luftkvalitet er ikke en utfordring på Tangvall og det anses ikke som nødvendig med
videre utredning av det forholdet.
Søgne bondelag, 28.03.19.
- Viser til vedtak av kommunedelplanen for Tangvall og kommuneplanen hvor det er lagt
føringer om at det senere skal vurderes om byggeområdene vest for sentrum skal endres
tilbake til LNF. Har forståelse for at nødvendig utvidelse av skolesenter kan karakteriseres som
samfunnsinteresser av stor vekt, ref. jordloven. Det er imidlertid vanskelig å se at en stadion
trenger å plasseres på matjord. Arealene har allsidige dyrkingsmuligheter. Det er mangel på
slike arealer og de bør bevares som dyrkingsareal. Videre bør arealene bevares som en buffer
for framtidig utvidelse av sentrumsfunksjoner.
- Viser til fylkesmannens uttalelse til kommunedelplanen for Tangvall hvor fylkesmannen uttaler
at utnytting av arealene til rene boligformål vanskelig kan defineres å tilfredsstille
storsamfunnets behov.
- Omdisponeringen synes å være i strid med næringskomiteens innstilling til nasjonal
jordvernstrategi, hvor det blant annet framgår at jordvernet må styrkes ytterligere.
-

Administrasjonen forholder seg til de vedtatatte planene fram til nye føringer foreligger. Isolert
sett er ikke en stadion et anlegg med samfunnsinteresser av stor vekt, men her henger det
sammen med utvidelsen av skolen og føringen om å ha idrettsanlegg og skole samlokalisert
nær sentrum, slik det er i dag.

NVE via Fylkesmannen, 04.03.19 og 01.04.19.
NVE fremmer innsigelse til planen fordi det er mangelfullt vurderingsgrunnlag knyttet til flomfaren
for Tangvallbekken. NVE kan ikke se at det er gjort utredninger av flomfaren, om mener at planen
ikke i tilstrekkelig grad dokumenterer hvordan hensynet til flom skal ivaretas. NVE mener det ikke
er utredet tilstrekkelig om utbyggingen kan føre til økt flomfare for nedstrøms bebyggelse.
- Det er ikke dokumentert at det er mulig å bygge med tilstrekkelig sikkerhet mot flom.
- Hvis bekken skal legges om må virkninger i vassdraget vurderes.
- Kommunen må ta høyde for forventede klimaendringer.
-

Det utarbeides en grundigere flomberegning. Forventede klimaendringer legges til grunn.
Tangvallbekken er foreslått bevart med eksisterende åpent bekkeløp. Med unntak av et kort
strekk langs foreslått ny friidrettsbane bevares kantsonen. Bekken er godt ivaretatt i planen.
- Med supplerende flomberegning vurderes faren knyttet til flom tilstrekkelig utredet. Det er
avklart at utbyggingen ikke vil føre til økt flomfare nedstrøms planområdet og at det kan
bygges med tilstrekkelig sikkerhet mot flom.
Grønt nettverk, 31.03.19.
- Har forståelse for at nødvendig utvidelse av skolesenter kan karakteriseres som
samfunnsinteresser av stor vekt, ref. jordloven. Det er imidlertid vanskelig å se at en stadion
trenger å plasseres på matjord. Arealene har allsidige dyrkingsmuligheter. Det er mangel på
slike arealer og de bør bevares som dyrkingsareal. Videre bør arealene bevares som en buffer
for framtidig utvidelse av sentrumsfunksjoner.
- Viser til fylkesmannens uttalelse til kommunedelplanen for Tangvall hvor fylkesmannen uttaler
at utnytting av arealene til rene boligformål vanskelig kan defineres å tilfredsstille

-

storsamfunnets behov.
Omdisponeringen synes å være i strid med næringskomiteens innstilling til nasjonal
jordvernstrategi, hvor det blant annet framgår at jordvernet må styrkes ytterligere.

Det vises til kommentarene til grønt nettverk sin uttalelse over.
Søgne seniorsenter, 28.03.19.
Søgne seniorsenter er bekymret for forslag til atkomst til idrettsanlegg nord for E39 via undergang
ved omsorgssenteret. Løsningen vil gi økt trafikk og støy for eksisterende omsorgssenter og
planlagte omsorgsboliger.
Administrasjonen har forståelse for bekymringen. For å legge til rette for en god løsning for gående
og syklende samt kjørende anbefales det et foreslåtte løsning med at undergangen i vest
forbeholdes gående og syklende legges inn i planen, men at denne løsningen ikke kan etableres før
det er bygget en kjøreatkomst fra øst med kobling til rundkjøringen på dagens E 39.
Kjell Nygård, 29.03.19.
- Stiller seg uforstående til at planen er lagt ut på høring uten av grunneiere og berørte er
informert.
- Ønsker i utgangspunktet ingen utbygging på GB 72/232. En hall beslaglegger et stort areal,
bygget vil forringe bomiljøet betydelig. Parkering for 20 biler er ikke nok for å dekke behovet
for fotballhall og kunstgressbane.
- Ønsker ikke atkomst fra øst, på privat vei gjennom et tun med bolig på den ende siden og
driftsbygg på den andre.
- Det drives vedproduksjon, GB 72/11 har velteplass for tømmer i område o_BIA2.
-

Naboer til planområdet og grunneiere innenfor planområdet skal tilskrives, det har skjedd en
feil ved utsendelsen, dette beklages.
Administrasjonen har forståelse for at en hall tett på boligbebyggelsen er negativt. For å bedre
ivareta hensynet til boligene er snuplass og parkering tatt ut av plankartet, men plasseringen
av hallen er beholdt.
Det foreslås å opprettholde den foreslåtte løsningen med kjøreatkomst fra øst, men at denne
ikke kan realiseres før det er etablert kjøreatkomst fra rundkjøringen på dagens E39. I perioder
hvor det er behov for mye parkering er det forutsatt at parkering på Tangvall benyttes.
I gjeldende plan for området er arealet regulert til idrettsformål, planen regulerer ikke mer av
arealet enn det som i reguleringsplanen for E39 Storenes – Tangvall (Plan ID 20061214) er
regulert til idrett og veiformål. Området benyttes til velteplass for tømmer, men vi kan ikke se
at arealet er opparbeidet spesielt til formålet.

Kulturrådgiver, 01.04.19.

-

Det stilles spørsmål med argumentene for plassering av skolen hvor friidrettsbanen ligger i
dag.
Skolene bør bygges på ledige tomter vest for dagens Søgne stadion. Midler som spares på
flytting bør gå til innendørs fotballhall og utendørs kunstisflate. Idrettsplassen bør beholdes og
gjøres kompakt med idrettshall og basishall for turn.

Rom og funksjonsprogrammet for skolen ligger til grunn for beregnet areal til skole og haller. Det
har blitt utarbeidet et mulighetsstudie for plassering av skole og idrettsanlegg, dette ligger til
grunn for at skolen er foreslått tett på sentrum, hvor dagens friidrettsbane ligger. Det har vært et
premiss at friidrettsbanen skal videreføres på Tangvall, ny plassering er derfor sikret i planen.
Friidrettsbanen har begrenset bruksområde og en plassering mer i utkanten av sentrum er vurdert
som hensiktsmessig.
Vest-Agder fylkeskommune, 01.04.19.
- Planforslaget som nå er på høring ivaretar i hovedsak fylkeskommunens interesser. Vi vurderer
det som positivt at skolesenteret er plassert nær sentrumsbebyggelsen i sørøst og slik bidrar til
å bygge opp om fremtidig sentrumsutvikling på Tangvall.
- Parkeringskravet bør endres fra minimum til maksimum.
- Kravet til tilrettelegging for ladbare biler bør økes.
- Vurdering av lokalisering av rampe til parkeringskjeller må vurderes opp mot planarbeidet for
kollektivterminal.
- Det må tilrettelegges for oppstillingsplass for skolebusser.
- Det er viktig at friidrettsbanen er 400 meter.
- Planforslaget åpner opp for å flytte Tangvallbekken, dette er avhengig av tillatelse etter
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
-

Det er ønskelig å opprettholde et minimumskrav til parkeringsplasser, da det vurderes som
nødvendig med parkeringsplasser til et så stort skole og idrettsanlegg.
- Kravet til tilrettelegging for ladbare biler opprettholdes slik det er, da det vurderes som
tilstrekkelig. Det forventes at det rulleres på plassene hvor en kan lade bilen.
- Løsning for parkeringskjeller ses i sammenheng med øvrige planer på Tangvall. Per nå er ikke
plassering endelig avklart.
- Det legges til rette for oppstilling av skolebusser mellom vei og fortau langs Rådhusveien.
- Arealene som er satt av til idrettanlegg o_BIA4 er avgrenset slik at det er plass til løpebane på
400 meter.
- Planen sikrer at bekken kan opprettholdes med gjeldende åpent bekkeløp.
Odd Glomsaker, 01.04.19.
Finner planforslaget lite gjennomtenkt av følgende grunner:
- Eksisterende grøntområder bør ikke bebygges. Våre etterkommere vil undres over hvordan
Tangvall ble bygd ut uten at det ble satt av grøntareal til idrett/park.
- Skoleområde midt i sentrum vil generere mye trafikk, bør derfor legges mest mulig ut fra
sentrum.
- Skolen kunne plasseres på nordsiden av E39. Når ny E39 er ferdig kunne det etableres kryss og
veisystem som gir bedre løsninger.
-

Planforslaget legger til rette for å flytte dagens friidrettsanlegg, dette er det satt av areal til i
planforlaget. Planen omfatter også ytterligere arealer til idrett og utearealer til skolene.
Skolene og idrettsanleggene er ønsket plassert i sentrum for å legge til rette for økt bruk av
kollektivtrafikk, sykkel og gange som transportform. Aktiviteten anleggene vil generere
forventes å være positivt for Tangvall.
Arealene som er hensiktsmessig å bygge på nord for E39 er ikke store nok til å få plass til to

sammenhengende skoler med tilhørende uteoppholdsarealer.
Knut Nygård, 02.04.19.
Jeg er grunneier og nabo til o_BIA2. Jeg ble sjokkert over planene om idrettshall. Jeg mener
området er for lite til hall og den trafikken den medfører. Ønsker ikke adkomst fra øst til hallen.
-

Administrasjonen har forståelse for at en hall tett på boligbebyggelsen er negativt. For å bedre
ivareta hensynet til boligene er snuplass og parkering tatt ut av plankartet, men plasseringen
av hallen er beholdt.
- Det foreslås å opprettholde den foreslåtte løsningen med kjøreatkomst fra øst, men at denne
ikke kan realiseres før det er etablert kjøreatkomst fra rundkjøringen på dagens E39.
Søgne idrettsråd, 02.04.19.
- I planforslaget må det inn 4 sandvolleyballbaner.
- Tennisbanene opprettholdes som nå.
- Bør se på felles servicebygg for tennis og sandvolleyball.
- Det må legges inn stor basishall for turn.
- Svømmehall bør utgå og lokaliseres et annet sted.
- Planene for fotball nord for E39 er bra.
- Søgne fotballklubb ønsker balløkker som ikke er erstattet, erstattet med 7. bane ved Nygård.
- Doorwaybanen må rehabiliteres, dette må inn i anleggsplanen.
- Bør se på hvordan fotballanleggene kan funksjonere sammen.
- Friidrettsbanen må ha hovedlangside langs Lundeveien.
- Det må lages en bedre plan for hvordan idrettsanleggene skal fungere som en enhet, med
garderober etc, samt hvordan atkomst skal løses.
Innspillene går i stor grad på forhold som avklares utenom planen, det vurderes ikke som
nødvending å gjøre justeringer i plankartet.
Janne Lossius m. fl., GB 72/232, 25.03.19.
Eiere av GB 72/232 ønsker å beholde området slik det er i dag. En hall vil bli stor og ruvende og
beslaglegger for store arealer. Det vil bli mye trafikk på veien fra øst. Dersom kommunens planer
blir realisert ønskes en åpen fotballbane med innkjøring fra vest for å bevare bomiljøet til de fire
boligene.
Administrasjonen har forståelse for at det ikke ønskes en hall og at atkomst fra vest. Det foreslås å
opprettholde muligheten for en hall, men denne senkes for å bedre ivareta hensynet til boligene.
Det foreslås å opprettholde den foreslåtte løsningen med kjøreatkomst fra øst, men at denne ikke
kan realiseres før det er etablert kjøreatkomst fra rundkjøringen på dagens E39.
Janne Lossius og Morten Lossius, GB 72/171, 25.03.19.
Eiere av GB 72/232 ønsker å beholde området slik det er i dag. En hall vil bli stor og ruvende og
beslaglegger for store arealer. Det vil bli mye trafikk på veien fra øst. Dersom kommunens planer
blir realisert ønskes en åpen fotballbane med innkjøring fra vest for å bevare bomiljøet til de fire
boligene.
Vi har ikke mottatt varsel om endring av planen. Det bes om at kommunen sjekker opp om
opplysningsplikten er ivaretatt.
Administrasjonen har forståelse for at det ikke ønskes en hall og at atkomst fra vest. Det foreslås å
opprettholde muligheten for en hall, men denne senkes for å bedre ivareta hensynet til boligene.
Det foreslås å opprettholde den foreslåtte løsningen med kjøreatkomst fra øst, men at denne ikke
kan realiseres før det er etablert kjøreatkomst fra rundkjøringen på dagens E39.
Naboer til planområdet og grunneiere innenfor planområdet skal tilskrives, det har skjedd en feil

ved utsendelsen, dette beklages.
Fylkesmannen i Agder, 01.04.19.
- Ser positivt på at Tangvallbekken ikke lenger flyttes. Det påpekes at NVE har fremmet
innsigelse til mangelfullt vurderingsgrunnlag knytte til flomfaren.
- Viser til revidert ROS-analyse, Fylkesmannen finner denne tilfredsstillende.
- Planforslaget forutsetter omdisponering av verdifull dyrka mark til friidrettsbane. Kommunen
bør være sikker på at det er den miljømessige mest riktige lokaliseringen. Samtidig er det viktig
at endret formål kompenseres, eksempelvis med høyest mulig utnyttelse av boligområder på
Tangvall.
- Planen bør sikre mest mulig klimavennlig utbygging, dette bør inngå i kvalitetsprogrammet
som det er stilt krav om. Videre er transport til og fra skolen et viktig element og det bør
tilrettelegges for miljøvennlige løsninger, det bør blant annet lages en mobilitetsplan.
- Fylkesmannen støtter kommuneoverlegens vurdering av planen og legger til grunn at man i
det videre arbeidet har fokus på uteoppholdsarealene, samt kriminalitetsforebygging,
trafikksikkerhet og miljøfaktorer.
- NVE sin innsigelse imøtekommes.
Mur i Sør Eiendom AS, 02.04.19.
Eiendommen GB 72/51 er tenkt utviklet til boliger og er en del av Mur i Sør sin tomtebank. Ut i fra
selskapets strategi er det ikke ønskelig å selge eiendommen. Vi har vært kjent med at
eiendommen kunne bli en del av skolesenteret. Ønsker en god dialog og en ryddig prosess, at
eiendommen verdsettes etter markedsmessige prinsipper og regler for erverv av grunn og at det
kan gjøres et makebytte, da sal er lite interessant.
Erverv av nødvendige arealer til skole og idrettsanlegg gjøres som en egen prosess, parallelt og i
etterkant av planprosessen.
Agder Energi Nett AS, 03.04.19.
Vi krever at nettstasjon plasseres i bygget og på bakkeplan, det må derfor avsettes areal til dette
formålet i samarbeid med oss.
Planen hindrer ikke en slik løsning. Plassering av nettstasjon i bygget avklares ved planleggingen av
bygget.

