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Rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas delvis til følge.
Reguleringsbestemmelsene § 1.3 endres til:
«Parkeringen skal betjene eiendom gnr 72 / bnr. 210. En av plassene skal være for
funksjonshemmede og minimum to av plassene skal tilrettelegges for el‐biler.»
Punkt vedrørende gjesteparkering tas ut.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunestyre vedtok reguleringsplanen for ny kollektivterminal på Tangvall i møte
den 20.06.2019. Særutskrift fra behandlingen, vedtatte bestemmelser, planbeskrivelse og
plankart ligger vedlagt.
Meldingen om vedtaket ble sendt ut per post den 24.06.2019, og kunngjort i Fædrelandsvennen
den 28.06.2019. Klagefristen var satt til tre uker etter mottak av melding om vedtaket, og tre
uker etter kunngjøringen.
Det er kommet inn en klage på vedtaket fra Søta eiendom AS v/ Per Arne Nilsen (GB 72/210)
Klagen er mottatt innen fristen, og skal realitetsbehandles.
Vurdering av klagen:
Klagers momenter er satt opp i flere avsnitt, og saksutredningen tar for seg relevante deler av
disse i kursiv skift med administrasjonens påfølgende svar.
Det er en omstridt reguleringsplan hvor ekspertene på samferdsel i fylket vil ha en
gateterminal. Planetaten og rådmannen i Søgne går inn for kollektivterminalen og
parkeringsnedkjøring uten å regne på forslaget. Det er sløseri av våre skattepenger.

Det er i planarbeidet vurdert ulike løsninger for ny kollektivterminal. Første forslag var en
terminal omtrent som vedtatt, men uten nedkjøring til parkeringskjeller. Eksempel på dette er
vist på figuren under.

Med tanke på den massive utbyggingen på Tangvall, vil parkering måtte løses på en annen
måte enn i dag. Dette er bakgrunnen for at det i prosessen ble valgt å legge opp til nedkjøring
til en felles parkeringskjeller, fra Sentrumsveien.

Vedtatt løsning.
Det er ikke utarbeidet konkrete byggeplaner, og det foreligger av den grunn heller ingen
kostnadsoverslag for prosjektet. Normalt blir slike løsninger finansiert ved at det offentlige
samarbeider med private utbyggere, uten at dette er avklart pr. i dag. Det som er viktig er at vi
får en løsning som står seg i den videre utviklingen av Tangvall sentrum.
Administrasjonen har i sin saksutredningen også stilt seg spørrende til hvorvidt vedtatte
løsning er den beste, og har i prosessen vurdert gateterminal som en god løsning for Tangvall.
En gateterminal vil ikke komme i konflikt med nedkjøring til en fremtidig felles
parkeringskjeller, og være noe mindre arealkrevende. Løsningen krever imidlertid at bussene
da må kjøre inn Tangvallveien, rundt sentrum, for så å stoppe/ parkere langs veien i
Sentrumsveien. Etter samtaler med AKT og Fylkeskommunen er løsningen blitt forkastet av to

årsaker. Det ene er økt kjøretid for bussene, og det andre er driftskostnader knyttet til økte
kjørelengder.
Søta Eiendom AS har som kjent en leiekontrakt med Søgne kommune på totalt 23 P plasser
som ligger plassert syd for bygget. Dersom Søgne Kommune skal begynne å bygge på
kollektivterminalen før juni 2027, så vil Søta Eiendom kreve NOK 1.6 mill pr. år i avkorting av
leiekontrakten.
Dette forholdet er også spilt inn tidligere, og er et forhold som må avklares utenfor selve
planprosessen.
Det betales en årlig leie på ca. kr 90 000.‐ pr 2019. Dersom nevnte plasser forsvinner, faller
bygget i verdi fra NOK 33.0 mill til NOK 7.0 mill. En normal leie vil ligge på ca NOK 2.0 mill
pr år. Rema 1000 betaler dette til Søta Eiendom i dag. Uten parkering vil det ligge på ca kr 0.4
mill pr år. Inntekten på bygget bestemmer salgsprisen.
Overordnede føringer skal legges til grunn i planleggingen. Disse angir at det skal arbeides for
redusert biltrafikk, og økt bruk av kollektivtransport. Dette betyr mindre bruk av arealer til
parkering på bakkeplan. Planforslaget legger opp til en slik utvikling. Vi kan til dels forstå
bekymringen rundt manglende parkeringsplasser, når man legger dagens trafikkmønster til
grunn. Vi mener imidlertid at løsningen med ny parkeringskjeller i tilknytning til bygningen,
vil fungere bra.
Kommentarer til bestemmelser i detaljreguleringen samferdselsanlegg:
Punkt 1.3 parkering. Dette parkeringsarealet eies av Søta Eiendom As. Det er ikke aktuelt å
benytte arealet til annet enn kundeparkering for Søta Eiendom AS sin seksjon. Det er utrolig at
saksbehandler ikke har satt seg inn i eierforholdet til det hun regulerer.
Parkeringsplassen SPP1 skal betjene GB 72/210. Det fremkommer av innsendte
seksjoneringspapirer at parkeringsarealet tilhører Søta Eiendom AS. I vedtatte
reguleringsbestemmelser § 1.3, er det oppgitt at gjesteparkering skal være tilgjengelig hele
døgnet. Vi ser at dette er misvisende, da dette ikke er gjesteparkering for boligene men
kundeparkering for Søta Eiendom AS. Vi foreslår av den grunn at punkt vedrørende
gjesteparkering tas ut. Klagen tas til følge på dette punkt.
Punkt 1.4 Regulert fortau. Det er regulert fortau inn på privat grunn. Fortauet eies av sameiet
i gnr 72 brn 210. Dersom det er aktuelt, ser sameiet frem til en erstatning for arealet. Det er
ikke tegnet inn fortau helt frem til Park & ride parkeringen. Det er en lite gjennomtenkt løsning
på hvordan folk som kommer med bussen skal komme seg til Park & Ride området.
Alle spørsmål knyttet til erstatning vil bli avklart i forbindelse med grunnerverv, når tiltaket
skal realiseres. Når det gjelder det forhold at fortauet ikke er regulert helt frem til park- and
ride området, er trafikkmengden vurdert til å være såpass liten at dette vil være uproblematisk.
Konklusjon
Klage tas delvis til følge.
Vedtaket blir et nytt førstegangsvedtak som kan påklages.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader
Vedlegg:
1 Kommunens vedtak
2 Kommentar til planforslag for ny kollektivterminal Tangvall
3 Seksjoneringskart - tilleggsinfo til merknad til planvedtaket - Plan ID 201703
4 Reviderte reguleringsbestemmelser
8 Plankart
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Planbeskrivelse
ROS analyse
Støy og trafikkvurdering
Vedtatte reguleringsbestemmelser
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall, Plan ID 201703, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 13.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall, Plan ID 201703, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Repr. Monstad(MDG) fremmet forslag:
Plan- og miljøutvalget sender planen tilbake for videre bearbeiding med ønske om å utvide
planområdet til å omfatte deler av park&ride-området sør for E39 og utforske bedre
alternativer for trafikkavviklingen. Det er ønskelig å skape et ryddig trafikkbilde for bilister,
god framkommelighet for kollektivtrafikken og trygg og oversiktlig atkomst for gående og
syklende. Park&ride-plassene kan med fordel inngå i et nytt underjordisk parkeringsanlegg.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 (MDG)
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall, Plan ID 201703,
vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Bakgrunn for saken:
Asplan Viak har på vegne av Søgne kommune utarbeidet forslag til detaljregulering av ny
kollektivterminal på Tangvall. Arbeidet er igangsatt med bakgrunn i at ATP utvalget har avsatt
belønnings midler for 2017-2019, til ny kollektivterminal.
Formålet med planarbeidet er detaljregulering av ny kollektivterminal med tilhørende anlegg,
gangadkomster, kjørevei mm. Kollektivterminalen er dimensjonert for fire oppstillingsplasser
for buss.
I tillegg er det regulert inn hovedadkomst for etablering av felles nedkjøring til underjordisk
parkeringsanlegg i sentrum. Intensjon er å kanalisere innkjøring til både eksisterende og
fremtidige parkeringsanlegg via en felles hovedadkomst/nedkjøring.
Planarbeidet har også hatt som mål å sikre trygge gangakser til og fra kollektivterminalen og
gjennom området, med kobling mot undergangen under Hølleveien, mot park & ride og mot
sentrum sør for Sentrumsveien.