Første høring – alternativ 1 og alternativ A0, 02.10.18. – 16.11.18.
NVE, 02.10.18.
Minner om at kommunen har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare,
vassdrag og energianlegg i arealplaner. Dersom kommunen har behov for NVEs bistand kan NVE
Region Sør kontaktes med en konkret forespørsel.
Det utarbeides en egen flomvurdering knyttet til Tangvallbekken.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 01.11.18.
Fylkesmannen ser positivt på det omfattende planarbeidet som er lagt ned, og for at det
legges til rette for et samlet skolesenter på Tangvall. Vi legger til grunn at kommuneoverlegen,
etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, har gitt samtykke til etablering av
skolesenteret. Videre legger vi til grunn at normkravene for skolens uteoppholdsarealer
oppfylles innenfor avsatt byggeområde for undervisning (o_BOP1).
Alternativ 1 er i strid med Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, da det tas idrettarealer,
uten at disse blir fullverdig erstattet. Det gis faglig råd om at plan- og miljøutvalgets vedtak om å
utrede tilleggstomt i nærheten av skolesenteret, avklares og inngår som en del av alternativ 1.
Fylkesmannen ser det som viktig å legge klimahensyn til grunn i vurderingen av parkeringskrav.
Det gis faglig råd om at det settes maksgrense for bilparkering, og at plassene fortrinnsvis
reserveres 0-utslippskjøretøy. Videre gis det faglig råd om at sykkelparkeringen utformes slik at
den får tilfredsstillende beskyttelse mot regn og snø under normale vindforhold.
Det minnes om at eventuell flytting av Tangvallbekken må søkes i henhold til forskrift om fysiske
tiltak i vassdrag, hvor Fylkesmannen er myndighet for anadrome vassdrag.
Planområdet utvides for å kunne løse idrettens og skolens behov på en bedre måte enn det en fikk
til i de to alternativene som har vært på høring. Fylkesmannens innspill vurderes i det videre
planarbeidet.
Vest-Agder fylkeskommune, 08.11.18.
Det er både lokalt og regionalt ønskelig å utvikle Tangvall videre som tettsted. Et
skolebygg med mange funksjoner tett knyttet til Tangvall vil bygge opp om
sentrumsfunksjonen. Alternativ A1, som er tett integrert med Tangvall sentrum, vurderes som å
bygge opp under ønsket tettstedsutvikling. A1 vurderes også betydelig bedre ettersom
nærmiljøparken blir liggende på sørsiden av E39.
Det er en nasjonal trend at indre bane på friidrettsstadion omlegges fra naturgress til kunstgress,
dette er et problem for friidretten landet over. Dersom indre bane i kombinasjonsanlegg omgjøres
til kunstgressbane er dette en bruksendring, og denne bruksendringen gjør at en kun kan
arrangere stevner/mesterskap med begrensede øvelser, blant annet ikke kretsmesterskap. En
eventuell endring fra naturgress til kunstgress krever godkjenning fra departementet. Det foreslås
at det det kan vurderes hybridgress, som er en blanding av kunstgress og naturgress
En attraktiv, enkel og trafikksikker adkomst mellom ny skole og fremtidig kollektivterminal i
Tangvall er viktig. Alternativ A1 vurderes å gi best atkomst til fremtidig kollektivterminal. Det gis
råd om å stille rekkefølgekrav om trafikksikker kryssing av Gamle Høgskolevei og opparbeiding av
fortau langs Sentrumsveien.
Krav til antall sykkelparkeringsplasser under tak bør økes og kravet til parkeringsplasser for bil bør
reduseres. Bestemmelsen for bilparkering må endres fra minimum til maksimum.

Det er positivt at det legges til rette for et felles parkeringsanlegg under bakken på Tangvall. Dette
vurderes ikke som realiserbart i alternativ A0. Det forutsettes at en felles nedkjøring i
Sentrumsveien ikke kommer i konflikt med en optimal løsning for kollektivterminalen eller
vanskeliggjør tilgjengelighet for gående
Store deler av Tangvall kan være flomutsatt jf. NVE sitt aktsomhetskart for flom, dette må
vurderes i forbindelse med eventuell etablering av parkeringsanlegg.
Planen er i konflikt med automatisk fredet kulturminne, saken er videresendt til Riksantikvaren for
dispensasjonsbehandling.
Planforslaget åpner for å flytte Tangvallbekken. Det minnes om at flytting er avhengig av tillatelse
etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, hvor Fylkesmannen er myndighet i anadrome vassdrag.
Planområdet er utvidet mot vest, for å få tilstrekkelig arealer til skole og idrettsanlegg.
Administrasjonen anbefaler at det jobbes videre med alternativet hvor skolen plasseres nærmest
sentrum.
Hvorvidt det skal være kunstgress eller naturgress på det indre feltet i friidrettsanlegget
bestemmes i utgangspunktet ikke gjennom planen, men valg av løsning vil ha noe å si for det
samlede arealbehovet til idrettsanlegg. Formannskapet har bedt om en egen sak om valg av dekke.
Innspillene til planforslagene vil bli vurdert videre ved bearbeidelsen av planen med utvidet
plangrense.
Statens vegvesen, 15.11.18.
- Byggegrense på 20 meter fra senterlinje på E39 må innarbeides i o_BAI1-2 eventuelt må
formålsgrensen justeres.
- Byggegrensen mot fv. 114 må endres til minimum 15 meter.
- Det må settes av minst 1,5 meter til annen veggrunn på innsiden av gang- og sykkelveien, på
o_BOP1.
- Frisiktsoner som mangler må innarbeides i plankartet.
- Det bør omtales i planbeskrivelsen at byggeplan for tiltak i tilknytning til fylkesveg skal
godkjennes av Statens vegvesen.
Innspillene innarbeides i revidert planforslag.
Søgne idrettsråd, 16.11.18.
Idrettsrådet er positive til omregulering av idrettsarealene til skole forutsatt at anleggene erstattes
med tilsvarende anlegg. Alternativ 1 som er sendt på høring dekker ikke noen av idrettens behov.
Alternativet som er basert på A0 i mulighetsstudien dekker idrettens behov godt. Nødvendige
funksjoner til friidretten må plasseres mellom løpebanen og skolebygg. Fotballen må få tilsvarende
lokaliteter som i dag. Fotballen ønsker klubbhusfunksjoner sammen med oppgradering av anlegget
nord for E39.
Tangvallhallen bør tilrettelegges som en flerbrukshall, men legges spesielt tilrettelagt som
matcharena for volleyball. Det er positivt at det skal bygges basishall, den bør dimensjoneres 25 m
* 45 m og bygges i tilknytning til flerbrukshallen.
Det er varslet utvidelse av planområdet. Sannsynligvis er det ikke plass til et fullverdig
friidrettsanlegg innenfor området.
Planforslaget bearbeides og planen utvides for å bedre ivareta hensynene til idretten.
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Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for skolesenter og
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Vi viser til brev fra dere av 4.2.2019.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for
skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
-

Byggegrense mot fv. 114 må fremgå av plan og bestemmelser. Statens vegvesen
antar at denne er tenkt i formålsgrensen for o_BIA4 og kan ikke settes nærmere
fylkesvegen enn dette.

-

Det mangler enkelte frisiktlinjer, og vi forutsetter at disse innarbeides i planen før
den sluttbehandles.

-

Regulert gangfelt i krysningspunkt på fv. 114 må tas ut av planen. Det er knyttet
egne kriterier til gangfelt og etablering krever egen høring og vedtak.
Krysningspunktet håndteres i etterfølgende byggeplan.

-

Kjøreatkomst til o_BOP1 bør fremgå av planen.

-

Nytt anlegg for friidrett med naturgressbane planlegges med relativt kort avstand til
fv. 114. Baller på avveie/ut på offentlig veg er trafikksikkerhetsmessig lite ønskelig,
og ballfangernett langs banen må vurderes.
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Innsigelse til Plan id 201606, Søgne kommune
Nytt skolesenter på Tangvall

att. Vibeke Wold Sunde

Som beboer i Gamle Høgskolevei 43, Gnr 72 Bnr 143, må jeg innlede med å si at jeg stiller
meg svært undrende til at vi som bor i eiendommer som vil berøres SÅ sterkt om denne
utbyggingen blir vedtatt, overhodet ikke varsles fra Søgne kommune om at høringsforslaget
ligger ute til offentlig ettersyn. Dette får vi vite via nettstedet n247.no, for så å måtte inn og
lete etter planutkastet på Søgne kommunes hjemmesider. Hva i all verden er det som skjer,
dere har da en varslings/opplysningsplikt?! Dette er rett og slett skremmende dårlig
forvaltningsskikk!
Jeg ser i Detaljreguleringen som ligger ute, med beskrivelser og plankart, at det nå er planer
om å bygge en kaldhall med en nierbane for fotball nord for E 39 (O_BIA2).
Med en størrelse på opptil 4500 m2, og en mønehøyde på minimum 14 meter, blir dette en
gigantisk kloss, eller som det sies i planbeskrivelsen, et omfattende et byggverk. For meg
som bor i Nr 43, er dette helt uakseptabelt, min eiendom er den som vil berøres sterkest
både mht selve bygget, støy og med økende biltrafikk helt oppi tunet (35 m til bygg, vei og
rundkjøring nærmere). Som så ofte før, ser planer bra ut på tegnebrettet, men ute i
terrenget er virkeligheten en helt annen. For min del, som i 1985 sammen med min eksmann
kjøpte en avsidesliggende og landlig eiendom i åpent lende med utsikt over vakker dyrket
mark, til nå å risikere å bli fullstendig innestengt med utsikt rett i en diger vegg, kjenner jeg
at bare tanken går på psyken løs. Jeg har bodd her mer enn halve livet, og et byggverk som
dette rett utenfor stuedøra vil for meg medføre en alvorlig forringet livskvalitet, dessuten vil
eiendommen min om dette vedtas bli null verdt og umulig å selge. Jeg antar at hverken de
som har tegnet utkastet eller dere som sitter og vedtar kommunale planer ville satt særlig
stor pris på om dette gigantbygget var planlagt rett utenfor deres stuedør! Dette anlegget
må aldri realiseres!
Skulle det derimot være så galt at alternativet vedtas, må Søgne kommune kjøpe meg ut på
eiendommen min til en pris der jeg med bare en økonomi kan kjøpe meg tilsvarende bolig et
annet sted på/nær Tangvall.
Denne planlagte hallen nord for E 39 er ment å erstatte dagens 7-er-bane på sørsiden av
E 39. Av den grunn forstår jeg ikke hvor behovet for noe så stort som en kaldhall på 4500 m2
er?
Også med tanke på trafikkavvikling og parkering til anlegget(ene), stiller jeg meg undrende.
Det er tegnet inn ca 20 parkeringsplasser ved en eventuell ny hall, bare ved Toyotabanen
alene kan det på en vanlig treningskveld fort stå 40 – 50 biler. På dager/kvelder med
arrangementer blir det i tillegg parkert på begge sider av veien så den nesten er
uframkommelig.

At det i planutkastet åpnes for å etablere et nytt kjøremønster her nord for E 39, med en
mulig adkomst fra øst gjennom området til Søgne omsorgssenter, kan da heller ikke være
svært gjennomtenkt nå som Søgne omsorgssenter utvides med bygningsmasse på begge
sider av Kleplandsveien? Med gamle mennesker som ofte både ser og hører dårlig, noen er
også i sin egen lille verden, må dette kunne medføre mange farlige situasjoner, særlig for
aldrende myke trafikanter.
Slik det går fram av figurene i Detaljreguleringen, med tenkt adkomst til idrettsanleggene fra
øst, vil dette også resultere i en nærmest livsfarlig løsning med tanke på både mennesker og
dyr rundt eiendommene til oss som bor her. Dette særlig for oss i Gamle Høgskolevei 43 og
45. Nr 47 og 49 ligger høyere og noe mer tilbaketrukket i terrenget, og vil derfor ikke berøres
i like stor grad. Allerede i dag kjøres det svært fort på den dårlige veien, og med en
hovedadkomst med rundkjøring og parkering rett utenfor stuedøra, blir det fort for utrygt å
ferdes i egen hage og gårdsplass. Dette er ikke en akseptabel løsning.
Kjell Nygård i nr 45 må dessuten kunne sikres en trygg og grei adkomst og arbeidsplass, både
til skogen bak eiendommene og til sitt driftsbygg Bg 1.
Jeg foreslår derfor følgende løsninger:
Flytt heller Sandvolleyball og tennisbane opp til 0_BIA 2. Eller flytt 7-er banen opp her.
Behold dagens adkomst til anlegget/ene via undergangen fra vest. Slik som vei og fortau på
sørsiden av E 39 er utformet pr i dag, samt at det er en slak sving på nordsiden, oppfordrer
dette ikke til høy fart i området der. Fram til i dag har det ikke skjedd noen ulykker i det
aktuelle området. Dette vil også være bedre med tanke på å kunne benytte
parkeringsplasser ved Park&Ride-anlegget sør for E 39.
Steng på en enkel måte, f eks med stein/betongblokk/ svingbar bom Gamle Høgskolevei for
gjennomkjøring vest for Nr 43, og la heller adkomsten til våre fire boliger i Nr 43-49 bli fra
øst. Dette vil trygge utendørsområdene tilknyttet boligene til et mer akseptabelt nivå.
Eventuelt legg adkomstvei fra øst, om dette likevel velges, og til anlegget/ene i fjellet bak
driftsbygget Bg1, slik at trafikken trekkes lenger vekk fra husene i nr 43 og 45, som er de som
vil berøres mest.
Sørg for nok parkering til framtidige anlegg.
Ta hensyn til at det til tider er betydelige mengder overvann i området, Hermannsbekken
flommer dessuten ofte over og tar med seg veidekket.
Bygg anlegget som i planutkastet og kjøp meg ut på eiendommen til en akseptabel sum, da
det planlagte alternativet gjør det umulig for meg å kunne bli boende her. Eiendommen vil
dessuten få null verdi, og et salg bli umulig.

Med hilsen
Anita Nilsen, Gamle Høgskolevei 43

Kopi:Fylkesmannen i Agder

Dagfinn Haarr
Fungerende kommuneoverlege innen miljørettet helsevern
4640 Søgne
Søgne, 27.03.19

Merknader til planforslaget - detaljregulering for
skolesenter og idrettsanlegg – Tangvall – plan ID 201606
Miljørettet helsevern har gått gjennom reguleringsplanen og har kommentarer som nevnt nedenfor.
Disse bør avklares før endelig plan godkjennes.
1. Uteoppholdsareal for ungdomsskole og videregående skole
Det er vanskelig å vurdere om normen for uteoppholdsareal blir ivaretatt når bygningsmassenes
fotavtrykk og plassering ikke er endelig fastsatt. Det blir derfor viktig å følge opp nærhet og
utforming av uteoppholdsarealene.
Siden det er vanskelig å se om det legges opp til sambruk(?) av uteoppholdsarealene eller om skolene
vil ha en blanding av egne arealer/sambruk, må dette beskrives nærmere med tanke på muligheter
og utfordringer (eks. inkludering, integrering, mobbing mv) ettersom det er et stort aldersspenn fra
8.klassinger til 3. klassinger i VGS.
Anleggene nord for veien kan etter vår mening ikke regnes inn som en del av uteoppholdsarealene
på grunn av avstanden til skolebyggene.
2. Trygghet/kriminalitetsforebygging
Dette må vies ekstra oppmerksomhet, med tanke på de to undergangene under E39 og
idrettsanlegget nord for E39. Se spesielt på behovet for oversiktlighet, vegetasjonsrydding, forsterket
belysning mv.
3. Trafikksikkerhet/mobilitetsplan
Trafikksikring: Det vil bli en blanding av trafikk og myke trafikanter (syklende og gående) gjennom og
forbi skoleområdet, både fastboende, elever og turgåere med flere. I tillegg vil det bli behov for
biltrafikk for drift vedlikehold av idrettsanlegget.
Det må lages en egen mobilitetsplan for ansatte med tanke på å få ned biltrafikk inn i området, og
det må også lages en mobilitetsplan for videregående elever og elevene ved ungdomsskolen. Planene
vil også være med på å forsterke trafikksikkerhetsarbeidet for elevene.
Det må også gjøres en vurdering av trygge krysningspunkter og behov for intensivbelysning. Det bør
også ses på om etablering av nye snarveier vil være med på å bedre trafikksikkerhet og forkorte
avstander til/fra skole og idrettsanlegg.
Når det gjelder øvingsareal for maskinkjøring må det utarbeides en egen ROS for dette med tanke på
sikkerhet for andre elever.