Planprosess:
Det ble avhold oppstartsmøte den 09.08.2017. Innkomne merknader til oppstarten fremkommer
av planbeskrivelsen, og er kommentert før utleggelsen til offentlig ettersyn og høring. Plan- og
miljøutvalget vedtok å legge planen ut på høring i møte den 21.november 2018. Planen var ute

på høring i perioden 26. november 2018 til 14. januar 2019. Det kom inn 10 høringsuttalelser
til planforslaget. Disse ligger vedlagt. Under følger en oppsummering av innspillene med
administrasjonens kommentar.
Enigma Eiendom AS v/ Per Arne Nilsen, 06.12.18, 8.12.18, 27.12.18 og 03.01.2019:
Jeg eier en seksjon på 1200 kvm i Sentrumsveien 8. Denne seksjonen ble i 2004 godkjent som
dagligvare forretning av Søgne Kommune. Det ble også inngått en 20 års leieavtale med Søgne
Kommune av 23 parkeringsplasser syd for Sentrumsveien 8 hvor det nå planlegges
bussoppstillings plasser for 4 busser og en nedkjøringsrampe som i Festningsgata i
Kristiansand. Grunnet planer om kollektivterminal utenfor Sentrumsveien 8 flyttet Rema 1000
til en ny lokasjon 300 meter vest for den gamle lokasjonen 7 år før leiekontrakten går ut i
oktober 2022. Da de flyttet, omsatte Rema 1000 for ca. NOK 55 mill fra denne seksjonen.
Leien på ca. 1.9 mill pr år betales av Rema 1000 frem til oktober 2022. Siste forslag til
kollektivterminal tar ”kvelertaket” på mitt lokale i sentrum på Tangvall. Eiendommen blir
vanskelig å leie ut til salgsrettede firmaer hvor det er ønskelig med tilgang med bil.
Grunnet leiekontrakten på parkering mellom Søgne Kommune og Søta Eiendom As, blir det
ikke aktuelt å starte med bygging av kollektivterminal før juni 2027.
Det er planlagt et lite service bygg for kollektivterminalen. Hvorfor ikke leie/ kjøpe den gamle
Rema 1000 seksjonen for bruk til dette formålet. Det vil da være mulig å komme i gang med
bygging av kollektivterminalen på et tidligere tidspunkt.
Rådmannen nevner at det skal bygges 500 plasser i nabobygget til nye Rema 1000 hvor det
planlegges 115 leiligheter og konferanselokale. Det blir ikke bygget 500 plasser i dette
området. Det koster NOK 200 mill. å bygge 500 plasser med parkering. Tangvall er ikke
sentrum av Kristiansand. Det nye parkeringshuset Kristiansand går daglig med tap. Dette er
drømmer fra rådmannen i Søgne. Det skal også opplyses at planforslaget til Søgne Eiendom for
”nye Rema 1000 tomten” angir at det skal etableres 234 plasser under bakken. Ikke 500 som
rådmannen antyder. Jeg har tidligere informert deg om at det er graverende feil informasjon
vedr antall parkeringsplasser som tenkes bygd på Tangvall Nord. (det opplyses om 500 plasser,
mens det riktige tallet er 233 plasser) Det foreligger ikke noe rekkefølge krav for området
Tangvall nord til å koble seg på en underjordisk veiløsning som det planlegges med. Alle som
skal uttale seg om den foreslåtte planen må få riktige opplysninger. De er nå blitt feilinformert.
Jeg vil derfor kreve en ny høringsrunde med de riktige opplysningene.
Hvorfor skal en bruke offentlig grunn til private anlegg?.
Løsningene som er beskrevet i punkt 3.2.1 a,b,c,d er alle forslag som kan aksepteres av Søta
Eiendom AS. De har alle litt parkering på bakkeplan for på og avlessing av varer til butikkene
nord for kollektivbygget og for på/av til passasjerer med bussen. Det vil også føre til mer
aktivitet i kollektivområdet, med åpne butikker nord for terminalen. Dersom parkeringen tas
bort i dette området hvor skal biler som henter personer som kommer med bussene
parkere?
Administrasjonens vurdering:
Det er et overordnet mål å redusere biltrafikken, og å øke bruken av kollektivtransport. Å
benytte arealene på bakkeplan til parkering i sentrum er ikke ønskelig. Ny kollektivterminal
blir liggende i nær tilknytning til butikkene, og gjør dem med dette svært tilgjengelige.
Administrasjonen har forståelse for at butikker ønsker parkering på bakkeplan, ettersom det er
det vi er vant til i dag. Det må likevel gjøres endringer for å imøtekomme nye krav. Etter noe
tid, vil bruken av kollektivtransport være det mest aktuelle.

Forhandling av inngåtte leiekontrakter er ikke en del av planprosessen, og må løses mellom
partene.
Det er Vest- Agder fylkeskommunen sammen med AKT som utformer selve
kollektivterminalen. Vi tar av den grunn ikke stilling til mulig utnyttelse av eksisterende
lokaler.
Det er riktig at det ikke foreligger noe rekkefølgekrav om at parkeringskjelleren innenfor
planområdet Tangvall nord skal knytte seg til et felles parkeringsanlegg på Tangvall. Det er
selvsagt ønskelig å få til en kopling mellom de to parkeringskjellerne, men det foreligger ingen
konkrete planer om dette. Det nye felles parkeringsanlegget skal på sikt består av dagens
parkeringskjeller, og nye parkeringskjellere i sentrum. Nye reguleringsplaner i sentrum, som
eksempelvis reguleringsplanen for Rådhusveien 36 og 38, innehar bestemmelser som knytter
kjellerne sammen. Samme krav vil bli stilt i øvrige fremtidige planer. Antall parkeringsplasser
innenfor reguleringsplanen for Tangvall nord, anses med av den grunn ikke for å være relevant
i gjeldende plan.
Vi er usikre på hva som menes med at offentlig grunn blir brukt til privat anlegg.
Reguleringsplanen omhandler etablering av ny kollektivterminal som i sin helhet blir et anlegg
til bruk for offentligheten.
Det ble i planprosessen utarbeidet flere løsninger for ny kollektivterminal. Etter er samlet
vurdering ble det vurdert at foreslåtte løsning er den beste løsningen for Tangvall.
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, 01.12.2018:
Fylkesmanns miljøvernavdeling ser i hovedsak positivt på planforslaget slik det foreligger.
Vi ser det som særlig viktig at det i vid forstand sikres god universell utforming, og at planen
sikrer gode parkeringsforhold under tak for sykkel, samt lademuligheter for el-sykkel. Vi gir
faglig råd om at dette blir nedfelt som krav i reguleringsbestemmelsene.
Administrasjonens vurdering:
Kollektivterminalen skal etableres som en del av kollektivporteføljen i inneværende
belønningsavtale. Etterhvert skal det etableres kollektivterminaler/knutepunkter i alle
kommunesentrene i Kristiansandsregionen. Tangvall ble utpekt som område for et pilotprosjekt
som skulle vise en optimal utforming av en kollektivterminal i et kommunesenter.
Selve utformingen av terminalen reguleres ikke. Det legges imidlertid til grunn at offentlig
myndighet etterkommer kravene til universell utforming. Videre forventes det at det etableres
ladestasjon for elektriske sykler, da det er et overordnet mål med økt bruk av sykkel.
Reguleringsbestemmelsene er imidlertid endret til å stille krav om at det skal etableres
overbygget sykkelparkering innenfor området.
Agder Energi Nett AS, 11.12.2018
I området som inngår i reguleringen har vi en nettstasjon samt et høy‐ og lavspent
jordkabelnett, jf. vedlagte kartskisse. Eventuell flytting eller omlegging av våre anlegg må
bekostes av tiltakshaver. Hvis det blir aktuelt å etablere en ny nettstasjon for å forsyne den nye
terminalen med strøm må det avsettes plass til dette formålet i samarbeid med oss.
Administrasjonens vurdering:
Tas til etterretning.
Mathilde klipp’n sentrum, 08.01.2019:

Undertegnede driver forretning i Sentrumsveien 8. Gnr/Bnr 72/210 seksjon 2. Vi har drevet en
frisørsalong her siden bygget var nytt i 2007. Salongen har i dag 5 kvinner ansatt. Og har i de
siste årene drevet en grei butikk. På reguleringsplanen for ny kollektivterminal er alle
parkeringsplassene mot sør foran forretningene tatt bort. Dette vil være veldig skadelig for oss,
de fleste kundene hos oss er "drop in" kunder som ser skiltet med ledig time fra veien og kan
parkere foran butikken. Kan vi risikere at busser blir stående parkert foran butikken slik at vi
blir gjemt bort? Vi kan ikke se på planen at det er tenkt noen nye parkeringsplasser her.
Mener at denne reguleringsplanen ikke tar nok hensyn til næringslivet i Søgne, vi har ingen
arbeidsplasser å miste. Håper dere tar hensyn til oss i Sentrumsveien 8 når dere bestemmer
dere for hvordan kollektivterminalen blir.
Administrasjonens vurdering:
Det er pr i dag en rekke parkeringsplasser på Tangvall som kan benyttes for salongens kunder.
Når parkeringskjelleren blir etablert, vil man enkelt kunne kjøre ned å parkere, og fremdeles
stå parkert i nær tilknytning til salongen.
Selv om det tidvis står busser parkert på terminalen, kan vi vanskelig se av salongen blir skjult
fra veien, og at dette vil gå ut over kundegrunnlaget. Når termialen er etablert vil bussene
stoppe rett utenfor salongen, noe som må anses for å være positivt.
Eier av GB 72/190, 08.01.2019:
Vi som eier av 72/190 ser ut til å måtte avgi 212m2 til den nye planen for ny kollektiv terminal
på Tangvall. Vi vil derfor gjøre oppmerksom på at vi har en langsiktig avtale med esso (certas
energi). Derfor ber vi kommunen om å hensynta Esso Norges behov for plass til store biler.
Dette med stor viktighet slik at Esso fremdeles kan være vår leietaker.
Administrasjonens vurdering:
Det er i planprosessen tatt høyde for større kjøretøy inn til eiendommen. Det ble også beholdt 2
avkjørsler, slik at man unngår å måtte snu inne ved bensinstasjonen. Vi mener av den grunn at
behovene til Esso stasjonen er ivaretatt.
Statens vegvesen, 11.01.2019:
Det er utarbeidet en trafikkutredning til detaljreguleringsplanen. Utredningen viser at
trafikkøkningen fra planlagt utbygging vil gi trafikkavviklingsproblemer, med kø i
Sentrumsveien, på fv. 456 og blokkering av rundkjøringen på dagens E39. Med grunnlag i
trafikkutredningen kan ikke Statens vegvesen gi sin tilslutning til planforslaget. Det må utredes
alternative løsninger for atkomst til parkeringskjelleren.
I trafikkutredningen pekes det også på andre utfordringer i planforslaget, slik som
fremkommelighet for buss (spesielt ut fra kollektivterminalen), kort avstand mellom
kryss/avkjørsler, og et komplisert trafikkbilde i området ved rampe for parkeringskjeller,
Sentrumsveien og krysningspunkt på denne. Denne reguleringsplanen gjelder på kommunal
veg, men ut fra sektoransvar for trafikksikkerhet kommentere vi også løsninger her.
Utfordringene over er tidligere diskutert i møte med kommunen og de bør lukes ut av planen
før den sluttbehandles.
Administrasjonens vurdering:
Trafikkanalysen som ble gjennomført av ViaNova på vegne av Søgne kommune, la til grunn at
all trafikk inn til Tangvall og parkeringskjelleren skulle gå fra rundkjøringen og inn
Sentrumsveien. Det ble også lagt til grunn at det kun var 1 (en) nedkjøring til
parkeringskjelleren. For øvrig ble dagens vegsystem lagt til grunn for vurderingen.

I dag kjører de fleste via Sentrumsveien når de kommer fra Lunde og skal inn mot
Kristiansand. Det samme gjelder kunder og beboere på Tangvall. Dette for å unngå kø i krysset
ved Tangvallveien/ Hølleveien. Dette fører til opphoping av trafikk i rundkjøringen ved
Sentrumsveien, både i selve Sentrumsveien og langs Hølleveien ut mot E39. Det er sjelden
dette er et problem i dag, men med planlagte utbygginger på Tangvall vil trafikkmengden øke.
I reguleringsplan for Hølleveien er det regulert inn en rundkjøring ved FV 114, Tangvallveien.
Når denne blir etablert vil situasjonen i rundkjøringen ved Sentrumsveien endre seg betraktelig.
Det vil også da være aktuelt å vurdere en enveisregulering av Sentrumsveien. Dette vil føre til
langt mindre trafikk både i Sentrumsveien og rundkjøringen, samt bedre forholdene for busser
som skal krysse Sentrumsveien ved den nye terminalen.
Etter at trafikkbilde ble vurdert, har vi funnet det hensiktsmessig å etablere 2 nedkjøringer til
parkeringskjelleren. Den ene som vist i planforslaget, og den andre i tilknytning til
reguleringsplanen for Rådhusveien 36 og 38. Sistnevnte nedkjøring vil i hovedsak bli benyttet
av biler fra sør og vest, beboere og næringsarealer i Rådhusveien 36 og 38, samt biler tilknyttet
skoleområdet. Dette vil avlaste trafikken i Sentrumsveien.
Statens vegvesen har i planprosessen akseptert at utkjøringen fra kollektivterminalen plasseres
med avstand til fylkesveien i tråd med plankartet. Med justeringer som nevnt overfor mener vi
løsningen er akseptabel.
Næringsforeningen i kristiansandsregionen, 24.01.2019:
Målet med terminalen er å styrke opp under nullvekst-målet. Da må det primære problemet
man løser med planene, være å bedre forholdene for bussen. Vi ser ikke at forslaget som legger
opp til at kjøring til/fra p-kjeller skal gå i samme område løser dette. Vi er også kritisk til å
legge inn en slik sak nå, kort tid før arealdelen skal opp i den nye kommuneplanen for
Kristiansand. Det finnes en nedkjørsel i dag og skal denne erstattes/suppleres, må man finne et
annet sted som ikke ødelegger for målsettingene med terminalen.
Nedkjørselen øker også arealbehovet i dette området. Kommunen leier i dag ut p-plasser til
72/210. Med forslaget som er sendt ut på høring, vil alle p-plassene her forsvinne. Det er viktig
nå å sikre noe parkering foran bygget, ellers vil butikkdrift herfra være umulig. Detaljhandel er
under press. Det vil være i tråd med målet om nullvekst i privat biltrafikk at folk kan få de
viktigste tingene de trenger i Søgne, og ikke må kjøre bil til/fra jobb fordi de også må handle.
Da er det viktig å sikre en utvikling som støtter opp om handelsstanden som er der og helst
tiltrekke seg etablering av nye slik at kundene har valgmulighet i egen bygd (bydel etter 2020).
herfra være umulig.
Vi ser behovet for å løse opp i trafikale problemer på Tangvall, men dette må ses i
sammenheng med en større plan for Tangvall og Klepland. Omlegging av E39 gir også andre
muligheter som kan påvirke trafikkflyten i Søgnes sentrum. Utover det trafikale, er det naturlig
at en større plan ser på hva som styrker området som bydelssentrum, herunder lokalisering av
arbeidsplasser. Det vil styrke butikkene som er der og er i tråd med de nasjonale
målsettingene om nullvekst i biltrafikken.
Administrasjonens vurdering:
Vi kan ikke se at reguleringsplanen vil påvirke kommuneplanarbeidet i Kristiansand. Tangvall
vil etter kommunesammenslåingen fremdeles være et sentrum som det skal satses videre på.
Etablering av ny kollektivterminal vi bedre forholdene for bussen. AKT har vært delaktig i hele
planprosessen, og terminalen er plassert i sentrum etter deres ønske. Kjøring til og fra
parkeringskjelleren i tilknytning til terminalen har vært diskutert, men en avstand på ca. 40

meter fra krysset ut fra terminalen til området hvor man kjører inn og ut av garasjen er funnet
akseptabelt.
Det vises til mål om nullvekst i biltrafikk, samtidig som det stilles krav om opprettholdelse av
parkeringsplasser på bakkeplan. Vi finner dette motstridende. Kollektivterminalen blir liggende
sentralt i sentrum, slik at folk kan handle de de trenger uten bruk av bil, i tråd med overordnede
føringer.
Vi er av den oppfatning av planen avhjelper de trafikale problemene vi har på Tangvall.
Trafikken ledes ned under bakken, tidlig i Sentrumsveien, og fører til mindre biltrafikk
gjennom sentrum.
Ingeniørvesenet i Søgne Kommune:
Etterspør vurderinger rund omlegging av VAO ledninger i sentrum.
Administrasjonens vurdering:
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det skal utarbeides teknisk plan for alle
arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Tekniske planer for vann og
avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til eksisterende nett.
Tekniske planer skal også omfatte ras- og fallsikring. Ingeniørvesenets innspill anses med dette
for å være ivaretatt.
Vest-Agder fylkeskommune, saksprotokoll fra møte 24.01.2019:
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljøs vedtak:
1. Foreslått løsning for kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventninger om
å være en pilot som viser optimal utforming av fremtidige kollektivterminaler i
regionen.
2. Kommunen bes snarest ta kontakt med fylkeskommunen v/ samferdselsseksjonen om
videre samarbeid, med sikte på å komme frem til en bearbeidet løsning.
Fylkeskommunens samferdselsseksjonen mener for sin del at den aktuelle planløsningen er
svært uheldig og innebærer en fysisk og opplevd barriere mellom kollektivterminal og sentrale
sentrumsområder på Tangvall. Trafikkert kjøreveg og foreslått nedkjøringsrampe sperrer for
gode løsninger for direkte atkomst/tilgjengelighet til kollektivterminal fra sentrum i sør. Slik en
vurderer det kan tilgjengeligheten til kollektivterminalen bli forverret i forhold til dagens
situasjon, med kryssing av Sentrumsveien. Aktuell løsning med nedkjøringsrampe i
kollektivterminalområdet innebærer i tillegg at eventuelle endringer av fremtidig
kjøremønster/rutestruktur vil bli vesentlig begrenset.
Planen bør også bearbeides videre når det gjelder gang-/sykkelveg til sentrum (undergang
Hølleveien), for å tilrettelegge for en oversiktlig og tydeligere traseføring med færrest mulig
hindringer og krysningspunkter.
Det bør vurderes å plassere nedkjøringsrampen nord i planområdet eller et annet sted i sentrum.
Dette for å fjerne barrieren mellom sentrumsområdet og den nye kollektivterminalen. Videre er
det viktig med redusert biltrafikk i Sentrumsveien for å gi bedre fremkommelighet for myke
trafikanter og busser. Redusert biltrafikk vil gjøre det lettere for bussene å komme ut fra
terminalen når bussene må krysse Sentrumsveien.
Administrasjonens vurdering:
Kommunen tok kontakt med fylkeskommunen for å drøfte ulike løsninger, se vår avsluttende
konklusjon.