4. Miljøfaktorer
Støysonekartet (figur 4-3) viser at en fjerdedel av idrettsanlegget i vest blir liggende i gul sone. Vi ber
derfor om at det planlegges støyskjeming mot Tangvallveien der støysonekartet viser gul sone.
Lysforurensning fra idrettsanlegg mot boliger tett opp mot idrettsanlegg i vest og nord, er ikke
beskrevet. Dette må ivaretas.
Luftkvalitet/svevestøv fra veitrafikk er ikke beskrevet. Dette må utredes.

Med hilsen

Dagfinn Haarr
kommuneoverlege MHV

Søgne kommune
Rådhuset Søgne
Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg
Plan ID 201606 Endret planavgrensing
Høringsuttalelse fra Søgne Bondelag
Utvidelse av skolesenteret har vært behandlet i flere planer hvor det har vært endringer i
arealbruken. Utvidelsen angår følgelig ikke bare arealer til skoleformål men også alternativ
bruk av arealer.
Skoleutvidelse ble tidligere behandlet i forbindelse med kommunedelplan Tangvall 2016 –
2030. I Tangvallplanen foreslo administrasjonen at arealet vest for Håverstads jorde
omdisponert fra NLF til boligformål. I saksprotokoll formannskapet – 18.05.2016 framkom
dette forslag fra ordfører Hilde (AP) som ble vedtatt: «B1, B2, B3 og B5 vurderes tatt ut i
forbindelse med rullering av kommuneplanen. Områdene øst for Hølleveien bygges ut
først.» Forslaget fikk 7 stemmer mens 2 stemte mot. Dette flertallsforslag ble også vedtatt
senere av kommunestyret. Etter hva en forstår var begrunnelsen for forslaget at
tilbakeføring til NLF, ville komplisere arbeidet tidsmessig med planlegging av nytt
skolesenter. I administrasjonens forslag til rullering av kommuneplanen var foreslått noe
utvidelse av arealer til offentlige formål i forbindelse med sentrumsfunksjoner i forhold til
Tangvallplanen. I kommunestyremøte 30.02.2019 ble det imidlertid med klart flertall gjort
vedtak hvor det framgikk at kommunestyret ber som egen sak om endring av
kommunedelplan for Tangvall for omdisponering av boligområde B1, B2, B 3 til NLF eller NLF
med spredt bebyggelse.
Foreliggende forslag til detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg er en utvidelse av
arealer til idrettsformål. En ny stadion vil omfatte ca 21 dekar høgproduktiv jord vest for
arealer avsatt til skolesenter. Det omfatter B 5 området i Tangvallplanen ca 10 dekar som
tidligere i behandling av Tangvallplanen var foreslått vurdert tatt ut fra boligområder i
forbindelse med rullering av kommuneplanen. Dessuten inngår BKB1 området i
Tangvallplanen som også er ca 10 dekar. En del dyrket jord, ca 7 dekar, nord for E 39 er også
foreslått omdisponert til idrettsformål. Vi har forståelse for at nødvendig utvidelse av et
skolesenter kan karakteriseres som samfunnsinteresser av stor vekt. I henhold til jordloven
er dette en forutsetning for at dyrket og dyrkbar jord omdisponeres til andre formål enn
landbruk. Det er imidlertid vanskelig å se at en stadion trenger å plasseres på matjord som
ifølge bl.a. fylkesmannen i Vest Agder er den beste i regionen. En stadion eller idrettsanlegg
kan også plasseres på lågproduktive arealer og kan fungere like godt som på høgproduktive
landbruksarealer. Lågproduktive arealer finnes i nærheten av Tangvall sentrum. En stadium
trenger store arealer til parkering. Det vil sannsynlig kunne løses bedre ved annen plassering.
Vi mener derfor at denne plassering av stadion ikke oppfyller samfunnsmessige kriteriene for
omdisponering av dyrket jord av særs høg kvalitet som er tilfelle i denne sak. Arealenes
allsidige dyrkingsmuligheter og behov for å verne disse må også sees i sammenheng med at
det i Søgne er stor aktivitet innen intensiv planteproduksjon som f.eks. ulike grønsaker og

bær, samt poteter. Det er også mangel på slike egnede arealer og det begrenser mulighet for
økt produksjon. Vi mener derfor at områder avsatt til stadion, samt B1, B2, B3 må
omdisponeres til NLF område eller NLF spredt boligbebyggelse. Behovet for
utbyggingsområder for boliger er dekket i lang tid framover og det er ikke slikt behov for å
nedbygge disse områder Disse områder, kan også være en buffer for framtidig nødvendig
utvidelse av viktige sentrumsfunksjoner for Tangvall. Nedbyggingen av disse arealer kan føre
til et framtidig press for nedbygging av viktige NLF arealer syd for veg mot Lunde.
Dette standpunkt understøttes av flere offentlige vedtak og uttalelser. I brev av 3.03.2016
har Fylkesmannen i Vest- Agder gitt uttalelse vedrørende kommunedelplan Tangvall. I denne
uttalelsen framgår bl.a. at en stor del av planens arealer utgjør fulldyrka jord med høy
kvalitet, samt at Regional plan uttrykker at matjorda på Tangvall er den beste i regionen. Det
framgå også at planforslaget har etter Fylkesmannens skjønn ikke vektlagt jordvernet i
tilstrekkelig grad. Videre uttaler Fylkesmannen: «Dersom noe av den beste jorda i
Kristiansadsregionen på Tangvall skal omdisponeres, bør dette kun være til sentrumsformål
for å tilfredsstille storsamfunnets behov. Fylkesmannen mener utnytting til rene boligformål
her vanskelig kan defineres å tilfredsstille storsamfunnets behov. Fylkesmannen mener
derfor planforslaget for Tangvall ikke i stor nok grad rendyrker arealene til sentrumsformål.»
Denne uttalelse synes relativt klar å begrunne at områdene vest for Håverstads jorde ikke
omdisponeres til boligformål. Vi kan heller ikke se at uttalelsen begrunner omdisponering til
idrettsanlegg som kan plasseres på mindre produktive arealer.
Slik omdisponering synes heller ikke å være i samsvar med nasjonale målsettinger. I den
forbindelse vises til vedtak 19.11.2015 i Stortingets næringskomite i forbindelse med
innstilling om nasjonal jordvernsstrategi Prop. 127 S (2014 – 2015). I vedtaket som var
enstemmig og hadde tilslutning fra samtlige partier i næringskomiteen, framgår bl.a. at
komiteen mener jordvernet må forsterkes ytterligere. Det vises til at det er stor vilje til et
mer aktivt jordvern i befolkningen. Tidligere mål om omdisponering av maksimalt 6000
dekar dyrket mark pr år skal reduseres til maksimalt 4000 dekar pr år innen 2020. Dette
innebærer reelt en betydelig innstramming av mulighetene for omdisponering av dyrket
jord. Komiteen mener for øvrig at den regionale og nasjonale arealplanleggingen må styrkes.
Komiteen ønsker også større bevisstgjøring hos lokalpolitikere om jordvern. Presset på dyrka areal
rundt eksisterende sentra må reduseres. Dette kan gjøres blant annet gjennom fortetning. Videre
framgå: «Komiteen mener at planmyndighet kan være mer restriktiv når det gjelder bygging av
fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka og dyrkbar jord.» Det presiseres også at alle
forvaltningsnivåer har ansvar for å bevare dyrka jord. Lokalpolitikere som lokal planmyndighet må
fortsatt bidra til at omdisponering av dyrka jord blir redusert. Disse uttalelser fra Stortingets
næringskomite underbygger relativt klart begrunnelsen for at dyrket jord vest for skolesenter
utnyttes til landbruksformål. Likeledes kan disse uttalelse begrunne at dyrket jord i Linnegrøvan ikke
omdisponeres.

Mer generelt uttaler Stortingets næringskomite at sikker matforsyning for en stadig økende
befolkning i verden og i Norge, er avhengig av at arealene i størst mulig grad beholdes. Jordvern er
derfor ingen særinteresse, men en samfunnssak. Verdens potensial for produksjon av mat reduseres
i stort omfang i mange områder. Samtidig kan klimaendringer føre til vanskeligere betingelser for
jordbruk i mange deler av verden.
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Samordning av statlige innsigelser – Detaljregulering for skolesenter
og idrettsanlegg på Tangvall i Søgne kommune – Innsigelse fra NVE
Fylkesmannen har i denne saken blitt varslet om at NVE ønsker å fremme innsigelse til forslag til
detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall.
Fra NVE sitt brev av 25.03.2019 siteres:
«NVE fremmer innsigelse til detaljreguleringen for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall
fordi det er mangelfullt vurderingsgrunnlag knyttet til flomfaren for Tangvallbekken. NVE kan
ikke se at det er gjort utredninger av flomfaren, og mener at planen ikke i tilstrekkelig grad
dokumenterer hvordan hensynet til flom skal ivaretas. NVE mener det ikke er utredet
tilstrekkelig om utbyggingen kan føre til økt flomfare for nedstrøms bebyggelse.»
Det vises til innsigelsen i sin helhet, jf. vedlegg.
Fylkesmannen har vurdert oversendt innsigelse fra NVE ut fra vårt samordningsoppdrag, jf. brev av
22.12.2017 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen viser til pbl. § 4-3, der
det framgår at ROS-analyse skal gjennomføres, og at denne skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. Fylkesmannen mener innsigelsen til
reguleringsplanen for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall er relevant og saklig begrunnet, og
har ut fra dette kommet til at innsigelsen kan fremmes for kommunen.
Fylkesmannen har forelagt kommunen innsigelsen fra NVE, og kommunen har bekreftet at de
vil arbeide for at den blir løst. Innsigelsen blir likevel fremmet formelt, men ut fra forannevnte
forventes det at partene kommer til enighet, herunder at innsigelsen blir løst.

Med hilsen
Stein A. Ytterdahl

Pia Karine Hem Molaug
faggruppeleder plan
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NVE fremmer innsigelse - Detaljregulering for skolesenter og
idrettsanlegg - Tangvall - Søgne kommune - Plan ID 201606
NVE fremmer innsigelse til detaljreguleringen for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall fordi
det er mangelfullt vurderingsgrunnlag knyttet til flomfaren fra Tangvallbekken. NVE kan ikke se
at det er gjort utredninger av flomfaren, og mener at planen ikke i tilstrekkelig grad
dokumenterer hvordan hensynet til flom skal ivaretas. NVE mener det ikke er utredet
tilstrekkelig om utbyggingen kan føre til økt flomfare for nedstrøms bebyggelse.
NVE viser til oversendelse fra Søgne kommune 4. februar 2019. Vi viser også til våre innspill til
kommuneplanens arealdel som ble oversendt 18. september 2018.
Flom og overvann
Store deler av planområdet sør for E39 er omfattet av aktsomhetsområde for flom i NVE Atlas. Det er
beregnet en maksimal vannstandsstigning på 3 m i Tangvallbekken i planområdet.
Kommuneplanen stiller krav om utredning av flomfare i Tangvallbekken (§ 1.3b). I planbeskrivelsen går
det frem (s. 93) at «Flom for området er vurdert til å kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte med
tiltak knyttet til overvann.» I konsekvensutredningen vises det til en kjentmann som ikke kjenner til
flomproblematikk i Tangvallbekken. I ROS-analysen er det foreslått flomgater for å hindre at vann
kommer inn i planområdet nord for E39. Det stilles krav til lokal overvannshåndtering, utomhusplan og
teknisk plan. Tomt, tak og idrettsplass opparbeides som en del av overvannssystemet, og det skal sikres
flomveier internt i planområdet slik at overvann fra ekstrem nedbør ledes bort.
NVE mener det ikke er gjort tilstrekkelige vurderinger knyttet til faren for flom i Tangvallbekken. Selv
om overvannet skulle bli håndtert på en god måte, er det ikke gjort beregninger som dokumenterer at
flomfaren fra Tangvallbekken er vurdert og tatt hensyn til. NVE kan ikke se at det er gjort beregninger
av kapasiteten til Tangvallbekken når det gjelder å ta imot overvann i situasjoner med stor nedbør. Økt
vannføring når overvannet føres til Tangvallbekken kan føre til problemer for områdene nedstrøms, noe
som også bør utredes.
Det er heller ikke gjort vurderinger som gjelder dimensjoneringen av kulverten der Tangvallbekken
renner under E39.
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
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NVE kan ikke se at det er dokumentert at det er mulig å bygge med tilstrekkelig sikkerhet mot
flom.
NVE mener det er positivt at det legges opp til at overvann håndteres ved hjelp av åpne løsninger.
Samtidig vil det være viktig å ha tilstrekkelig dimensjon på kulverter, og å ha fokus på vedlikehold av
kulverter, for å unngå overvannsproblematikk i området.
NVE mener videre at det må stilles funksjonskrav til overvannshåndteringen ved at avrenningen før og
etter utbyggingen beregnes, og at det dokumenteres at differansen fordrøyes på egen grunn.
Vassdragsmiljøet
Når det gjelder Tangvallbekken og kantsonen viser NVE til planbeskrivelsen punkt 2.7.1:
I kommunedelplan for Tangvall er det imidlertid etablert en hensynssone (H540) på ca. 15
meter for bevaring av grønnstrukturen langs Tangvallbekken. I sonen legges det opp til at
bekken blir en ny grønnstruktur på skolen og for boligområdene vest for skolen. Bekken skal
opprettholdes med åpent bekkeløp, og gjennom detaljregulering av områdene skal bekken inngå
i grønnstrukturen. Det skal bevares en kantsone langs bekken på begge sider. Innenfor arealet
avsatt til tjenesteyting (o_BOP) kan bekken legges om.
NVE mener det er positivt og viktig at kantsonen langs bekken blir ivaretatt.
Hvis bekken må legges om må virkninger i vassdraget vurderes, jf. vannressursloven § 5.
Vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i
vassdraget er konsesjonspliktige etter vannressursloven.
SPR klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Kommunen må også ta høyde for forventede klimaendringer (klimapåslag). Statlige planretningslinjer
for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning1 må legges til grunn for det videre arbeidet. Vi viser
også til klimaprofil for Agder2.
NVE fremmer innsigelse til detaljreguleringen for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall.
I plan- og bygningsloven (pbl) er det et gjennomgående krav til samfunnssikkerhet og vurdering av
naturfare, fra kommunens overordnede arealplanlegging til den enkelte byggesak. Kravene til sikkerhet
følger av pbl §§ 28-1 og 29-5 og byggteknisk forskrift (TEK17), særlig kapittel 7 Sikkerhet mot
naturpåkjenninger. Av TEK17 fremgår at sikkerhetskravene er førende for plan og kan begrense eller gi
grunnlag for å avslå muligheten for å regulere et område til utbygging.
NVE mener vurderingsgrunnlaget knyttet til flomfaren fra Tangvallbekken er mangelfullt. NVE kan
ikke se at det er gjort utredninger av flomfaren, og mener at planen ikke i tilstrekkelig grad
dokumenterer hvordan hensynet til flom skal ivaretas.
NVE mener det også må vurderes om tiltaket kan føre til ulemper for bebyggelsen nedstrøms
planområdet, når overvannet føres til Tangvallbekken.
Grunnlag for innsigelsen er plan- og bygningsloven § 28-1 jf. TEK 17 kapittel 7 sikkerhet mot
naturpåkjenninger § 7-2 flom.

1

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofilagder
2
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For å løse innsigelsen må det dokumenteres hvordan tilstrekkelig sikkerhet mot flom kan oppnås.
Kommunen må også fastsette sikkerhetsklasse mot flom etter TEK 17 § 7-2.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Bente Ågren Høegh
seniorrådgiver

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

Merknader til detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg, plan ID 201606,
endret planavgrensing

Forslag til detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg er en utvidelse av arealer til
idrettsformål. En ny stadion vil omfatte ca 21 dekar høyproduktiv jord vest for arealer avsatt
til skolesenter. Det omfatter B 5 området i Tangvallplanen, ca 10 dekar som ved behandling
av Tangvallplanen var foreslått vurdert tatt ut fra boligområder i forbindelse med rullering av
kommuneplanen. Så inngår BKB1 området i Tangvallplanen som også er ca 10 dekar. En del
dyrket jord, ca 7 dekar, nord for E 39 er også foreslått omdisponert til idrettsformål.
Grønt Nettverk har forståelse for at nødvendig utvidelse av et skolesenter kan defineres som
samfunnsinteresser av stor vekt. Dette er i følge jordloven en forutsetning for at dyrket og
dyrkbar jord kan omdisponeres til andre formål enn landbruk. Vi kan ikke se at en stadion
trenger å plasseres på matjord som ifølge bl.a. fylkesmannen i Vest Agder er den beste i
regionen. En stadion / idrettsanlegg kan også plasseres på lavproduktive arealer som finnes i
nærheten av Tangvall sentrum. Et idrettsanlegg vil også kreve store arealer til parkering. Vi
mener at foreslått plassering av stadion ikke oppfyller samfunnsmessige kriteriene for
omdisponering av dyrket jord av særs høy kvalitet.

Det er mangel på slike egnede arealer til variert matproduksjon. Arealene som er avsatt til
stadion, samt B1, B2, B3 må omdisponeres til NLF område eller NLF spredt boligbebyggelse.
Vi viser her også til de politiske lovnadene som ble framsatt ved behandling av
kommunedelplanen for Tangvall om midlertidig regulering til boligformål for disse
områdene( for ikke å komplisere spørsmål om skolesenteret), for ved senere anledning å
tilbakestille områdene til landbruk (LNF).
I vedtatte reguleringsplaner har Søgne en boligreserve på over 2400 boenheter i følge
kommunens arealplanlegger. Det er derfor ikke noe behov for å øke denne porteføljen

ytterligere. Områder, kan i et langt perspektiv være en buffer for framtidig, nødvendig
utvidelse av viktige sentrumsfunksjoner for Tangvall.
Grønt Nettverk vil understreke at kulturlandskapsområdene vi her ber om forblir produksjonsenheter
for mat også har uvurderlig estetisk verdi og betydning for biologisk mangfold. Vi har tidligere i en
rekke sammenhenger bedt kommune legge betydelig mer vekt på detteforholdet ved
arealforvaltning, for eksempel Linnegrøvan, Kjellandsheia. For biologisk mangfold siterer vi fra
kommuneplanens mål:
Mål: Kommunen skal sikre biologisk mangfold
Grønt Nettverk ber om at dette forholdet legges inn i kommunens detaljplanarbeide sammen med
naturmangfoldlovens aktuelle bestemmelser .

Våre vurderinger sammenfaller med offentlige vedtak og uttalelser, som eksempelvis i brev
av 3.03.2016 fra fylkesmannen om kommunedelplanen for Tangvall og regionalplan – ”at
matjorda på Tangvall er den beste i regionen” og ”at utnytting til rene boligformål her
vanskelig kan defineres å tilfredsstille storsamfunnets behov”. Slike og tilsvarende uttalelser
viser tydelig at områdene vest for Håverstads jorde ikke må omdisponeres til boligformål.
Grønt Nettverk kan heller ikke se at uttalelsen begrunner omdisponering til idrettsanlegg
som kan plasseres på mindre produktive arealer.
Grønt Nettverk viser så til nasjonale målsettinger om jordvern, som svært tydelig
fremkommer i ”Nasjonal jordvernstategi, Stortingets næringskomitee, prop 127 s (2014 –
2015)” Komiteen ( enstemmig) mener jordvernet må forsterkes ytterligere, og det vises
videre til at det er stor vilje til et mer aktivt jordvern i befolkningen. Komiteen mener at den
regionale og nasjonale arealplanleggingen må styrkes. Komiteen ønsker større bevisstgjøring
hos lokalpolitikere om jordvern. «Komiteen mener at planmyndighet kan være mer restriktiv når det
gjelder bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrka og dyrkbar jord.» Det presiseres
også at alle forvaltningsnivåer har ansvar for å bevare dyrka jord. Lokalpolitikere som lokal
planmyndighet må fortsatt bidra til at omdisponering av dyrka jord blir redusert. Disse uttalelser fra
Stortingets næringskomite underbygger relativt klart begrunnelsen for at dyrket jord vest for
skolesenter utnyttes til landbruksformål.

Stortingets næringskomite uttrykker at sikker og stabil matforsyning for en stadig økende
befolkning i verden og i Norge, er avhengig av at arealene i størst mulig grad beholdes. Jordvern er
derfor ingen særinteresse, men en samfunnssak. Verdens potensial for produksjon av mat reduseres
i stort omfang i mange land. Samtidig kan klimaendringer føre til vanskeligere betingelser for
jordbruk i store deler av verden.

Med hilsen Grønt Nettverk ved
Peder Johan Pedersen, Aleksander Try, Dag Øystein Kerlefsen og Odd Kindberg

Til Søgne kommune

v/Rådmannen

Styret i Søgne Seniorsenter behandlet en sak i sitt møte 27.3.19 som jeg herved
oversender og ber om at blir formidlet til rette vedkommende.

Søgne 28.3.10
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Søgne Seniorsenter

—styremøte

27.3.19

Sak 11 i møte 27.3.19
Uttalelse vedrørende Reguleringsplan - skoler og idrettsanlegg Tangvall / Klepland
Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har lagt ut til høring : «Reguleringsforslag til nytt skolesenter og
idrettsanlegg på Tangvall og Klepland «.
Av dokumentene fremgår bl.a.:
Dagens undergang ved E39 har en liten innbydende utforming og er smal, slik at det kan bli
konflikt mellom kjørende og myke traffikanter.
Et alternativ

er å benytte den eksisterende

Altså, bør den ikke bestå.

nord for Omsorgssenteret.

Den er noe smalere,

bratt ned, og vil berøre arealene som i dag betjener Omsorgssenteret. Store kjøretøy —
eksempelvis busser —vil ikke kunne passere. I forhold til myke trafikanter vil forholdene
være verre enn ved den eksisterende ved E 39.
Det andre alternativet er Klepplandsveien videre, forbi anlegget til Per Try as, undergangen
der og vestover etter Bakkevoldsveien .Støy og annen forstyrrelse vil også her påvirke
eksisterende Omsorgssenter og de nye omsorgsboenhetene som skal bygges.
Bakkevoldveien er smal for møtende kjøretøy og vil medføre belastning på dyrka mark og
opparbeidede hager.
Parkering i forhold til betjening av idrettsanlegget vil trolig finne sted « over alt « uten
system. Undergangen ved Per Try as har blitt vannfylt ved flom flere ganger og kan bli det
igjen.
VEDTAK
Styret for Søgne Seniorsenter

er bekymret

for alternative

forslag til å betjene eksisterende

og fremtidig nye idrettsanlegg nord for dagens E 39. Økt trafikk her på dagtid, kveld og
helger hele året ,vil virke forstyrrende
Omsorgssenter

og støyende for all omsorgsvirksomhet ved dagens

og de nye 64 omsorgsboligene

som skal påbegynnes tidlig høst 2019

Søgne kommune- Arealenheten

Deres ref. 2016/1954-10615/2019

29.03.2019

Merknad til: Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg- Tangvall Plan ID 201606.
Stiller meg uforstående til at nytt forslag til detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg - Tangvall,
vedtatt i plan og miljøutvalget 27.februar 2019, er lagt ut til offentlig ettersyn og høring med frist for
merknader 2.april, uten at vi som grunneiere og berørte er informert.
72/232 er siste parsell dyrkbar mark utskilt fra 72/11 som ikke er nedbygd.
Kun skogseiendom tilbake.
Ønsker i utgangspunktet ingen utbygging på parsell 72/232.
En hall på 70 x 50 meter legger beslag på en altfor stor arealdel av o-BIA2.
Et voldsomt bygg som forringer bomiljøet i området betydelig.
Det er naivt å tro at parkering til 20 biler er tilfredsstillende til en fotballhall og kunstgressbane.
Det er flere ganger telt flere enn 50 biler ved Toyota banen.
Ønsker ikke adkomst fra øst, på privat vei gjennom et tun med bolig på den ene siden og driftsbygg på den
andre siden.
Her drives vedproduksjon og annen aktivitet tilknyttet skogen. 72/11 har også velteplass for tømmer i
område o-BIA2.

For 72/11 og 72/172
Kjell Nygård

Kopi til fylkesmannen

NOTAT
Søgne, 01.04.2019
Vibeke Wold Sunde

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2016/1954- 115

Lnr: 16231/2019 Ark: L13 /MHA

UTTALELSE TIL REGULERING FOR IDRETT OG SKOLER PÅ
TANGVALL
Da det på et tidlig tidspunkt ble lagt ut et prospekt for skoleutbygging på Tangvall, viste
dette at den videregående skolen var plassert midt på gressmatta på Søgne stadion. Da
jeg tok dette opp med teknisk sektor, ble det svart at dette trengte idretten ikke å bekymre
seg for, fordi det bare var et tenkt tilfelle av plassering for å lokke fylkeskommunen til en
sentral tomt på Tangvall.
Da idemøtet for nytt skolesenter startet opp, ble jeg som idrettsansvarlig i Enhet for kultur
ikke invitert med. Jeg har under hele prosessen med planen aldri heller blitt tatt med på
dialog. Det har blitt oppfattet som utestenging.
Søgne stadion ble etablert på Tangvall i 1948, og framstår som i dag som en grønn lunge
– idrettspark – i det stadig mer urbane Tangvall. Idrettsanleggene nær sentrum generer
liv og røre og økt handel.
Jeg sitter i strategigruppa for i drett for Nye Kristiansand. Her kommer følgene målsetting
til uttrykk: «Nedbygging av eksisterende idrettsareal/anlegg skal unngås».
Dersom Søgne stadion flyttes vestover, til ledig tomt, så bli idrettsparken ikke så kompakt
og funksjonell som den burde bli. Idretten får ingen nye anlegg, og prisen for å flytte blir
omkring 30 mill kr (jfr. Vennesla). Denne summen burde heller brukes på bygge en 9er
innendørs fotball hall nord for E39; pris for en slik hall er ca 22 mill. kr.
Fra politisk hold i Søgne blir det hevdet at Vest-Agder fylkeskommune har satt som krav
at den nye videregående skolen må ligge på dagens naturgessbane/Søgne stadion. Fra
fylkeskommunens skolesjef sies det at dette ikke er riktig. Samtidig opplyser byggesjefen
i fylkeskommunen at når skolen ligger nær Tangvall sentrum, så kan arealet til elevenes
skolegård gjøres mindre, ved at Tangvall sentrum kan regnes som en SKOLEGÅRD (!).
På denne bakgrunn bør de to skolene bygges på ledige tomter vest for dagens Søgne
stadion. Midler som spares på flytting bør går til innendørs fotballhall og utendørs
kunstisflate. Idrettsparken bør beholdes og gjøres kompakt med idrettshall og basishall
for turn.
Med hilsen
Magne Haugland

kulturrådgiver

SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 16/06638-41

Deres ref.: 2016/1954

Dato: 01.04.2019

Søgne kommune - merknader - Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for
skolesenter og idrettsanlegg - Tangvall - plan ID 201606
Viser til oversendelse datert 4.2.2019.
Saken gjelder offentlig ettersyn av nytt forslag til detaljregulering for skolesenter på
Tangvall. Fylkeskommunen har i brev datert 8.11.2018 kommet med merknader til de to
alternativene som i forrige runde var på offentlig ettersyn. Etter utarbeidelsen av de to
første alternativene er planområdet utvidet mot vest for å bedre ivareta hensynene til både
skole og idrett. I alternativet som nå er på høring, er det foreslått areal til friidrettsanlegg
mot vest mellom Tangvallbekken og Tangvallveien. Skoleanlegget er foreslått plassert mot
øst, mot Sentrumsveien. Nord for E39 er det avsatt arealer til idrett, inklusiv en fotballhall,
på dagens jorde sør for Gamle Høgskolevei.
Planforslaget som nå er på høring ivaretar i hovedsak fylkeskommunens interesser. Vi
vurderer det som positivt at skolesenteret er plassert nær sentrumsbebyggelsen i sørøst
og slik bidrar til å bygge opp om fremtidig sentrumsutvikling på Tangvall.
Parkering
I planforslaget er krav til parkeringsplasser for bil formulert som minimumskrav. Dette bør
endres og utformes som maksimalkrav. Videre er det i planforslaget satt krav om at
minimum 10 % av p-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler.
Denne andelen bør økes.
I bestemmelsene § 4.1 åpnes det for at det kan etableres nedkjøring til felles
parkeringsanlegg under terreng fra Sentrumsveien (o_V3), Rådhusveien (o_V4) eller
Gamle Høgskolevei. Det pågår også en planprosess for Tangvall terminal. Det er viktig at
lokalisering av rampe for nedkjøring vurderes opp mot dette planarbeidet.
Kollektivtrafikk
Det er viktig at det tilrettelegges for oppstilling av ekstra skolebusser i nærheten av skole/idrettsanlegg, f.eks. i Gamle Høgskolevei. Det er også et behov for oppstilling av andre
busser i forbindelse med idrettsarrangementer. På den planlagte kollektivterminalen er det
ikke kapasitet til mer enn hoved- og lokalrutene, og med nye skoler og flere elever vil det
også bli behov for økt transportkapasitet.
FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAM ARBEID
Postadresse:
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
E-postadresse:
postmottak@vaf.no

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

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:

2 av 2

Idrett
Friidrettsbanen (rundbanen) er ikke målsatt i oversendte dokumenter. Det er viktig at
denne må være 400m for å kunne tilfredsstille krav for å arrangere stevner og idrettens
ønske om en komplett friidrettsstadion.
Kulturminner
Hensynet til kulturminner er ivaretatt.
Vannmiljø og fisk
Det er utarbeidet KU for naturmangfold i forbindelse med planarbeidet, inkludert forholdet
til vannmiljø og fisk. Dette er fulgt opp med relevante bestemmelser for ivaretakelse av
vannmiljøet. Tangvallbekken, som er en anadrom sidebekk av Lundeelva, går gjennom
planområdet. Planforslaget åpner for å flytte denne. Dette er avhengig av tillatelse etter
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, hvor Fylkesmannen er myndighet i anadrome
vassdrag. Det er satt bestemmelser som gir føringer for tiltak i og ved bekken, det er viktig
at dette følges opp for å opprettholde bekkens verdi som gyte- og oppvekstområde for
sjøørret.
….
Dette brevet vil bli lagt frem som referatsak for fylkeskommunens SAM-utvalget og HKUutvalget ved første anledning.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Vedlegg til referatsak i SAM og HKU:
- Forslag til plankart

Adresselister:
Mottakere:
SØGNE KOMMUNE
Kopi til:
Agder Kollektivtrafikk AS
FYLKESMANNEN I AGDER

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø
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Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg – merknader til plan
Viser til mottatt planutkast dat. 04.03.2019 plan ID 201606.. Jeg finner forslaget til plan lite
gjennomtenkt og fremtidsrettet av følgende grunner:
1) Tangvall er vedtatt utbygd med flere blokker i inntil 8 etasjer. Det vil bli en høy utnyttelse og
stor befolkningsøkning. Med det som utbyggingsområde de neste årene velger en å foreslå et
eksiterende grønt område utbygd til skoleformål. Dette området bør ikke bebygges, men
reguleres til idrett eller parkområde. Våre etterkommere vil undres over hvordan Tangvall
ble bygd ned uten at det ble avsatt grøntareal til idrett/park i sentrum.
2) Skoleområde midt i sentrum vil generere mye trafikk. Derfor bør skolesenteret legges mest
mulig ut fra sentrum.
3) Ingen er imot skolesenter. Hvordan finne gode løsninger? Den delen som nå er planlagt på
idrettsplassen vil kunne plasseres på nordsiden av nåværende E-39. Når ny E-39 er ferdig
(skolen bygges samtidig med ny vei?) vil det kunne etableres kryss og veisystem som gir
bedre løsninger enn å lede all trafikk gjennom sentrum.
Jeg blir berørt av utbyggingen. Da jeg kjøpte leilighet i Rådhusveien 43 var det ikke planlagt den
foreslåtte utbyggingen. Tar derfor forbehold om å komme med mulige erstatningskrav.