Sentrumsveien ligger i dag som en barriere mellom nord og sør. Det samme gjøre arealene
bussen bruker i dag, både til å snu og parkere. I dag er bredden på ca. 35 meter inkl.
grøntarealet mellom Sentrumsveien og bussholdeplassen. I planforslaget er bredde på vei og
nedkjøring ca. 15 meter. Kollektivterminalen ligger på nordsiden, som et eget område. Der
hvor størstedelen av kollektivternalen skal plasseres, er det i dag en parkeringsplass. Altså er
hele arealet mellom GB 72/210 og 72/201 i dag vei- og parkeringsareal. Vi kan med bakgrunn i
dette vanskelig se at planforslaget fører til en større barriere mellom nord og sør enn hva vi har
i dag.

35m

15m

Området er i dag uryddig med gående og syklende om hverandre og med trafikkfarlige
krysninger av veiarealet. I planforslaget er det lagt opp til at kryssing av veiene skjer via
rabatter, og som fører til kollektivterminalen, til GS- vei mot øst, og park and ride anlegget i
nord. I tillegg videreføres gangaksen fra sentrum og nordover mot park and ride anlegget, på
vestsiden av bebyggelsen. Det er for så vidt riktig at tilgjengeligheten bli noe forringet for de
som kommer fra sentrum, men med regulerte krysningspunkt anses de for å være ivaretatt. I
forhold til park and ride anlegget blir tilgangen etter vår vurdering mye bedre.
Vi har i prosessen vurdert flere områder for nedkjøringsrampen. For kommunen har det vært
viktig å opprettholde gangaksene nord-syd på Tangvall, samt gjennom sentrum opp mot
skoleområde. Nedkjøring lenger vest i Sentrumsveien, kommer i konflikt med gangaksen opp
mor park and ride. Nedkjøring helt vest i Sentrumsveien i nærheten av fotballbanen, vil komme
i konflikt med gangaksene fra sentrum og frem til skoleområdet. Nedkjøringen er
arealkrevende, og vi kan ikke se at der er nok arealer andre steder til å flytte nedkjøringen.
Agder Kollektiv transport (AKT) i saksprotokoll fra møte 24.01.2019:
 Kjørearealet rundt terminalområdet er romslig og gir passeringsmuligheter slik at
busser slipper å vente på at foranstående buss kjører.
 Perrongløsningen gir gode muligheter til å kjøre helt inn til kantsteinen. Det er viktig
for de fleste trafikanter, men spesielt for de med bevegelseshemninger og passasjerer
med barnevogn.
 Nedkjøring til parkeringsanlegg vil gi en del biltrafikk som bussene må forholde seg til
med vikeplikt fra høyre ved utkjøring fra terminalen.
 Det er viktig med redusert biltrafikk i Sentrumsveien for å gi bedre fremkommelighet
for bussene. Redusert biltrafikk vil gjøre det lettere for bussene å komme ut fra
terminalen når bussene må krysse Sentrumsveien. Gjennomkjøringsforbud, men tillatt
for buss i Sentrumsveien vil gi kortere kjøreveg for lokalruter til/fra områder vest for
Tangvall.
 Terminalområdet er uten parkeringsplasser for privatbiler og sidegaten får derved noe
mindre trafikk.



Det er viktig å knytte terminalområdet til resten av sentrumsområdet for gående.
Plassering av gangfelt for gående må vurderes, særlig mellom skolen og
terminalområdet.

Administrasjonens vurdering:
Som nevnt overfor vurderes det enveisregulering av Sentrumsveien. Dette vil redusere
trafikken, og bedre fremkommeligheten for bussen. En slik regulering er imidlertid avhengig
av ny rundkjøring ved Tangvallveien, og den videre utbyggingen av Tangvall.
Det legges opp til at gående benytter seg av dagens gangakser opp til skoleområdet.
Krysningspunkt på Sentrumsveien er regulert i planforslaget, men øvrige gangakser ligger
utenfor planområdet.
Vurdering av planforslaget:
Barn og unges interesser:
Barn og unges hovedinteresser i området er sikring av gode og trafikksikre forbindelseslinjer til
og fra kollektivterminalen, samt gjennom området med kryssing av trafikkerte gater. Dette har
vært en hovedintensjon med hele planarbeidet.
Det er ingen opparbeidede lekearealer i området i dag, men i gjeldende plan for Tangvall
sentrum nord (plan id 201412) er boligen i Gamle Høgskolevei 10 forutsatt revet og deler av
den tidligere boligtomta er regulert til park (o_Pa1). Tilhørende bestemmelse for område o_Pa1
angir at: «Området opparbeides til park og lekeplass for boligbebyggelsen innenfor
planområdet. Godkjent utomhusplan skal legges til grunn for utforming, utstyr og beplantning.
Området må ha tilfredsstillende avskjerming og sikring mot kjørevei.»
Utvidelse av Sentrumsveien med nedkjøring til felles parkeringsanlegg medfører at
linjeføringen påvirker / kommer i konflikt med deler av det regulerte parkområdet. Det
resulterer i arealet til område o_Pa1 reduserer med 52,4 m2, fra opprinnelig regulert areal på
536,1 m2 til 483,7 m2 som følge av planforslaget for ny kollektivterminal. Det at arealet
reduseres med 10 % vurderes som negativt, men vil i liten grad endre på intensjonen og
funksjonen til parken. Det at biltrafikken kanaliseres ned til felles underjordisk
parkeringsanlegg og dermed reduserer biltrafikken i sentrum vurderes som positivt, og til mer
eller mindre å oppveie de negative konsekvensene av arealreduksjonen til parkområdet.
Endringer i linjeføringen for Sentrumsveien kommer også i konflikt med allerede opparbeidet
sykkelparkering øst i o_Pa1, ned mot Sentrumsveien. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom
på at det i planforslaget kreves at sykkel parkering integreres i terminalområdet, og at moped
parkering kan tillates integrert. Antall plasser for sykkelparkering anses med dette for å være
opprettholdt.
Støy:
ViaNova har på vegne av Søgne kommune engasjert Sinus/Brekke & Strand Akustikk til å
gjennomføre støyvurderinger. Støysituasjonen på Tangvall vil ikke endres vesentlig som følge
av økt trafikk og nye veiløsninger. Omkringliggende bebyggelse vil i all hovedsak få 0-2 dB
høyere støynivå utenfor fasaden. Denne økningen er lite merkbar. Ett bygg nærmest
kollektivterminal vil få et økt fasadenivå på 2-5 dB. Økning over 3dB regnes som godt
merkbar. Beboere som får støyøkning over 3 dB som følge av plan, og som ligger i støysonene,
kan ha krav på tiltak etter dagens regelverk.
Trafikk:
ViaNova har på vegne av Søgne kommune utredet den fremtidige trafikksituasjonen i sentrum.