Hilsen

Odd Glomsaker
Rådhusveien 43
4640 Søgne

Fra: Nygard, Kjell - Optimera AS[kjell.nygard@optimera.no]
Sendt: 02.04.2019 13:43:03
Til: Postmottak
Kopi: knut nygård
Tittel: VS: Kommentar til idrettsanlegg på tangvall.Plan ID20606

From: knut nygård
Sent: Sunday, March 31, 2019 12:24:18 PM
To: Olav Andresen Lars
Subject: Kommentar til idrettsanlegg på tangvall.Plan ID20606

Jeg er grunneier og nabo av O‐BIA 2.Jeg ble sjokkert over planene om idrettshall.Jeg mener at
området er for lite til hall og den trafikken den medfører.Ønsker ikke adkomst fra øst til hallen.

Mvh Knut Nygård
Gamle høyskolevei 47
4640 Søgne

Søgne Idrettsråd
Jon Fjeld, leder

Til Søgne Kommune
Vibeke Vold Sunde
Postmottak@sogne.kommune.no

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg-Tangvall-plan ID
201606
Viser til høringsdokument lagt ut elektronisk på kommunens hjemmesider med høringsfrist 2. april
2019.
Søgne idrettsråd har i møte 1. april 2019 med Søgne Kommune(Ola Frøysland) og WSP(Anne
Lislevand) gitt innspill fra de idrettene som er berørt i Tangvallplanen. Merknadene innarbeides i et
referat fra møtet og kan betrakters som idrettsrådets forslag til merknader til planutkastet.
(møtereferatet er ikke mottatt 2. april, men etter konferanse med Lislevand/Frøysland mente de at
dette var en grei ordning og at møtereferatet kunne ettersendes).
Kort oppsummert har idrettsrådet følgende merknader:














I planforslaget må det inn 4 sandvolleyballbaner, kun to er inne nå.
Tennisbanene opprettholdes som nå
Bør se på servicebygg for tennis og sandvolley felles.
Stor basishall for turn må vises på kartet og det må komme klarere fram i teksten at
kommunestyret i idrettens anleggsplan for 2019 har lagt inn stor basishall og at den kommer
i det nye idrettsbygget på Tangvall
Søgne Idrettsråd mener at svømmehall bør ut av skoleprosjektet og lokaliseres på annen
tomt.
Planene for fotball nord for E-39 er bra.
To balløkker gress er ikke foreslått erstattet i planforslaget. Søgne fotballklubb ønsker disse
erstattet med 7. bane kunstgress på Nygård skole.
Doorwaybanen skal opprettholdes som skole og idrettsanlegg. Den må rehabiliteres. Nytt
toppdekke.
Hvis ikke dette er med i anleggsplanen til kommunen for 2019 må det inn, da anleggsplan for
nye Kristiansand skal vedtas medio 2019
Generelt bør man se på hvordan fotballanleggene kan funksjonere sammen. Gjelder trafikk
mellom anleggene, garderober, redskapsboder, serviceboder(salg, speaker, sekretariat).
Friidrettsbanen må ha hovedlangside langs Lundeveien med tribuner og bygninger plassert
langs veien.
Det må lages en langt bedre plan for hvordan idrettsanleggene skal fungere som en enhet.
For eksempel hvor skal garderober for de ulike anleggsenhetene ligge, servicebygg,
salgssteder etc.



Også adkomst til idrettsanleggene må det lages plan for. Viktig at parkeringsproblematikk
synliggjøres, droppsoner for levering av barn, redskapsgarasjer for tyngre utstyr tilhørende
ulike anlegg må også beskrives.

Ellers henvises det til referat som nevnt over.

Søgne 2. april 2019
For Søgne Idrettsråd

Jon Fjeld

Planforslag idrettsanlegg og skole Tangvall
Søgne Tennisklubb er fornøyd med planen slik den foreligger.
Hvis mulig hadde toppsprøyting/maling vært fint å få gjort som en oppgradering av anlegget. Også
redskapsbod/servicebod kan godt oppgraderes. Tennisklubben er interessert i klubbfasiliteter i ny
idrettshall og er også interessert i at det merkes opp til tennis innendørs i ny hall.
Fredrik Engenes
Søgne Tennisklubb

Presisering av Søgne FK behov for fotballbaner og anlegg
Det er i dag et stort press på fotballbaner og avlastningsareal på Tangvall. I fra midten av mars til
midten av oktober så blir det gjennomført så mange kamper på banene på ukedager, at flere lag ikke
klarer å gjennomføre ordinære treninger på kunstgressbanene. De må bruke tilstøtende areal eller
avlyse treningene.
Vi opplever nå også en stor tilstrømning av jenter og damer som ønsker å spille fotball, noe som fører
til at vi får flere og flere jente- og damelag med i serien de kommende år. Dette gir et ytterligere
press på fotballbanene på Tangvall. Vi har i dag ca 40 lag med i serie og regner med å passere 50 lag i
løpet av få år.
Vi trenger også en 9-hall for å kunne gi de minste er bra innendørs tilbud og til gjennomføring av
SFO/Akademi for unger opp til 13 år. I dag har vi nærmere 80 gutter og jenter som ukentlig benytter
seg av dette tilbudet. Vi budsjetterer med fortsatt vekst også for denne satsningen. I tillegg til
innendørsbane, så krever dette tilbudet også egnede lokaler i klubbhuset til bl.a. matservering.
9-hallen bør også inneholde garderober og klubbhus. Vi mener at lokalisering nord for E-39, ved
siden av Toyota-banen er den meste hensiktsmessige plasseringen.
Nye årskull som starter på skolen er også større enn på lenge, og det er budsjettert med stor økning i
befolkningen de kommende år. Det er derfor avgjørende at reguleringsplanene tar høyde for veksten
og ikke kun tar utgangspunkt i dagens behov.
Nærmere spesifisert, så er vårt behov:
 3 x 11-baner – 2 med kunstgress og en med naturgress som vi deler med friidretten.
Kunstgressbanene bør ha undervarme for å slippe store kostnader til brøyting.
 Tribune og speakertårn i tilknytning til en av banene. Tribunen bør ha en kapasitet på min.
1000 personer og være delvis overbygd.
 Alle banene må ha flomlys.
 Det må være tilstrekkelig med garderobeanlegg i nær tilknytning til banene.
 Toaletter til publikum
 Cafe/kiosk i tilknytning til banene
 Egnede mindre avlastningsareal til oppvarming og gjennomføring av treninger når banene
blir brukt til kamp.
 9-hall eid og bygd av Søgne FK. Den skal også inneholde klubbhus (med kontor, areal til
SFO/Akademi, møterom, kjøkken, etc.)
 Minde lagerbygninger/rom i tilknytning til fotballbanene for lagring av utstyr.
 Tilgang til planlagt styrkerom.
Vi får da et treningsanlegg tilsvarende det som finnes i de fleste sammenlignbare kommunene i
fylket, som f.eks. Lyngdal.
I tillegg så ønsker vi å kunne bruke planlagt kunstgressbane ved Nygård Skole til trening for årskull
tilknyttet denne skolen. Denne banen må m.a.o. ikke bli kun regulert som et nærmiljøanlegg.

19. mars 2019

Søgne Turnforening har følgende kommentarer til planforslaget 27.2.19
I forbindelse med nytt skolesenter på Tangvall med bygging av ny flerbrukshall og tilhørende anlegg
hadde vi i Søgne Turnforening (TF) håpet på å se ny basishall for turn nevnt på plantegninger og
beskrevet mere enn i 2 korte setninger i et 127 siders dokument for detaljregulering.
Vi gir derfor vår kommentar ut ifra anbefalingene fra Idrettsrådet og det løftet vi har fått fra
kommunen som anbefaler bygging av basishall for turn i forbindelse med ny flerbrukshall på
Tangvall.
Felles areal med flerbrukshall
Parkering – Det er et bra forslag med parkeringsplass under hallen og sykler og moped rett utenfor.
Generelt trenger vi flere parkeringsplasser siden hovedparten av våre medlemmer er 3-12 år og blir
kjørt av foreldre. Mange foreldrene er også med på trening. Med overlapping av partier det kan være
mange biler tilstede samtidig (30-50stk).
I fremtiden med tiltenkt medlemsvekst vil det blir enda større behov for flere parkeringsplasser.
Det er viktig for Søgne TF å ha en god trafikkløsning for levering og henting av barn. Mange små barn
skal bringes og hentes på trening og det er en stor fordel om foreldre kan se at barna kommer inn i
hallen. Drop-off sonen vil da fungere bedre og foreldre slipper å parkere for å vite at barna kommer
trygt på trening.
Garderobe – Det er mulig å ha felles garderobe løsning med flerbrukshallen. Men da må de være i
nærhet til basishallen.
Vi ønsker oss låseskap eller garderobeskap i hallen, så gymnastene kan legge fra seg verdisaker/tøy i
nærheten av der de trener.
Vi ønsker oss også skoskap/hyller utenfor hallen da utesko ikke skal inn i turnhallen.
Klubbrom – Det er mulig med felles klubbrom/møterom, men Søgne TF ønsker gjerne skap til våre
pokaler og et styrerom/klubbrom med låsbart skap. En liten kontorplass vil også være kjempebra hvis
mulig.
Kafeteria – Vi vil veldig gjerne ha muligheten å selge ting i en kafé under arrangementer.
Tribune – Vi ønsker oss en basishall i tilknytning til flerbrukshallen. Ideelt sett med stor tribune
kapasitet i flerbrukshallen som vi kan benytte for store arrangementer, stevner, eller konkurranser
(600-800 sitteplasser – til årets Juleoppvisning hadde vi 800 tilskuere).
Lagringsplass for utstyret – Vi ønsker oss en utstyrsbod mellom basishall og flerbrukshall, så boden
kan åpnes fra begge sider og utstyret kan brukes i begge haller. Dette er tidsbesparende ved store
arrangementer, konkurranser og stevner og også viktig for å minimalisere slitasjen på utstyret.
Boden må være i 1. etasje og har stor åpning. Hvis ikke det blir mulig med en slik løsning, må det bli
plass til løst utstyr i basishallen, og god mulighet for å frakte utstyr innendørs mellom de to hallene.

Basishallen
Norges Gymnastikk Turnforbund (NGTF) har laget et forslag til oss i Søgne turnforening med de
viktigste detaljer for planlegging på dette stadiet. Ta en titt på det dokumentet som ligger som
vedlegg.
Tumblehall/Småbarnshall– Søgne TF ønsker å ha sidehall/rom med utstyr til de minste barnepartiene
med skum apparater som kan brukes til aldersgruppen 3-6 år. En slik sidehall vil gi mulighet for utleie
til skole, SFO, bursdager og andre.
Tribune – Til basishall, ønsker vi en mindre tribune til hverdagsbruk og små arrangementer. Gjerne
en tribune litt over treningsfelt for god oversikt av alt som skjer med gymnaster. Fint med god
mulighet til å komme ned til basishallen.
Skillevegg – Vi ønsker et lydtett skillevegg i basishallen slik at hallen kan brukes for flere partier
samtidig.
Lagringsplass for utstyret – ser under felles areal.

Mvh Søgne Turnforening
v/Daglig Leder Heidi Ingebrigtsen
For flere opplysninger og nærmere detaljer, ta gjerne kontakt med:
Daglig Leder Heidi Ingebrigtsen tlf 47457009 leder@sogneturn.no eller
trener/repr i Idrettsrådet Bente Lovise Løvdal tlf 90562172, b_l_engebu@hotmail.com

Innspill fra SIL volleyball til Idrett og skole plan A4-A

Hei.
Vi i Søgne IL volleyball er ikke fornøyde med planforslaget A4-A fra mulighetsstudiet. Vi er en
volleyballklubb med 50-60 medlemmer, og øker i raskt tempo. Vi har fra sesongen 2019/20 1 lag i
2 divisjon herre, 1 nytt lag i 3 divisjon herre og 1 lag i 3 divisjon dame.
På en typisk innetreningsdag kan det være 50 spillere i aktivitet i hall.
Vi har 6 NM aktuelle lag i sandvolleyball NM.
Vi har 30-50 spillere som er aktive på sandbanene ila sommersesongen, og dessuten alltid holdt
en bane ledig til uorganisert spill.
Jeg minner på at banene er bygd uten kommunel finansiering, uten spillemidler og uten
nærmiljømidler. Bare nett rigg, stenger og nedgravde fester til de nåværende banene koster 120
000 kroner.
Jeg minner om at vi var lovet erstatningsanlegg MINST svarende til de eksisterende anlegg.
Jeg minner om at sandbanene slik de ligger nå, er et av de mest brukte ute-arealene for skolene i
vår sommerhalvåret.
Jeg minner om at vi holder regionale turneringer på banene, noe som IKKE lar seg gjennomføre
med kun 2 baner.
Jeg minner om at det er mange av bygdas ungdommer som bruker anlegget utenfor
treningstidene, i helger og ferier.
Jeg minner om at klubben ,med egne midler, har holdt Søgne-Open som en åpen, gratis turnering
hver lørdag/søndag i sommerhalvåret,med premiering og ledelse. for ALLE Søgnes ungdommer.
Slik jeg ser det kommer Turn ut med ny turnhall. Fridrett med ny idrettsstadion, fotball ut med nye
baner og ny fotballhall, tennis ut med nyttanlegg svarende til sine to baner, street/ute basket med
ny bane (der har kommunen ingen lag/ aktivitet),
Vi kan ikke akseptere at et av de mest aktive UTE-idrettsmiljøene sommerstid får halvert sin
treningsflate. Vi klarer ikke å holde på ungdommene på denne måtene. Allerede nå kommer det
ungdommer på treningene og lurer på hvordan vi skal klare å organisere ute-trening med så mye
som folk som vi nå er.
Vi har heller ikke tildelt noe utstyrsbu. Vi trenger minst 10 m2 for å få på plass baller, nett,
førstehjelpsutstyr, høyttaleranlegg og legge stenger etc i opplag vinterstid.
Alternativet er å legge ned klubb, melde overgang til KSK, kristiansand sandvolleyballklubb som er
en av landets største klubber med 12 utebaner. Dette vil medføre mye kjøring og tidsbruk for
støtteapparat,trenere spillere og foreldre.
Er kommunen tjent med dette?
Jeg vil foreslå at hele arealet langs med Turn/Svømmehall blir volleyballbaner.
Basket /lek må da legges i sørende av fotballbane,i forlengelse av eksisterende lekeareal der.

Alternativ er at skate og lekeanlegg (evnt bare lekeanlegg) fra vest for fotballbanen legges der
volleyballbanene er foreslått, og volleyballbanene flyttet dit , det betyr at vi kommer nærmere
friidrettsbanene og den felles utstyrsbua vi må ha der sammen med friidretten.
Konklusjon:
Volleyball er en av de største klubbene med sommerhalvår aktivitet ute. Vi er den eneste idretten
som foreslås å få halvert treningsareal. Vi er en klubb i sterk vekst og med idrettsareal egnet for
uorganisert idrett. Vi klarer oss ikke med 2 baner og uten utstyrsbu, og trenger oss flyttet /byttet
med skate/lek areal vest for doorwaybanen,eller at vi får hele arealet mellom doorway og svøm/
idrettshall.
Mvh Olav Eieland ,hovedtrener.

Reaksjoner fra Søgne Idrettsråd på detaljreguleringsplan for skole og idrettsanlegg på Tangvall

Friidrett
Søgne Idrettslag, friidrett skal ha erstattet konkurranseanlegg for friidrett med tribuner og
tidtaker/servicehus, klubbhus med garderober og redskapsbod for tyngre friidrettsutstyr.
Det foreliggende utkast til detaljregulering er det foreslått to alternativer for hvordan friidrett sine
behov kan dekkes. Den ene med nytt Søgne stadion med sprintlangside langs Lundeveien, den andre
langs bekken.
I de gjennomgående planskissene er det alternativet med sprintlangside langs bekken som går igjen.
Funksjonelt er dette en svært dårlig løsning, da arealene i målområdet er så minimale at det ikke gir
noen mulighet til å få tilfredsstillende løsninger for avvikling av konkurranser.(oppropsplass,
tidtaking, fysisk avstand til lettere redskap og utstyr, avstand til sekretariat etc) .
Banen må legges slik at det i målområdet er plass til tidtaker og service/sekretariatshus(vil kunne
erstatte friidrettens klubbhusbehov).
Friidretten mener derfor at forslaget med sprintlangside mot Lundeveien løser friidrettens behov på
en rimelig bra måte. For at det skal bli god plass i målområdet bør hele anlegget legges noe mer mot
bekken og kanskje trekkes ennå noen mer mot øst.
Forslag med tribune og bygninger mot veien vil løse eventuelle krav til støyskjerming og sikkerhet.
Rent idrettsfunksjonelt er det viktig at avstanden til utegarderober i idrettshallen legges slik at
avstand til stadion blir kortest mulig. Det samme gjelder også garasje for lagring av tyngre utstyr,
hekker, hinderbukker, hoppmatter, stavstativer, innleggsring for slegge, mosjonsløps og
arrangementsutstyr etc. Dette bygget bør ligge slik at det er lett tilgjengelig i forhold til «frakt» til
stadion og må ha innkjørsel for av og pålessing av bil. Felles anlegg med skolen/kommunen er
aktuelt.(som i dag)
Søgne stadion skal også benyttes til fotball og til trim/mosjon eventuell annen idrett.
Noe av servicebygget og garasjen bør også ha funksjoner i forhold til dette.
Lys for løpetrening bør vurderes i forbindelse med bygging av ny stadion. Lyssatt utendørs
styrketreningsområde bør komme tett på banen.
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Høringsuttalelse til reguleringsplan for skolesenter og idrettsanlegg på
Tangvall, planid 201606 i Søgne
Vi viser til kommunens skriv av 04.02.2019 og 28.03.2019.
Reguleringsplanen har i 2018 vært på høring i to alternativer. Nå foreligger et nytt og utvidet
planalternativ, der dagens friidrettsbane gis fullverdig erstatning vest for skolesenteret mellom
Tangvallbekken og Tangvallveien. Det er alternative løsninger med hensyn til plassering av
tribuneanlegg, henholdsvis mot bekken eller mot Tangvallveien. For øvrig skal Tangvallbekkens løp
nå beholdes uendret. Nord for E39 er det åpnet for bygging av en kaldhall med nierbane. Denne
kommer i tillegg til dagens utendørs kunstgressbane (elleverbane). Innenfor skolesenteret på
sørsiden av E39, er tennisbanen opprettholdt som del av skolesenteret, mens eksisterende
kunstgressbane er regulert til idrettsanlegg. Øst for denne banen er det innenfor skolesenteret,
lagt opp til etablering av både flerbrukshall og svømmehall. I tillegg tenkes anlagt her både
volleyballbane og bane for basket, samt areal for lek. Vest for kunstgressbanen og innenfor
skolesenteret tenkes bl.a. nærmiljøpark.
Vurdering
Fylkesmannen viser til vår uttalelse av 01.11.2018 til forrige planforslag. Høringsuttalelsen nå vil
primært knytte seg til ny informasjon.
Tangvallbekken/ROS
Vi ser positivt på at Tangvallbekken ikke lenger skal flyttes. For øvrig har NVE den 25.03.2019,
overfor Fylkesmannen, fremmet innsigelse med hensyn til mangelfullt vurderingsgrunnlag knyttet
til flomfare fra Tangvallbekken. Fylkesmannen har funnet innsigelsen relevant og saklig begrunnet.
Ut fra vårt samordningsoppdrag er derfor innsigelsen den 01.04.2019 fremmet overfor kommunen.
På oppfordring herfra har kommunen, i skriv datert 28.03.2019, fremlagt en revidert ROS-analyse.
Fylkesmannen finner den revidere analysen tilfredsstillende.
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Omdisponert dyrka mark
I og med planforslaget, omdisponeres verdifull dyrka mark til ny friidrettsbane. Arealet er allerede
godkjent omdisponert til boligformål, i og med kommunedelplanen for Tangvall. Når boligformålet
nå foreslås endret til idrettsformål, bør kommunen være sikker på at dette miljømessig er den mest
riktige lokaliseringen av anlegget. Samtidig er det viktig at endret formål kompenseres, eksempelvis
ved at kommunen krever en høyest mulig utnyttelse av både eksisterende og nye boligområder på
Tangvall.
Klimahensyn
Reguleringsplanen for skolesentret bør sikre en mest mulig klimavennlig utbygging, først og fremst
med tanke på reduksjon i CO2-utslipp og energibruk. Forslag til reguleringsbestemmelser har ingen
konkrete krav knyttet til dette, men det er stilt krav om utarbeiding av kvalitetsprogram for miljø og
energi.
I kvalitetsprogrammet bør inngå bl.a. krav om bruk av trematerialer, også i bærende konstruksjoner
over kjeller, krav om størst mulig grad av egenproduksjon av elektrisk kraft, f.eks. ved solcelleanlegg
på tak og/eller vegg, samt energisparende og miljøvennlige løsninger med hensyn på drift av
anleggene. Vi anbefaler også at man går ut over minstekravene i TEK 17, f.eks. plusshus-standard.
Videre er transport til og fra skolen et viktig element i denne sammenheng, og det bør herunder
tilrettelegges for miljøvennlige transportløsninger (bl.a. bør det utarbeides en mobilitetsplan), f.eks.
med gode og sentrale sykkelparkeringsplasser, serviceplass for sykkel, garderobeløsning for ansatte,
parkeringsplassen lengst unna, effektiv og vinterbrøytet snarvei til kollektiv, osv.
Barn og unge
I vår uttalelse av 01.11.2018 la vi til grunn at kommuneoverlegen hadde gitt samtykke til etablering
av skolesenteret. Slikt samtykke ble etterlyste, spesielt fordi det er noe avstand mellom tilgjengelige
uteoppholdsarealer innenfor skolesenteret og anbefalt behov til 1170 elever (540
ungdomsskoleelever og 630 elever i videregående skole). Anbefalt uteoppholdsareal utgjør 37500
kvm, dvs. 32 kvm i gjennomsnitt pr. elev. Da er det beregnet 50 kvm pr elev for inntil 300 elever, og
25 kvm for hver elev utover dette.
Innenfor skoleområdet er det lagt til grunn 21000 kvm som et grovt anslag for ungdomsskolen og
2750 kvm for den videregående skolen, hvor flere av arealene for den videregående skolen framstår
som nødvendige undervisningsarealer og ikke som uteoppholdsarealer. Dersom idrettsanlegget
(elleverbanen), som er omgitt av skolesenteret, legges inn i uteoppholdsarealet, er det beregnet at
hver elev da vil ha ca. 21 kvm til disposisjon. Vurdert opp mot et anbefalt gjennomsnitt på 32 kvm pr
elev, vil det derfor fortsatt være en manko på 11 kvm.
Fungerende kommuneoverlege innen miljørettet helsevern har den 27.03.2019 avgitt uttalelse med
hensyn til bl.a. uteoppholdsarealene. Da fotavtrykk og plassering av skolebyggene ikke er endelig
fastsatt, gjøres det ingen konklusjoner. I stedet vektlegges viktigheten av å følge opp nærhet og
utforming av uteoppholdsarealene.
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Vi støtter kommuneoverlegens vurdering, og legger herunder til grunn at man i det videre arbeidet
har et stort fokus på uteoppholdsarealene, for å sikre at disse for en god utforming og lokalisering.
For øvrig slutter vi oss til kommuneoverlegens øvrige merknader med hensyn til
trygghet/kriminalitetsforebygging, trafikksikkerhet/mobilitetsplan og miljøfaktorer.

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen
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Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg ‐
Tangvall ‐ plan ID 201606
Vi viser til oversendelse i forbindelse med offentlig ettersyn og høring av detaljregulering.
Som nevnt i planbeskrivelsen kan ifølge Bravida det bli behov for 2000 A for å forsyne skolen med strøm.
Vi krever at nettesjonen plasseres i bygget og i bakkeplan. Det må derfor avsettes areal til dette formålet i
samarbeid med oss.
Se vedlagte REN blad 6002.

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

www.aenett.no

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato: 30.10.2018
Vår ref.: 201603774-4
Arkiv: 323
Deres dato: 02.10.2018
Deres ref.: 2016/1954 - 42401/2018

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljregulering
for skolesenter Tangvall - Søgne kommune - Planid 201606
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
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Middelthunsgate 29
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0301 OSLO
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8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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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:
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Faglig råd og høringsuttalelse til detaljregulering for skolesenter -Tangvall planid 201606 - Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 02.10.2018.
Planforslaget har som formål å legge til rette for idrettsanlegg og et nytt skolesenter på
Tangvall, med ungdomsskole (540 elever) og videregående skole (630 elever). Det er i
tillegg forutsatt bruk av skoleområdet til kulturskole, dimensjonert for 250 elever.
Reguleringsbestemmelsene åpner også for barnehage og svømmehall, men i følge
planbeskrivelsen er det ikke plass til barnehage. Ved offentlig ettersyn er det lagt ut to
alternative planforslag.
For planalternativ 1 (rådmannens forslag), er skolesenteret koblet opp mot
sentrum/Sentrumsveien, med en «forplass» og kollektivknutepunkt. Planløsningen gir mulighet
for å etablere nedkjøring til parkeringskjeller fra Sentrumsveien. Dette betyr bl.a. at dagens
friidrettsbane mellom dagens skoleanlegg og Sentrumsveien må flyttes til et nytt, men mindre
anlegg langs sørsiden av E39. Kommunens plan- og miljøutvalg har i denne sammenheng
bedt rådmannen om umiddelbart å starte utredning av tilleggstomt i nærhet av skolesenteret,
som kan erstatte de idrettsanleggene som går tapt.
Planalternativ 2 (A0) bevarer friidrettsbanen, tennisbaner og 11-er fotballbane sør for E39
som i dag. Bygningsmassen for skoleanlegget vil da bli samlet i ett bygg, med atkomst fra
Rådhusveien. Nærmiljøpark på 5 dekar vil da bli lagt på nordsiden av E39.
For begge alternativene vil Tangvallbekken bli flyttet og dyrka mark på Håverstads jorde
omdisponert, hvorav sistnevnte er i samsvar med kommunedelplanen for Tangvall.
Arealformålene på nordsiden av E39 reguleres likt med hensyn til idrettsformål, i begge
planalternativene. For å sikre trygg ferdsel til og fra anleggene på nordsiden av E39, er
det fra skoleområdet kun åpnet for gang- og sykkelveiatkomst under E39.
Vurdering
Fylkesmannen ser positivt på det omfattende planarbeidet som er lagt ned, og for at det
legges til rette for et samlet skolesenter på Tangvall. Vi legger til grunn at kommuneoverlegen,
etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, har gitt samtykke til etablering
av skolesenteret. Videre legger vi til grunn at normkravene for skolens uteoppholdsarealer
oppfylles innenfor avsatt byggeområde for undervisning (o_BOP1).

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

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Tap av idrettsanlegg
Planalternativ 1 fører til at idrettsarealer som brukes av barn og unge omdisponeres, uten at
det gis fullverdig erstatning. Planforslaget er følgelig i strid med Rikspolitiske retningslinjer for
barn og unge, jf. pkt. 5d. Vi gir derfor faglig råd om at Plan- og miljøutvalgets vedtak om
straks å utrede en tilleggstomt i nærheten av skolesenteret, avklares og inngår som en del av
planalternativ 1.
Parkering
Det er i høringsbrevet spesielt bedt om innspill til foreslått parkeringsløsning og -krav.
Reguleringsbestemmelse 3.1.3 sier at det skal anlegges minimum 110 parkeringsplasser
innenfor skoleområdet i felt o_BOP1. Maksimalt 30 av disse skal være på bakkenivå, mens
resterende plasser skal etableres i fellesanlegg under bakken. Av plassene skal 8 være brede
HC-plasser, med god tilgjengelighet til skole og idrettsfunksjoner. Minst 10 % av plassene skal
tilrettelegges for el-bil og for øvrig være tilrettelagt for sambruk. Reguleringsbestemmelse
3.1.4 sier at det skal anlegges minimum 250 sykkelparkerings-plasser innenfor skoleområdet,
hvorav minst 30 % av plassene skal være overbygd. I tillegg skal det være anlagt minst 10
sykkelparkeringsplasser knyttet til hver av samtlige 3 idrettsanlegg, o_BIA.
Fylkesmannen ser det som viktig å legge klimahensyn til grunn i vurderingen av
parkeringskrav, herunder slik at dette hensynet tillegges vesentlig vekt. Parkeringskrav bør ut
fra dette utformes slik at personbiltrafikken begrenses, samtidig som det legges til rette for økt
bruk av gange, sykkel og kollektivtrafikk. Knyttet til foreliggende planforslag, mener vi at
parkeringskravene bør skjerpes. Vi gir faglig råd om at det settes maksgrense for
bilparkering, og at plassene fortrinnsvis reserveres 0-utslippskjøretøy. Videre gir vi faglig råd
om at sykkelparkeringen utformes slik at den får tilfredsstillende beskyttelse mot regn og snø
under normale vindforhold.
Tangvallbekken
Det er i bestemmelsene gitt noen føringer for hvordan flytting av Tangvallbekken skal
planlegges og gjennomføres. Vi nevner at for selve flyttingen må det søkes i henhold til
fysiske tiltak i vassdrag, se forskrift FOR 2004-11-15 nr 1468. Tillatelse etter denne forskriften
kan gis av Fylkesmannen når det gjelder tiltak på strekninger som fører anadrome laksefisk
eller kreps, slik tilfellet er her. Det må lages en beskrivelse over hvor bekken skal flyttes til og
hvordan dette løses med kantvegetasjon, gytegrus og hvilesteiner mm. Dersom den flyttes,
må Nye veier varsles i forhold til E39 og til plassering av vannkjemiske overvåkningsstasjoner.