I en fremtidig situasjon er det beregnet en trafikkvekst på 3500 kjøretøy pr døgn i
Sentrumsveien. De konkluderte med at denne økningen ville føre til vesentlig
trafikkavviklingsproblemer i ettermiddagsrushet med lange køer og forsinkelser i
Sentrumsveien, og at køen i Hølleveien nord ville blokkere rundkjøringa på dagens E39.
Som nevnt overfor er denne vurderingen gjort med bakgrunn i en (1) nedkjøring til
parkeringsanlegget, og for øvrig med dagens vegsystem rundt Tangvall. Etter vår vurdering vil
planlagte rundkjøring, en ekstra nedkjøring til parkeringsanlegget samt en mulig
enveisregulering av Sentrumsveien føre til god trafikkavvikling.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller verdifulle naturtyper innen planområdet.
Området består i dag av trafikkarealer.
Kulturminner:
Det er ikke registrert kulturminner innen planområdet.
Konklusjon:
Flere løsninger for ny kollektivterminal har vært vurdert. Etter mottak av vedtaket gjort av
hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, ble det avholdt et møte hvor Fylkeskommunen,
Statens Vegvesen, og kommunen var til stede for å diskutere mulige løsninger. Det ble på møte
konkludert med at etablering av gateterminal ville være å foretrekke fremfor planlagte løsning
hvor bussene må krysse Sentrumsveien. Ved etablering av gateterminal vil bussene måtte kjøre
rundt Tangvall, via Tangvallveien og inn på Sentrumsveien i vest.
I etterkant av dette møtet hadde vi et nytt møte hvor Vest Agder fylkeskommune og AKT var
til stede. AKT uttrykte skepsis til å kjøre rundt Tangvall både med hensyn til tidsskjema og
kostnader.
Kommunen mottok den 2. mai 2019 en tilbakemelding fra Vest Agder fylkeskommune om at
de på grunn av kostnadsbildet, var de blitt enige med AKT om å gå videre med regulert
løsning.
Administrasjonen er usikker på hvorvidt vi nå regulerer den beste løsningen for
kollektivtransporten på Tangvall. Regulert løsning vil fungere bra ettersom manøvrering av
bussene nå vil skje på kollektivterminalområdet fremfor i Sentrumsveien. Videre vil gående og
syklende styres til regulerte overganger, som igjen gir økt trafikksikkerhet. Bruken av et såpass
stort areal midt i sentrum til kollektivtermal må likevel kunne diskuteres. En gateterminal vil
også kreve plass, men da langs med veien. Området foran «gamle Rema» bygget, ville kunne
vært benyttet til parkering for butikkene, men også til andre formål.
Prosessen har vært krevende. Vi vil imidlertid med bakgrunn overnevnte anmode utvalget om å
vedta reguleringsplanen slik den foreligger.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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Rapport vedrørende områdestabilitet
Innspill fra Enigma Eiendom AS
Innspill fra Fylkesmannen i Agder
Innspill fra Agder Energi
Innspill fra Enigma Eiendom AS
Innspill fra Mathilde klipp’n i sentrum
Innspill til reguleringsplan ID 201703
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Innspill fra næringsforeningen i kristiansandsregionen
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Særutskrift Førstegangsbehandling

Fra: Per Arne Nilsen[pan@enigma.no]
Sendt: 01.07.2019 15:26:18
Til: Anne Marit Tønnesland
Tittel: Re: Automatisk svar: Plan ID 201703 Kollektivterminal Tangvall - berører gnr 72 brn 210. Sentrumveien 8

Hei
Deet vises til samtaler i dag vedr vedtatt detaljregulering av kollektivterminal på Tangvall.
La meg først rette opp i en faktafeil vedr selskap. Søta Eiendom AS eies av Enigma Holding AS . Det er
skrevet Enigma Eiendom AS v/ Per Arne Nilsen. Jeg har ikke noe selskap som heter Enigma Eiendom AS.
Så kommentarer til reguleringen.
Det er en omstridt reguleringsplan hvor ekspertene på samferdsel i fylket vil ha en gateterminal. Plan etaten
og rådmannen i Søgne går inn for kollektivterminalen og parkeringsnedkjøring uten å regne på forslaget.
Det er sløseri av våre skattepenger. Søta Eiendom As/ Enigma Holding As blir den største taperen av
forslaget. Enigma Holding As har drevet med dagligvare bygg i ca 20 år. Selskapet eier i dag 8 Rema 1000 bygg i
forskjellige kommuner i Norge. Jeg har aldri vært borte i en slikt radikalt forslag som ødelegger verdien
totalt for Søta Eiendom As/ Enimga Holding As.
Søta Eiendom AS har som kjent en leiekontrakt med Søgne kommune på totalt 23 P plasser som ligger
plassert syd for bygget. Det betales en årlig leie på ca kr 90 000.‐ pr 2019.
Dersom nevnte plasser forsvinner, faller bygget i verdi fra NOK 33.0 mill til NOK 7.0 mill. En normal leie vil
ligge på ca NOK 2.0 mill pr år. Rema 1000 betaler dette til Søta Eiendom i dag. Uten parkering vil det ligge på
ca kr 0.4 mill pr år. Inntekten på bygget bestemmer salgsprisen.
Dersom Søgne Kommune skal begynne å bygge på kollektivterminalen før juni 2027, så vil Søta Eiendom
kreve NOK 1.6 mill pr år i avkorting av leiekontrakten. Skattekronene burde brukes bedre !
Kommentarer til bestemmelser i detaljreguleringen samferdselsanlegg:
Punkt 1.3 parkering.
Dette parkeringsarealet eies av Søta Eiendom As. Det er ikke aktuelt å benytte arealet til annet enn
kundeparkering for Søta Eiendom AS sin seksjon. Det er utrolig at saksbehandler ikke har satt seg inn i
eierforholdet til det hun regulerer.
Punkt 1.4 Regulert fortau. Det er regulert fortau inn på privat grunn. Fortauet eies av sameiet i gnr 72 brn
210. Dersom det er aktuelt, ser sameiet frem til en erstatning for arealet.
Det er ikke tegnet inn fortau helt frem til Park & ride parkeringen. Det er en lite gjennomtenkt løsning på
hvordan folk som kommer med bussen skal komme seg til Park & Ride området.
Vedlegger et seksjoneringskart over gnr 72 brn 210.
Med vennlig hilsen
Per Arne Nilsen
Søta Eiendom AS
Enigma Holding AS

Bestemmelser
Detaljregulering for ny kollektivterminal på Tangvall
Plan ID: 201703
Dato:
07.11.2018
Revidert: 21. august 2019

1.

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

1.1

Teknisk plan
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Tekniske planer skal også omfatte ras- og
fallsikring.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med
gjeldende kommunale normaler.

1.2

Bruk av veigrunn, jf. pbl § 12-7 nr. 14.
Vei o_V1 og o_V2 skal være offentlige

1.3

Parkering SPP1
Parkeringen skal betjene eiendom gnr 72 / bnr. 210. En av plassene skal være for
funksjonshemmede og minimum to av plassene skal tilrettelegges for el-biler.

1.4

Fortau / gang- og sykkelvei
All regulert fortausareal, gangareal, samt gang- og sykkelveier skal være offentlige.

1.5

Annen veigrunn – teknisk anlegg
Innenfor annen veigrunn – teknisk anlegg tillates oppført konstruksjoner /sidevegger, med
tilhørende murer og sikringsgjerder, for nedkjøringsrampe til underjordisk parkeringsanlegg.
Lokalstabilitet for utgraving må vurderes i detalj av geoteknisk sakkyndig senest innen
rammesøknad.

1.6

Annen veigrunn – grøntareal
I områder for annen veggrunn inngår skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, murer,
sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, snøopplag, rekkverk og lignende.

1.7

Bestemmelsesgrense # 1
Innenfor område # 1 kan Sentrumsveien anlegges som en midlertidig gjennomkjøringsvei.
Sentrumsvegen bygges som regulert når nedkjøringen til parkeringsanlegget er etablert.

1.8

Kollektivterminal SKT
Innenfor området skal det etableres kollektivterminal med oppstillingsplass for 4 busser og
gangforbindelse mellom tilgrensende regulert gangareal i vest og i øst. Eksisterende trafo
skal flyttes og integreres i kollektivterminalen. Det tillates oppført leskur iht. teknisk plan
og/eller servicebygg på inntil 400m2 BYA og med maks gesims- og mønehøyde på kote +21.
Leskur og servicebygg skal plasseres slik at fortausbredden ut mo t bussoppstillingen er
minimum 2,75 m.
1

Detaljregulering for ny kollektivterminal på Tangvall

Det skal avsettes overdekket areal til sykkelparkering.
Mopedparkering, med eller uten tak, tillates integrert i kollektivterminalen.