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
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Søgne kommune - merknader - Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for
skolesenter - Tangvall - planID 201606
Viser til oversendelse datert 2.10.18.
Saken gjelder forslag til detaljregulering for skolesenter på Tangvall til offentlig ettersyn. To
alternativer er nå til høring – alternativ A0 og A1.
Formannskapet i Søgne kommune behandlet et nytt alternativ (kalt A4) i møte 7.11.2018. I
dette møtet ble det vedtatt at planforslaget/-området vil bli utvidet og revidert. Etter
samtale med kommunen oversendes dette brevet for å få frem faglige innspill til de to
høringsalternativene, som videre kan innarbeides i revidert planforslag. Fylkeskommunen
vil komme med ytterligere merknader når revidert planforslag oversendes til høring.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for idrettsanlegg og nytt skolesenter med
videregående skole (630 elever) og ungdomsskole (540 elever), samt kobling mot sentrum
og kollektivknutepunkt. Planforslaget er utarbeidet på vegne av Vest-Agder
fylkeskommune og Søgne kommune.
Fylkeskommunens vurderinger i denne saken er basert på hensyn til stedsutvikling på
Tangvall, og inneholder momenter som hensyn til idrett/friidrett, kollektiv, gående/syklende
og kulturminner. Dette brevet omhandler ikke fylkeskommunen sine interesser som
eiendomsaktør og skoleutbygger.
Stedsutvikling
Det er både lokalt og regionalt ønskelig å utvikle Tangvall videre som tettsted. Et
skolebygg med mange funksjoner tett knyttet til Tangvall vil bygge opp om
sentrumsfunksjonen. Utformingen og den fysiske nærheten mellom skolebygget og
Tangvall sentrum er et sentralt suksessfaktor for å bidra til sambruk og delte funksjoner.
Alternativ A1, som er tett integrert med Tangvall sentrum, vurderes som å bygge opp
under ønsket tettstedsutvikling. A1 vurderes også betydelig bedre ettersom
nærmiljøparken blir liggende på sørsiden av E39.
Friidretten nasjonal og lokalt

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAM ARBEID
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Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
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Norsk friidrett har fått et realt oppsving de siste par årene. Men det er en nasjonal trend at
indre bane på friidrettsstadion omlegges fra naturgress til kunstgress, og dette er et
problem for friidretten landet over. Denne trenden ser vi også i Agder, da er det flere
kombinasjonsanlegg hvor det nå er kunstgress på indre bane – og banen kan ikke lenger
defineres som et fullverdig friidrettsstadion. Det er ikke unaturlig at fotballen ønsker å
etablere et dekke som har mye høyere brukstid, men dette kommer i konflikt med
friidrettens bruk i kombinerte anlegg med friidrettsbane hvor naturgresset brukes til
kastøvelser. Dersom indre bane i kombinasjonsanlegg omgjøres til kunstgressbane er
dette en bruksendring, og denne bruksendringen gjør at en kun kan arrangere
stevner/mesterskap med begrensede øvelser, blant annet ikke kretsmesterskap.
I Agder ser en stadig flere friidrettsanlegg som etableres, men dette er delanlegg for
friidrett. Disse er beregnet for trening og er gjerne tilknyttet skole. Her kan det trenes i
tekniske øvelser som hopp, sprint og kast (støt-øvelser). Det er derimot en stor nedgang
av fullverdige friidrettsanlegg. I Vest-Agder er det ti friidrettsbaner med fast dekke på
løpebanen, og seks av disse banene er omlagt fra naturgress til kunstgress. Åseral,
Lyngdal, Marnardal, Audnedal, Mandal (Holum) og Hægebostad. Det er fire som defineres
som fullverdig friidrettsstadion og som kombinerer fotball og friidrett på indre bane på
naturgress. Dette er Kristiansand stadion, Mandal idrettspark, Vanse stadion og Søgne
stadion. I Aust-Agder finner en fire tilsvarende anlegg; Evje, Arendal, Fevik (kun 4
løpebaner) og Grimstad.
Vest-Agder friidrettskrets og på kretstinget fra 2016 kom det frem at "det er bra dekning av
friidrettsbaner i Vest-Agder, utenom Kristiansand. For at friidretten skal blomstre i Vest
Agder er det viktig med god lokal anleggsdekning i Kristiansand. Slik det er nå er det ikke
tilfredsstillende". Dette er en aktuell problemstilling i Nye Kristiansand.
Naturgress og kunstgress
En av utfordringene med Alternativ A1 er at det planlegges å omlegge stadion fra
naturgress til kunstgress. Omlegging fra naturgress til kunstgress i kombinasjonsanlegg
(friidrett og fotball) krever godkjenning fra departementet, jf. pkt. 2.3.3 i bestemmelsene for
spillemidler. Årsaken til dette er at omleggingen innebærer at en ikke kan kaste spyd,
diskos og slegge på et kunstgress. Denne omleggingen er ikke unik, det finnes eksempler
på dette fra hele landet. I noen tilfeller har det blitt gitt godkjenning til å legge kunstgress,
men dette er i tilfeller hvor både Fotballforbundet og Friidrettsforbundet, som er
høringsinstans i like saker, mener at det er formålstjenlig å omlegge til kunstgress. Andre
steder har det blitt lagt kunstgress, men samtidig er det etablert en ny kastebane i
tilknytning til eksisterende stadion. En tredje løsning er å beholde eksisterende naturgress
og heller bygge ny kunstgressbane et annet sted tilrettelagt for fotball.
Dette med nytt kastfelt er blitt gjort i alternativ A1, men kastfeltet er lagt vis a vis en
kunstgress 7'er bane. Dette kan være utfordrende med tanke på sambruk. Spydkast kan
komme ut av retning, både ved feilkast eller grunnet vind. Spyd har truffet løpebanen ved
noen anledninger, og med slike avstander som et godt spydkast innebærer, er det viktig at
alle innenfor en faresone har oppmerksomheten rettet mot spydet. Det kan ikke tas for gitt
at man kan kaste spyd i kastfeltet samtidig som det spilles fotball på banen som ligger ved
siden av. Kastefeltet som er et erstatningsareal for kastøvelsene tar opp en del areal på
nordsiden av E39. Som igjen gjør det utfordrende å plassere en kunstgressbane som er
større enn 60x40m (7'er). Lokalidretten ønsker seg en større bane enn dette.

3 av 5

Ved å beholde naturgress på stadion så vil kastøvelser kunne gjennomføres på stadion.
Det vil resultere i at arealet der kastefeltet er plassert blir frigjort for annen bruk. Da vil det
være mulig å innplassere en større bane, som er ønske fra idretten. F.eks. en 9'er
fotballhall som har vært nevnt fra idrettens side. En naturgressbane har ikke like stor
bruksfrekvens som en kunstgressbane, men det er viktig at friidrettens bruk av banen er
med i regnestykket når en økning i brukstimer ved en eventuell omlegging til kunstgress
estimeres. Hele stadion må benyttes, ikke kun indre bane. Det er også viktig å understreke
at den estimerte økningen i brukstimer ved omlegging til kunstgress bygger på at man skal
hente ut like mange brukstimer om vinteren som om sommeren. Da må det også inn i
regnskapet at fotballen er interessert i å etablere fotballhall, og da blir trolig denne mest
benyttet når det kommer til treninger på vinterstid.
I stedet for å etablere stadion med naturgress, som har en vesentlig lavere brukstid enn
kunstgress, kan en vurdere hybridgress. Dette er kunstgress uten gummigranulat, med
langt færre gressfibre av plast, som en gror naturgress oppi. Dette gir et langt mer
slitesterkt gress som vil øke brukstiden i forhold til naturgress, og som også tåler
kastøvelsene. Et slikt gress er blant annet etablert på Arena Civica, det kommunale
friidrettsstadionet i Milano, og dette har vært uproblematisk med tanke på kastøvelser for
friidrett.
Hybridgress vil da kunne være en løsning som både sikrer at stadion blir et fullverdig
friidrettsstadion med kastøvelser, samtidig som det øker brukstiden for fotballen ettersom
hybridgresset er mer robust enn en normal naturgressbane. Samtidig vil denne løsningen
frigjøre areal nord for E39, som gjør det mulig å etablere en fotballhall med
klubbhusfunksjoner som gir fotballen bedre vintertilbud og samlet deres virke på ett
område.
Dersom stadion skal flyttes langs E39 som i alternativ A0 må det passes på at stadion blir i
reelle mål. Løpebanen skal være 6 løpebaner a 400m. Det skal også være
sikkerhetssoner på gressbanen i tillegg til aktivitetsflaten. Det forutsettes at det i
planforslagene er kvalitetsikret at dette seg innplassere sammen med omlegging av
bekken og veien som skal legges langs denne bekken. Videre forutsettes at funksjoner for
oppvarming, trening, spill og lek tilsvarende dagens anleggssituasjon er ivaretatt i
planforslagene.
Kollektiv, gående og syklende
En attraktiv, enkel og trafikksikker adkomst mellom ny skole og fremtidig kollektivterminal i
Tangvall er viktig.
Alternativ A1 vurderes å gi best atkomst til fremtidig kollektivterminal. Dette på grunn av
skolens plassering på tomten mot øst og den korte avstanden til fremtidig kollektivterminal
(ca 200 m). Alternativ A0 innebærer at strekningen blir litt lengre (rundt idrettsbanen). En
avgjørende faktor for gode løsninger i begge forslag, er at det legges til rette for attraktive
atkomstløsninger til kollektivterminal også i utformingen av skolesenteret og uteområdet.
Korteste veg fra skolesenter til kollektivterminal er Sentrumsveien. Det kan være behov for
trafikksikker kryssing av gamle Høgskoleveg og fortau videre langs Sentrumsveien til
kollektivterminal. Fortau langs Sentrumsveien er regulert i gjeldende detaljreguleringsplan
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for Tangvall sentrum nord (Planid. 201412. Sentrumsveien fremstår som et naturlig
vegvalg, og det gis råd om å stille rekkefølgekrav om trafikksikker kryssing av gamle
Høgskoleveg og opparbeiding av gangfelt langs Sentrumsveien i henhold til godkjent
reguleringsplan før det gis byggetillatelse til ny bebyggelse i BOP1.
Fylkeskommunen er i utgangspunktet positiv til stenging av Sentrumsveien for trafikk, men
mulighetene for buss bør opprettholdes. Dette vil bidra til å styrke tilknytningen mellom
skolesenter og kollektivterminal. Endelig avgjørelse må imidlertid avvente og sees i
sammenheng med detaljutforming av kollektivterminal og AKT sine behov.
Parkeringsdekning
Krav til antall sykkelparkeringsplasser under tak bør økes. I planforslaget er kravet
minimum 30 % av totalt minimum 250 sykkelparkeringsplasser. I den videre
detaljutformingen bør det settes premisser om lett tilgjengelighet til sykkelparkering,
inkludert lademuligheter for el-sykkel.
Kravet til parkeringsplasser for bil bør reduseres. I planforslaget er kravet at det skal
anlegges minimum 110 parkeringsplasser til bil innenfor felt o_BOP1. Maksimum 30 av
plassene kan være overflateparkering, mens resterende plasser skal etableres i
fellesanlegg under terreng. Å angi minimumsparkering er et uheldig signal, da dette
innebærer "fritt frem" for etablering av parkeringsplasser i området. Fylkesrådmannen
mener bestemmelsen må endres til å angi et maksimum antall parkeringsplasser. Her bør
fylkeskommune og kommune gå foran som gode eksempler.
Felles parkeringskjeller
Fylkesrådmannen mener det er positivt at det tilrettelegges for felles parkeringsanlegg
under bakken, hvor flere parkeringskjeller knyttes sammen, inkludert eventuelt fremtidig
anlegg under skolesenter. En slik felles løsning vurderes ikke å være realiserbart i
alternativ A0. I arbeid med tettstedsutvikling på Tangvall har det vært et viktig premiss at
hovedandelen av parkeringsanlegg legges under bakken, og at parkering i dagen
reduseres. Dette bør arbeides videre med i planforslag.
I oversendelse ønskes det innspill om forholdet til fremtidig kollektivterminal og
nedkjøringsrampe til felles parkeringsanlegg fra Sentrumsveien. Endelig utforming av
terminalen er ikke avklart. Fylkeskommunen sitter i arbeidsgruppe for kollektivterminalen.
Fylkesrådmannen forutsetter at nedkjøringsrampe til felles parkeringskjeller ikke kommer i
konflikt med optimal utforming av kollektivterminal eller vanskeliggjør tilgjengelighet for
gående. Et overordnet mål for terminalen er å gjøre denne til en naturlig del av sentrum.
En nedkjøringsrampe kan skape en betydelig barrierevirkning. En eventuell
nedkjøringsrampe må ikke plasseres slik at den forhindrer gode løsninger. Dersom det
fremmes forslag som vanskeliggjør optimal utforming av fremtidig kollektivterminal må
fylkeskommunen vurdere å fremme innsigelse. Et bearbeidet planforslag bør ta stilling til
dette forholdet.
NVE sitt aktsomhetskart for flom gir en indikasjon på områder som kan være flomutsatt.
Store deler av Tangvall sentrum er avmerket på aktsomhetskartet. Et eventuelt
parkeringsanlegg under bakken med nedkjøring i Sentrumsveien må i tilfelle utredes nøye.
Det forutsettes også at det ikke gjøres tiltak som forverrer flomsituasjon for fylkesvegen
114.
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Kulturminner
Planen er i konflikt med et automatisk fredet kulturminne; ID 134542, Håverstads jorde.
Fylkeskonservatoren videresender saken til Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling.
Vannmiljø og fisk
Det er utarbeidet KU for naturmangfold i forbindelse med planarbeidet, inkludert forholdet
til vannmiljø og fisk. Dette er fulgt opp med relevante bestemmelser for ivaretakelse av
vannmiljøet. Tangvallbekken, som er en anadrom sidebekk av Lundeelva, går gjennom
planområdet. Planforslaget åpner for å flytte denne. Dette er avhengig av tillatelse etter
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, hvor Fylkesmannen er myndighet i anadrome
vassdrag. Det er satt bestemmelser som gir føringer for tiltak i og ved bekken, det er viktig
at dette følges opp for å opprettholde bekkens verdi som gyte- og oppvekstområde for
sjøørret.

Konklusjon
Forholdet mellom skolesenter, idrettsfunksjoner, nærmiljøpark, felles parkeringskjeller og
tilgjengelighet til fremtidig kollektivterminal må vurderes helhetlig. Innspillene i dette brevet
bes nyttiggjort i forbindelse med utarbeidelse av det nye alternativet A4.
…..
Dette brevet blir lagt fram for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning samt
hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø som referatsak ved første anledning.

Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø

Vedlegg:
- Utklipp av reguleringsplankart og illustrasjonsplan, til referatsak i SAM-utvalget
Adresselister:
Mottakere:
Søgne kommune
Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Detaljregulering skolesenter Tangvall - vedlegg til referatsak i SAM-utvalget
Reguleringsplan alternativ A1

Reguleringsplan alternativ A0

Illustrasjonsplan alternativ A1

Illustrasjonsplan alternativ A0

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

16/106900-5

Deres referanse:

Vår dato:
15.11.2018

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for nytt skolesenter på Tangvall i
Søgne kommune - planID 201606 - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 2.10.2018.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for
nytt skolesenter på Tangvall.
Formålet med planen er å tilrettelegge for et nytt skolesenter på Tangvall, med videregående
skole, ungdomsskole og idrettsanlegg. Området skal rettes mot sentrum og
kollektivknutepunkt.
Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget:
-

Statens vegvesen har i møte med kommunen gitt klare signaler om byggegrense mot
E39 i denne reguleringsplanen, jf. møtereferat av 31.5.2018. Byggegrensen er viktig,
blant annet for å sikre arealer til eventuell fremtidig utvidelse av vegen, etablering av
midtdeler, gang-/ sykkelveg og liknende. Det skal bygges ny E39 i trasé lengre nord,
og eksisterende veg vil bli omklassifisert. Den generelle byggegrensen for E39 og
regional fylkesveg, som vegen trolig blir omklassifisert til, er 50 meter. Av
reguleringsbestemmelsene, punkt 3.3. Idrettsanlegg, fremgår det at nærmere angitte
tiltak kan tillates innenfor formålsgrensen for o_BIA1-3. Byggegrense mot E39 i
områdene o_BIA1-2 må innarbeides 20 meter fra midten av europavegen. Eventuelt
må formålsgrensen flyttes tilsvarende. Område o_BIA3 er delt i to. Det må fremgå av
bestemmelsene at byggetiltak ikke tillates i området nærmest vegen og området kan
med fordel gis et annet formål. For alternativ A0 må byggegrensen mot E39 i o_BIA3
settes til 20 meter.

-

Byggegrense mot fv. 114 i område o_BOP1 må endres til minimum femten meter. I
planen gjøres det grep ved at området for undervisning utvides og Stemveien legges
om/flyttes mot vest. Eksisterende fortau langs Rådhusveien (ved skolen) forlenges,
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Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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og krysningspunktet på fv. 114, til gang-/sykkelveg på sørsiden av fylkesvegen,
flyttes mot vest. Statens vegvesen er positiv til foreslått flytting av krysningspunktet,
men det bør justeres noe mot øst, slik at trafikk fra o_V5 som svinger mot venstre ut
på fylkesvegen, får rettet opp før krysningspunktet.
-

For hensiktsmessig drift/vedlikehold (snøopplag) og nødvendig areal til
skiltplassering bør deleren mellom fylkesveg og gang-/sykkelveg, ved
krysningspunktet, økes til tre meter. Det må også settes av 1,5 meter til annen
veggrunn på innsiden av gang-/sykkelvegen (på o_BOP1).

-

Frisiktsoner mangler for flere kryss/avkjørsler. Statens vegvesen forutsetter at dette
innarbeides, jf. krav i vegnormalene, før sluttbehandling av planen.

-

Det bør omtales i planbeskrivelsen at byggeplan for tiltak i tilknytning til fylkesveg
skal godkjennes av Statens vegvesen.

Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,

Søgne idrettsråd

Til Søgne kommune
Arealenheten
Vibeke Vold Sunde

Uttalelse detaljreguleringsplan Nytt skolesenter Tangvall
Viser til plan, lagt ut til offentlig ettersyn,,vedrørende Skolesenter på Tangvall behandlet i Plan og
miljøutvalget 19.09 2018 med høringsfrist 16. 11 2018
Søgne idrettsråd har i utvidet styremøte( med representanter for idrettene som berøres av planen)
15. november drøftet planforslaget.
Generelt til reguleringsprosessen- fra idrettsanlegg til skolesenter
I reguleringsprosessen har idrettsrådet vært positive til omregulering av idrettsarealene fra
idrettsanlegg til skole og idrettsanlegg Forutsetningene har hele tiden vært at de anleggene som
ligger på Tangvall i dag skal erstattes med tilsvarende anlegg på i ny plan.
Da «plan for plan for detaljregulering ble fremmet, var forslaget at det skulle lages en plan for
skoleanlegg på Tangvall med tilhørende idrettsanlegg. Idrettsrådet gav i sin uttalelse til
detaljplanforslaget at det ikke skulle planlegges idrettsanlegg som en del av skoleanlegget, men som
funksjonelle selvstendige idrettsanlegg med samme funksjoner som i dag.
Reguleringsplanforslaget som ble lagt fram for plan og miljøutvalget 19.10 hadde tittelen «Nytt
Skolesenter på Tangvall». Mulighetsstudiets skisse A-4 var modellen for arealdisponeringen for
skoleanlegget med tilhørende idrettsanlegg. (Del 1 i høringsforslaget)
Skolesenteret med tilhørende kroppsøvingsanlegg var planlagt i detalj. Idrettsanleggene, som vi har
forstått, skulle først detaljplanlegges når en hadde fått plassert skoleanleggene. Altså var det
framlagte forslag kun et skisseprosjekt hvor man prøvde å plassere de anleggene som i dag er på
Tangvall innen planområdet, men uten å se på idrettsfunksjonelle krav og funksjoner.
Kommentar til Del 1 i forslag til detaljreguleringsplan skoleanlegg Tangvall
Forslaget dekker ikke noen av de behov idretten har, friidrettstilbudet blir marginalisert, fotballen
mister en fullverdig 11 er matchbane samt to mindre gressfelt, tennis og sandvolleyball reduseres
eller får dårligere lokalisering. Søgne IL og Søgne Fotballklubb får ikke tilfredsstillende erstatninger
for klubbhuset.
Kommentarer til del 2 i forslag til detaljreguleringsplan for skoleanlegg Tangvall
I behandlingen i plan og miljøutvalget 19.10 ble det vedtatt et tilleggsforslag basert på A 0 i
mulighetsstudien, også skulle legges ut til høring. Dette forslaget ivaretar idrettens behov meget
godt.
I praksis beholder man Søgne Stadion, Kunstgressbanene på begge sider av E-39 og tennisanlegget.

Nytt sandvolleyanlegg kan etableres mellom Søgne stadion nord og E-39. (Gressareal som brukes
som balløkke i dag)
Tribune, redskapsboder og sekretariat/tidtakerfasiliteter på stadion anlegget må plasseres mellom
skolebygg og løpebanen. Dette dekker friidrettens behov for arrangements og klubbhusfunksjoner.
Fotballen må få tilsvarende lokaliteter som i dag, men bør vurdere flyttet til en av kunstgressbanene.
Fotballen ønsker at det etableres klubbhusfunksjoner sammen med en oppgradering av anlegget
nord for E-39 ( hall)
Kommentar til innendørs anleggene i forslag 1 og 2
I idrettsanleggene(spillemiddelberettiget) tilhørende skoleanlegget er det foreslått standard
idrettshall. Tinntjønnhallen er spesielt tilrettelagt for håndball, Nygårdshallen er utrustet som
trenings og konkurransearena for badminton og basket. Tangvallhallen bør tilrettelegges som
flerbrukshall, men legges spesielt til rette som matcharena for volleyball. (finns ingen anlegg med
denne funksjonen i nye Kristiansand) Må også sees sammen med sandvolleyball anlegget utendørs.
Det er positivt at det bygges en basishall i skoleanlegget. Søgne Turn har gitt innspill på at denne
hallen bør integreres i eller bygges i tilknytning til flerbrukshallen. Den bør dimensjoneres 25m x 45m
og 9 m takhøyde (25x 20 m foreslått i romprogrammet- den er alt for liten i forhold til Søgne Turns
behov i dag. Kristiansand Turn ønsker for øvrig samme type hall i Kristiansand)
Utvidelse av planområdet til skolesenter (kunngjøring Fædrelandsvennen 15. november)
Formålet med utvidelse av planområde er ifølge kunngjøring fra Søgne kommune; idrettsformål
(friidrettsbane) Sannsynligvis er det ikke plass til et fullverdig friidrettsanlegg i det foreslåtte
området, men det er jo muligheter til å flytte skoleanlegget mer mot vest sammenlignet med
Rådmannens forslag del 1.

Søgne 16. november 2018
Uttalelsen er vedtatt i
Styret i Søgne Idrettsråd 15. november 2018
og tilsluttet av Søgne Fotballklubb, Søgne IL, volleyball og friidrett, Søgne Tennisklubb og Søgne
Turnforening(klubbene som er berørt av Tangvallplanen)
For Søgne Idrettsråd
Jon Fjeld
leder
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Saksmappe:
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Saksframlegg
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Utv.saksnr
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Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
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Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for skolesenter
på Tangvall – plan ID 201606 ut på offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.02.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
skolesenter på Tangvall – plan ID 201606 ut på offentlig ettersyn og høring.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 2 (H) stemmer.
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
skolesenter på Tangvall – plan ID 201606 ut på offentlig ettersyn og høring.

Bakgrunn for saken:
Asplan Viak med WSP som prosjektleder har utarbeidet forslag til detaljregulering for nytt
skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall på vegne av Vest-Agder fylkeskommune og Søgne
kommune.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for idrettsanlegg og nytt skolesenter med
videregående skole (630 elever) og ungdomsskole (540), samt kobling mot sentrum og
kollektivknutepunkt.
Det ble varslet oppstart av planarbeidet 30.06.16. Planprogrammet ble fastsatt 26.10.16.
Forslag til detaljregulering i to alternativer, var til høring og offentlig ettersyn i perioden
19.09.18-16.11.18. For å kunne ivareta skole og idrett enda bedre, ble det varslet utvidelse av
planområdet 13.11.18, med frist for å gi innspill 28.11.18.
Det reviderte planforslaget bygger på endret plankonsept som følge av endret planavgrensning
i etterkant av at planforslaget var til offentlig ettersyn første gang. Plassering av skole og
idrettsanlegg i planforslaget bygger på alternativ A4 i mulighetsstudiet som er laget som
grunnlag for planarbeidet. Endret planavgrensning og hvilken løsning som legges til grunn, ble
avklart ved vedtak i formannskapet 07.11.18, vedlegg 14.
Om planforslaget
Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1 – 3). Det er
utarbeidet ROS-analyse, vedlagt i vedlegg 4. I tillegg er det utarbeidet temarapporter knyttet til
geoteknikk, jordbruksressurser, naturmangfold, teknisk infrastruktur, støy, trafikk og friluftsliv,
idrett og barn og unge (vedlegg 7 – 13).
Administrasjonen viser til planbeskrivelsen med tilleggsnotater, som gir en grundig beskrivelse
av bakgrunnen for planarbeidet, dagens situasjon, løsninger i planen og konsekvenser av de
foreslåtte løsninger.
Hovedgrepet i planforslaget er å anlegge det nye skolesenteret tett integrert med Tangvall
sentrum. Dette innebærer at skolen blir plassert mot sørøst slik at den får en god kopling til
Tangvall sentrum og kollektivterminalen. Mot sentrum etableres en forplass, mens skolens
uteareal og nærmiljøpark legges mot sørvest. Videre legges det opp til at friidrettsbanen flyttes
mot vest, langs Tangvallveien, I illustrasjonene som følger planen er det vist to alternative
plasseringer av friidrettsbanen innenfor o_BIA4 (vedlegg 5 og 6). Hovedforskjellen mellom
alternativene er plasseringen av tribuneanlegg, henholdsvis sør og nord for friidrettsbanen.

Figur 1. Forslag til plankart, skole og idrettsanlegg.

Doorwaybanen (o_BIA3) er foreslått opprettholdt med dagens plassering. Nord for E39 er det
foreslått videreutvikling av idrettsanleggene. Konkret er det i planen lagt til rette for at det kan
etableres en fotballhall med nierbane, øst for dagens kunstgressbane. Kjøreatkomst til
idrettsanleggene nord for E39 er foreslått fra øst, mens dagens kjørevei via undergangen under
E39 er foreslått endret til en gang- og sykkelveieforbindelse.
Tangvallbekken er foreslått opprettholdt med dagens plassering. Stemveien er forskjøvet noe
mot øst, men med kryssing av bekken på samme sted som i dag.
Endelig plassering av funksjoner og utforming innenfor området avsatt til undervisning
(o_BOP1) avklares gjennom design konkurranse og detaljering i tekniske planer og
utomhusplaner.
Administrasjonens vurdering
Etter vedtaket om høring av de to første alternativene for utnyttelse av området, er planområdet
utvidet og det er spesielt jobbet videre med å finne arealer som gir mulighet til reetablering av

et fullverdig friidrettsanlegg. Det er nå avklart at det er tilstrekkelige arealer vest i planområdet
til innplassering av en friidrettsbane.
Plasseringen av friidrettsbane og fotballbaner er foreslått regulert i planen ved at de aktuelle
områdene er avsatt til idrettsformål (o_BIA1 – 4). Foreslåtte fotballhall nord for E39 er en
endring fra de to første alternativene som har vært på høring. Maks mønehøyde for hallen er
satt til kote 32,5, som gir rom for et bygg på opptil 15 meter. Avstanden fra foreslåtte hall til
den nærmeste boligbebyggelsen, nord for Gamle Høyskolevei, blir i overkant av 35 meter.
Etablering av en fotballhall vil trolig føre til flere brukere av områdene nord for E39. Det er i
planforslaget foreslått på sikt å stenge kjøreatkomsten fra sørvest, eneste kjøreatkomst til
området vil da blir fra øst, dette vil medføre økt trafikk forbi boligene i Gamle Høyskolevei.
Løsningen vurderes som god for bruken av arealene til idrett, men gir negative effekter for
nærliggende boliger, både visuelt og i form av økt trafikk og støy.
Flerbrukshall og svømmehall er forutsatt plassert innenfor områdene avsatt til undervisning.
Øvrige idrettsanlegg er ikke låst, men kan plasseres både innenfor idrettsformål og innfor
områdene avsatt til undervisning. Illustrasjonen som følger planen (vedlegg 5 og 6), viser en
mulig løsning for utnyttelsen av arealene, det presiseres at denne ikke er bindende. Hvordan
idrettsanlegg og uteoppholdsarealer skal utformes i detalj er ikke endelig avklart, men skal
detaljeres i utomhusplaner før bygging. Administrasjonen vurderer at planforslaget gir
tilstrekkelige føringer for utnyttelsen av arealene, samtidig som det er fleksibilitet i planen til å
jobbe videre med å finne gode løsninger for utnyttelsen av arealene.
I de første planforslagene som var på høring var det forutsatt at parkering under bakken skulle
løses som en del av et felles parkeringsanlegg på Tangvall, med atkomst fra Sentrumsveien.
Det er usikkerhet knyttet til hvor nedkjøringene til den foreslåtte felles parkeringskjellerløsning
kan etableres, i dette planforslaget er det derfor ikke låst i planen hvor nedkjøring til
parkeringskjeller skal ligge. Når det gjelder kravet til antall parkeringsplasser er det
opprettholdt et minimumskrav til parkering. Det forutsettes at parkeringskravet til skolen
dekkes innenfor arealene regulert til undervisning, på og under terreng.
Planen legger til rette for at skolen kan plasseres tett på sentrumsfunksjonene på Tangvall, med
blant annet kort gangavstand til kollektivterminal. Utvidede skole og idrettsfunksjoner nær
sentrumsområdet legger til rette for økt aktivitet på Tangvall og er i tråd med overordnede mål
om å bygge opp rundt Tangvall som et knutepunkt i Søgne.
For øvrig vises det til planbeskrivelsen som gir en god beskrivelse av planforslaget inklusiv
beskrivelse av alternative løsninger som er vurdert.
Sett i sammenheng med hvilke arealer som kunne vurderes, anses løsningen for både skole og
idrett som god.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.
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Hei,
Vi viser til oversendt dokumentasjon og dagens telefonsamtale.
NVE kan ikke trekke innsigelsen før flomberegningen er innarbeidet i planen med hensynssone med tilhørende
bestemmelser.
Det er utarbeidet en flomberegning og flomutsatt areal er funnet. Dette må markeres som hensynssone flom i
arealplankartet, som det så knyttes bestemmelser til for å ivareta tilstrekkelig sikkerhet. Se også kapittel 5 i KMDs
reguleringsplanveileder fra september 2018.
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