2

Bestemmelser

TEGNFORKLARING
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)
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Kort sammendrag
Denne planbeskrivelsen redegjør for planforslag for tilrettelegging og utforming av ny
kollektivterminal på Tangvall. Planen er i samsvar med kommunedelplanen for Tangvall sentrum.
Formålet med planarbeidet er detaljregulering av ny kollektivterminal med tilhørende anlegg,
gangadkomster, kjørevei mm. Kollektivterminalen er dimensjonert for fire oppstillingsplasser for
buss. Det er vurdert ulike prinsipper for bussoppstilling som grunnlag for valg av konsept. Det er også
sett på ulke varianter innenfor valgt prisnippløsing.
I tillegg er det regulert inn hovedadkomst for etablering av felles nedkjøring til underjordisk
parkeringsanlegg i sentrum. Intensjon er å kanalisere innkjøring til både eksisterende og fremtidige
parkeringsanlegg via en felles hovedadkomst/nedkjøring. Også her har det vært gjort vurdering av
ulike alternative løsninger med nedkjøring. Det er bare nedkjøringen som er regulerte i denne
planen. Selve parkeringsanlegget og tilrettelegging for sammenkobling av eksisterende
kjellerparkering må reguleres i egen plan.
Inn‐ og utkjøring til parkeringsanlegget og for kollektivtrafikken til og fra Tangvall er forutsatt via
rundkjøringen på Hølleveien. Veiadkomst til blant annet boliger, bensinstasjon og park & ride er
opprettholdt. Sentrumsveien er videreført som gjennomkjøringsvei, men med mulighet for å
kanalisere biltrafikken direkte til parkeringsanlegget.
Planarbeidet har også hatt som mål å sikre trygge gangakser til og fra kollektivterminalen og gjennom
området, med kobling mot undergangen under Hølleveien, mot park & ride og mot sentrum sør for
Sentrumsveien.
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Forord
Asplan Viak har bistått Søgne kommune og Vest‐Agder fylkeskommune med utarbeiding av forslag til
detaljregulering for ny kollektivterminal på Tangvall. Planarbeidet har vært ledet av Anne Marit
Tønnesland fra Søgne kommunen. Representanter fra AKT, Statens vegvesen og Vest‐Agder
fylkeskommunen har inngått i arbeidsgruppe for planarbeidet.
Formålet med planarbeidet er detaljregulering av ny kollektivterminal med tilhørende anlegg,
gangadkomster, kjørevei mm. Kollektivterminalen er dimensjonert for fire oppstillingsplasser for
buss. I tillegg er det regulert inn hovedadkomst for etablering av felles nedkjøring til underjordisk
parkeringsanlegg i sentrum. Intensjon er å kanalisere innkjøring til både eksisterende og fremtidige
parkeringsanlegg via en felles hovedadkomst/nedkjøring. Det er bare nedkjøringen som er regulerte i
denne planen. Selve parkeringsanlegget og tilrettelegging for sammenkobling av eksisterende
kjellerparkering må reguleres i egen plan.
Inn‐ og utkjøring til parkeringsanlegget og for kollektivtrafikken til og fra Tangvall er forutsatt via
rundkjøringen på Hølleveien. Veiadkomst til blant annet boliger, bensinstasjon og park & ride er
opprettholdt. Sentrumsveien er videreført som gjennomkjøringsvei, men med mulighet for å
kanalisere biltrafikken direkte til parkeringsanlegget.
Planarbeidet har også hatt som mål å sikre trygge gangakser til og fra kollektivterminalen og gjennom
området, med kobling mot undergangen under Hølleveien, mot park & ride og mot sentrum sør for
Sentrumsveien.

Arendal, 07.11.2018

Johan Nyland
Oppdragsleder

Arne Anton Erlandsen
Kvalitetssikrer
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1. DAGENS SITUASJON

1.1. Lokalisering
Planområdet ligger i den nordøstre delen av Tangvall sentrum.

1.2. Eksisterende arealbruk og bebyggelse
Planområdet er på 6,9 dekar og omfatter i hovedsak eksisterende trafikkarealer og tilhørende
rabatter og sidearealer knyttet til Sentrumsveien, adkomst til bensinstasjonen (Esso) og
adkomstveien videre nordover til parkeringsplassen (Park and ride) sør for E39, bussholdeplassene
nord for Sentrumsbygget, samt overflateparkeringen på sørsiden og østsiden av Sentrumsveien 8.
Trafikkarealene fremstår i dag som relativt utflytende og uoversiktlige med uklare grenser / hierarki
mellom kjørevei, kollektivgate, adkomster og parkeringsareal.
Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet, men inne på gressarealet / rabatten mellom
Sentrumsveien og dagens busstopp, ligger det en nettstasjon.
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1.3. Eiendomsforhold
Gnr/bnr
72/18
72/238
72/210
72/75
72/190
Delsum
72/187
Sum

Areal (m2)
96,0
24,7
354,5
812,3
212,4
1 499,9
5 413,4
6 913,3

Andel
1,4 %
0,4 %
5,1 %
11,7 %
3,1 %
21,7 %
78,3 %
100,0 %

Kategori
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Offentlig

Hjemmelshaver/Fester
Søgne Eiendom AS
Søgne Eiendom Næring 1 AS
Søte Eiendom, Søgne Atrium borettslag m.fl.
Certas Energy Norway AS
Certas Energy Norway AS (Fester)
Søgne kommune
(Planforslag pr 24.05.2018)

Planen berører 6 eiendomsteiger, hvorav 5 private og 1 offentlig. Den offentlige eiendommen eies av
Søgne kommune og utgjør nær 80% av planområdet.

1.4. Eksisterende veisystem og trafikksituasjon
Tangvall sentrum ligger tett på hovedveisystemet og grenser mot Europaveg 39 i nord, Hølleveien (fv.
456) i øst og Tangvallveien (fv 114) i sør. Sentrum mates via Sentrumsveien som har toveis trafikk
med påkobling via rundkjøring på Hølleveien i øst og T‐kryss med Tangvallveien i sørvest.
Fartsgrensen er 80 km/t på hovedveien (E39), 50 km/t på Hølleveien (fv456) og Tangvallveien (fv114)
og 30 km/t på Sentrumsveien og andre interne veier inne i sentrum.
I vestre del av planområdet går det en viktig gangakse som forbinder parkeringsplassen i nord (Park
and ride) med torget foran Rådhuset i hjertet av Tangvall sentrum. I østre del av planområdet går det
en viktig gang‐ og sykkelforbindelse i kulvert under Hølleveien.
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Tabell 1 Eksisterende trafikktall (hentet fra Statens vegvesen – Nasjonal Vegdatabank)
Veilenke
E39 (vest)
E39 (øst)
Hølleveien (nord)
Hølleveien (syd)
Tangvallveien
Toftelandsveien
Sentrumsveien *

Veitype
Hovedvei (HP3)
Hovedvei (HP3)
Hovedvei (HP2)
Hovedvei (HP2)
Hovedvei (HP3)
Samlevei (HP2)
Bygate

Hastighet
80 km/t
80 km/t
50 km/t
50 km/t
50 km/t
50 km/t
30 km/t

ÅDT
11.900
17.100
12.000
10.500
3.650
800
5.000

Andel lange
kjøretøy
14%
12%
7%
7%
6%
6%
5%

Merknad

1)
2)
3)
4)

Trafikktallene er hentet fra Staten vegvesen (Nasjonal Vegdatabank) og gjelder for 2017. Det
foreligger ikke trafikktall for Sentrumsveien, så disse er høyst usikre. I tillegg er det følgende
usikkerhet knyttet til innhenta trafikktall:
1) Trafikkmengden for Hølleveien syd for rundkjøringen skiller ikke mellom før og etter krysset
med Tangvallveien.
2) Trafikkmengden på Tangvallveien skiller ikke mellom før og etter krysset med
Sentrumsveien, men dette er angitt av trafikkanalysen for nytt skolesenter på Tangvall (jf.
illustrasjonen under).
3) Trafikkmengden på Toftelandsveien skiller ikke på trafikk før og etter kryssene med
Kleplandsveien og Søgneveien. Det er nærliggende å anta at de reelle tallene er noe høyere
inn mot Tangvall sentrum / Hølleveien, men disse trafikktallene er uansett lave har trolig
liten påvirkning på trafikksituasjonen i planområdet.
4) Det foreligger ikke konkrete trafikktall (ÅDT) for Sentrumsveien. Basert på tidligere
trafikkanalyse fra 2015 (Sweco) og supplerende krysstellinger i 2018 ifbm trafikkanalysen for
nytt skolesenter på Tangvall (Asplan Viak) er trafikkmengden i dagens situasjon (se
illustrasjonene under) beregnet til ÅDT på 7.300 helt i øst (mot rundkjøringen med
Hølleveien), hvor trafikken avtar vestover og har en beregnet ÅDT på rundt 2.600 ut i fra
krysset med Tangvallveien.

↖
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 1: ÅDT i dagens situasjon. Tungtrafikkandel 5 % i alle sentrums‐ og lokale gater (Hentet fra
trafikkanalysen for nytt skolesenter på Tangvall, Asplan Viak 2018)
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1.5. Kollektivtrafikk
Tangvall betjenes i dag av tre lokale og to regionale kollektivruter. Det er kun de lokale rutene som
betjenes av Tangvall kollektivterminal.
1.5.1. Lokale ruter
Rute 40/42: Pendelrute mellom Årosskogen / Langenes via Tangvall til Kristiansand. Bussene kjører
E39 mellom Tangvall og Kristiansand. Ca. 4 avganger i timen i rushperiodene, mens det
ellers er ca 2 avganger i timen på hverdager.
Rute 50:

Pendelrute som kjører ytre vei (fv 456) mellom Tangvall via Langenes og Vågsbygd til
Kristiansand. 1‐2 avganger i timen i rushperiodene, ingen avganger utenom rush.

Rute 47/49: Pendelrute vestover fra Tangvall via Torve, Lunde, Vedderheia og Lindlia / Ausviga til
Trysnes / Ålo. Kjører på lokalveinettet (fylkesvei) med 1‐2 avganger i rushperiodene og
ellers avgang annenhver time på hverdager.
De lokale bussene benytter eksisterende kollektivterminal på Tangvall med av og påstigning nord for
Sentrumsbygget. I dag er det 4 oppstillingsplasser i østgående retning. Sentrumsveien er lagt om i
bue nord for oppstillingsplassene. Bussene kjører av i rundkjøringen på Hølleveien, videre
Sentrumsveien for så å tverrsvinge til venstre og inn mot oppstillingsplassene. Det er kun tre av
oppstillingsplassene som kan betjenes med denne kjøremåten. Oppstillingsplassen lengt mot vest
foran Sentrumsbygget, kan kun betjenes ved å ankomme Sentrumsveien fra vest. Veisituasjonen i
området fremstår noe uklar, med uklare grenser mellom bilvei og kjøreareal for kollektivtrafikken.
Basert på rutetabeller gjeldene for perioden 1. feb. til 24. juni 2018 er det inntil 9 bussavganger i
timen fra Tangvall bussterminal i rushtiden på hverdager. Til sammen i overkant av 240 bussturer pr
døgn i Sentrumsveien på hverdager, 140 bussturer på lørdager og litt i overkant av 60 bussturer på
søndager. Disse tallene omfatter rutebusser og ikke rene skoleruter.
De regionale rutene / ekspressrutene kjører ikke inn i sentrum, men stopper ved holdeplass langs
E39 nord for sentrum.
Rute 200:

Regional rute fra Lista / Farsund via Lyngdal og Mandal til Kristiansand. Kjører E39
mellom Mandal og Kristiansand. Stopper ikke for påstigning mellom Tangvall og
Kristiansand. Inntil 4 avganger i timen i rushperiodene og eller 2 ganger i timen på
hverdager.

Rute 300:

Sør‐Vestekspressen kjører E39 mellom Stavanger og Kristiansand. Ekspressbussen har
avgang 2 ganger daglig, men tillater ikke påstigning på Tangvall i retning Kristiansand
eller avstigning på Tangvall for passasjerer fra Kristiansand.

1.5.2. Passasjertall
Agder kollektivtrafikk (AKT) bruker november måned for å sammenligne utviklingen i antall
busspassasjerer. Alle betalende passasjerer blir registrert og det forutsettes tilsvarende antall
avstigende. Skoleelever med rett til fri skyss blir ikke registrert i billettsystemet og ligger ikke inne i
passasjertallene for november 2016:
‐
‐
‐

Tangvall kollektivterminal:
Tangvall E39 vestover:
Tangvall E39 østover:

10.535 totalt,
582 totalt,
364 totalt,

479 pr. hverdag
26 pr. hverdag (forutsetter 364 avstigende)
17 pr. hverdag (forutsetter 582 avstigende)

1.6. Terreng
Tangvall ligger på et relativt flatt område mellom oppstikkende fjell‐heier. Fjell‐heiene mot nord er
mest markant. Sentrumsområdet og planområdet har små høydeforskjeller og oppleves som
nærmest flatt. Terrengvariasjonene innen planområdet er i hovedsak menneskeskapt og knyttet til
heving av Hølleveien, senkning av terreng ned mot undergang under Hølleveien og nedkjøring til p‐
kjeller ved Sentrumsveien 8.
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1.7. Grunnforhold
Planområdet ligger under marin grense. 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.

1.8. Områdets naturkvaliteter
Det er lite vegetasjon innen selve planområdet. Rabattene og sidearealene til veianleggene er
gressdekt. I øst er det planet et tre som del av grøntområdet/skråning ned mot undergangen under
Hølleveien og i vest berører planen del av tidligere hage, omregulert til lekeområde i
reguleringsplanen for Tangvall sentrum nord. Lekeplassen er ikke opparbeidet, men det er etablert
nytt sykkelparkeringsanlegg på området med adkomst fra gangaksen (nord‐sør).
Det er ikke registrert verdifulle naturtyper innen planområdet.
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2. PLANSTATUS
2.1. Gjeldende kommuneplan
Kommuneplanen for 2012‐2020 er gjeldende
kommuneplan. Her er området avsatt til
sentrumsformål. Kommunen har igangsatt arbeid
med revidering av kommuneplanens arealdel.
I bestemmelser og retningslinjer til
kommuneplanens arealdel 2012‐2020, vedtatt av
kommunestyret 20.12.12 og revidert 19.11.14, er
det i § 9c (Bebyggelse og anlegg – underformål
sentrumsformål) angitt følgende:
«Arealer avsatt til sentrumsformål inkluderer
konsentrert, bymessig bebyggelse med formålene
næringsbebyggelse, forretninger, offentlig og
privat tjenesteyting og boligbebyggelse med
tilhørende infrastruktur og arealer for lek. Behov
for lokalisering og utforming av arealer til
formålene avklares i reguleringsplan.»
Det er i § 2 (Plankrav, pbl § 11‐9 nr 1) angitt at: «Tiltak som nevnt i plan‐ og bygningslovens § 20‐1
første ledd bokstav a, d, g, k, l og m kan ikke finne sted før det foreligger ny områdereguleringsplan
for sentrumsområdet på Tangvall øst for Fv 456.»
Det er utarbeidet egen kommunedelplan for Tangvall.

2.2. Kommunedelplan for Tangvall
I saksfremstillingen ved sluttbehandlingen står
det at bakgrunnen for arbeidet med
kommunedelplanen for Tangvall var en
oppfølging av Søgne kommune sin planstrategi,
vedtatt 20.06.13, hvor det står at arbeidet med
kommunedelplanen for Tangvall skal startes opp
i 2013 og prioriteres i 2014. Kommunedelplanen
er en oppfølging av Regional plan for
Kristiansands‐regionen 2011 – 2050, hvor det er
lagt føringer om at Tangvall skal utvides mot øst
og vest i et langsiktig perspektiv. En har i
planarbeidet hatt fokus på å planlegge for
framtidens Tangvall, hvor det er vektlagt at det
skal legges til rette for at flere skal kunne bo på
Tangvall, og at det skal være kort vei til
tjenestetilbud og kollektivtilbud.
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I kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, vedtatt av kommunestyret i møte 26.05.2016, er
området SKF (4,37 daa) avsatt til kombinert formål samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur
(kollektivterminal, vei, mm.) og sentrumsformål.
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2.3. Vedtatte reguleringsplaner
Tangvall sentrum nord, plan id 201412
Det foreligger godkjent detaljregulering for
Tangvall sentrum nord, området vest for
kollektivterminalen. Planen ble vedtatt av
kommunestyret i møte 28.04.16. Planen åpner
for at det kan bygges inntil 115 leiligheter,
hvilket tilsvarer i overkant av 7,5 leilighet per
dekar. 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 parkerings‐
kjelleren er det plass til ca. 480 plasser ved
maksimal utnytting av arealene. Det er i planen
lagt inn nedkjøring til parkeringskjelleren fra
regulert overflate‐parkering o_P1 som har
Figur 2 Detaljregulerings for Tangvall sentrum nord
regulert adkomst fra Sentrumsveien.

2.4. Igangsatte reguleringsplaner
Det pågår planarbeid for store deler av området syd
for Sentrumsveien.

Rådhusveien 36 og 38 – Plan id 201613
Det er utarbeidet forslag til detaljregulering for
Rådhusveien 36 og 38, sydvest for kollektiv‐
terminalen. Planforslaget ble i møte i Plan‐ og
miljøutvalget 28.02.2018 vedtatt lagt ut til
offentlig ettersyn. Planen legger til rette for høy
utnyttelse av område med blokkbebyggelse i
opptil 10 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.

Figur 3 Planforslag for Rådhusveien 36 og 38

Del av Tangvall sentrum ‐ Plan id 201512
Det er også utarbeidet forslag til detaljregulering
for området syd for kollektivterminalen.
Planforslaget ble i møte 23.05.2018 vedtatt lagt
ut til offentlig ettersyn. Også i denne 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 totalt 135 p‐plasser under bakken. I tillegg er
det regulert overflateparkering ut mot
Figur 4 Planforslag for del av Tangvall sentrum
rundkjøringen på Hølleveien.
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Nytt skolesenter på Tangvall – Plan id 201606
Det pågår arbeid med detaljregulering for 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. Skolesenteret er en viktig del av utviklingen av
Tangvall som et knutepunkt i Søgne, og nye Kristiansand. Det legges opptil at det nye senteret så
langt som mulig bør bli en integrert del av Tangvall sentrum.

Det er lagt opp til en utnyttelse på totalt 25.000 m2 BRA. Det foreslås krav til minimum 160
parkeringsplasser, hvorav ca. 20 plasser som gateparkering langs Rådhusveien og 30 plasser knyttet
til eksisterende parkering mellom Rådhusveien og Tangvallveien. Det betyr at det skal etableres
minst 110 nye parkeringsplasser på skoletomta, hvorav maks 30 plasser kan etableres som
overflateparkering.
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i to alternativer, med og uten flytting av idrettsbanene.

Figur 5 Planforslag for nytt skolesenter, alt. 1

Figur 6 Planforslag for nytt skolesenter, alt. A0
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3. VURDERING AV ALTERNATIVE LØSNINGER UTEN NEDKJØRING
3.1. Adkomst bensinstasjon og park & ride
Sidegata vest for bensinstasjonen er hovedadkomst til parkeringen (park & ride) helt nord mot
hovedveien. Under er det vist tre ulike løsninger knyttet til utforming og tilrettelegging av sidegata
for lokaltrafikk, samt vurdert ulik(e) adkomst(er) til bensinstasjonen.

Samle inn og utkjøring fra
bensinstasjon til ett punkt fra
sidegaten. Forutsetter at det
avstås areal til bensin‐
stasjonen for at de kan ha
intern kjøring rundt eget bygg.
Det gir noe mindre plass areal
til offentlig kollektivterminal /
parkering.

Etablere to mindre adkomster
til bensinstasjon, i syd og nord.
Begrenser intern sirkulasjon,
men gir tydeligere trafikal
løsning og opprettholder maks
areal til
kollektivterminal/offentlig
parkering. Vil også forsterke
sidegaten som adkomstvei (off.
parkering / park & ride /
bensin).

Tydelig markering av sidegaten
ved at denne rettes opp.
Dersom adkomst til
bensinstasjon skjer direkte fra
hovedvei gir det et trafikalt
vanskelig kryss. Alternativet
stjeler enda mer areal fra det
offentlige rommet i midten.
Det vanskeliggjør utforming av
kollektivterminalen og
parkeringen både mht. areal og
mht. svingebevegelser.

Gunstig å koble avkjørsel til
sidegate mht. trafikk‐sikkerhet.
Tankbil er dimensjonerende
kjøretøy for bensinstasjonen og
krever en del areal.

Arealbesparende dersom en
åpner for to adkomster til
bensinstasjonen. Adkomst med
tankbil må løses.

Ikke ønskelig med egen
adkomst til bensinstasjon tett
inn mot separat kyss
hovedgate/sidegate mht.
trafikksikkerhet.
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3.2. Hovedprinsipper for bussoppstilling
Det ble utarbeidet 4 delalternativer som viste ulike prinsipper for bussoppstilling. Disse ble
gjennomgått og diskutert i arbeidsmøte 18. september 2017.
3.2.1. Delalternativ 1a – Bussoppstilling ut mot fortau
Variant av tidligere skisse til kollektivløsning (Via
Nova, dato) med busstrase lagt i ytterkant og
bilparkering i midten. Kanskje den mest
«bymessige» løsningen. Tydelig trafikal løsning
med trafikksikker avstigning direkte i tilknytning
til fortau/gangareal. Effektiv bilparkering med
mulig adkomst direkte fra hovedgate eller inn
fra sidegate ved bensinstasjonen. Parkeringen
kan ev. vurderes flyttet nordover for å gi ett
felles større areal i syd der transformator mm
kan inngå.
Bussoppstillingen forutsetter at bussene
parkerer etter hverandre i rekkefølgen som de
kommer inn. Det vil si at de ikke kan har sine faste plasser. Sliter også litt med å komme helt inn til
kanten for plassen i vest. Forutsetter vel også at servicebygg ev. integreres i bebyggelsen i nord.
Konklusjon fra møtet: Gir mest parkering, men det er problematisk at bussene ikke får stilt opp helt
inn mot kanten og at bussene må stå i den rekkefølgen de kommer inn.
3.2.2. Delalternativ 1b – Bussoppstilling i to rekker
Alternativ med bussoppstilling i to rekker og
bilparkering i nord. Gir mulighet for uavhengig
oppstilling for to og to busser. Frigjør stort areal
mot syd som ev. kan benyttes til servicebygg og
oppstilling av sykler og mopeder. Den midtre
delen bærer preg av å være terminal med
ventesone ute på trafikkøyer / soner. Ofte
hyggeligere å vente mot en vegg/fellesareal.
Løsningen oppretteholder en del av parkeringen
mot bygget i nord, men blir mindre effektiv i og
med at det er ensidig parkering. Gir trafikalt god
løsning med tydelig skille mellom buss og bil og
med tydelige adkomster.
Konklusjon fra møtet: God trafikal løsning, men lite passasjervennlig da av‐ og påstigning må skje fra
relativ smale rabatter.
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3.2.3. Delalternativ 1c – Bussoppstilling inn mot fellesareal
Også i dette alternativet er det bussoppstilling i
to rekker og bilparkering i nord. Men her snus
kjøreretningen for bussene slik at de slipper av
og på inn mott felles areal i midten som da kan
benyttes til servicebygg mm.
Mindre trafikal god løsning da utkjøringen blir i
konflikt med adkomst for bil. Her er det mulig å
vurdere ulike varianter for utkjøring avhengig av
behov for separasjon av buss og bil.
Konklusjon fra møtet: Bussoppstilling rundt
fellesareal i midten er gunstig mht. utforming og
bruk at fellesarealet til servicebygg, ventesoner,
oppstillingsplasser for moped og sykkel.
Mulig konflikt mellom bil og buss slik løsningen var presentert.
3.2.4. Delalternativ 1d – Bussoppstilling som terminal
Bussterminal med 4 parallelle
oppstillingsplasser. Gir mulighet for 4 faste
holdeplasser med full fleksibilitet mht. ankomst
og avgang. Tydelig trafikal løsning med skille
buss og bil og der effektiv terminal er prioritert.
Arealkrevende og gir en del restarealer /
trafikkøyer. En av disse kan avsettes for
servicebygg og oppstalling sykkel/moped. Gir
noe mer biloppstillingsplasser i nord enn
delalternativ 1b og 1c.
Konklusjon fra møtet: Bussterminal med 4
parallelle oppstillingsplasser. Eneste løsning
som gir full fleksibilitet mht. ankomst og
avgang. Uheldig med bred innkjøring direkte fra
bygate.
3.2.5. Valg av prinsippløsning
Alternativ 1c vurderes som den beste bymessige løsningen og velges fremfor 1d da den gir en bedre
arealmessig løsning. Av‐ og påstigning skjer fra samme fellesareal. Fellesarealet har en størrelse og
form som gjør det fleksibelt mht. etablering av ventesoner, sykkel og mopedparkering, samt
plassering av ev. servicebygg som trolig kan utformes slik at eksisterende trafo kan inkorporeres.
Alternativ C gir mulighet for å legge til rette for gode og entydige ganglinjer / kobling mot
hovedgangveiene i området.
Alternativ 1c var AKT sitt andrevalg etter alternativ 1d.
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3.3. Varianter av valgt prinsipp
På grunnlag av foretrukket hovedprinsipp for bussoppstilling (delalternativ 1c) ble det utarbeidet
ulike varianter som grunnlag for diskusjon i arbeidsmøte 10. oktober 2017.
3.3.1. c_max_kollektiv
Variant der fellesarealet knyttet til kollektiv‐
terminalen er maksimert. Gir stort fellesareal i
midten, men begrenser fleksibiliteten i
kjørearealet / bussoppstillingen ved at det ikke
er fri passering av bussoppstilling i nordvest.

3.3.2. c_rett
Variant med rett kant mot nord og utformet slik
at bussene kan passer oppstilte busser i nord.
Økt kjøreareal på bekostning av fellesarealet i
midten.

3.3.3. c_knekk
Variant av alternativet over, men der
bussoppstillingen i nord er knekt noe for å gi noe
bedre svingkurvatur. Gir noe bedre forhold for
bussene til å manøvrere inn mot kant, samt ved
passering av buss som står oppstilt.

3.3.4. c_sagtann
Variant der bussoppstillingen er utformet med
sagtannsoppstilling for begge plassene både i
nord og i sør. Gir gode forhold for bussene, men
begrenser fellesarealet i midten.

3.3.5. c_max_parkering
Variant som viser at det er teoretisk mulig å
opprettholde dobbel parkering i nord dersom en
kniper maks areal til buss / kollektiv‐terminalen,
men det går igjen utover fleksibiliteten /
manøvreringsarealet.
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3.4. Bearbeidet veiskisse
Det var i møte 10. oktober enighet om at en må prioritere kollektivterminalen fremfor bilparkering.
Sagtannløsningen og løsningen med knekk i nord ble vurdert som de beste.
Kollektivterminalen bør kunne romme venteværelse, toalett(er) og mulighet for etablering av kiosk.
Men funksjonene trenger ikke være store.
Det er mindre viktig å sette av plass til sykkelparkering og/eller mopedparkering ved
kollektivterminalen. Økt trafikk av myke trafikanter (som ikke er kollektivreisende) gir samtidig økt
konfliktpotensiale mellom ulike reisemidler. Parkering for sykkel og moped kan derfor gjerne skje
andre steder i sentrum.

Skissen viser forslag til veigeometri og kobling til gangveinettet i området. Hovedelementene i
bearbeidet løsning er:






Bussoppstilling inn mot felles areal med mulige servicefunksjoner i midten.
Knekk i bussoppstillingen i nord for å gi bussene bedre kjøreforhold, både mht. å kunne få
bussene helt inn til fortauskanten, samt mht. passering av oppstilte busser.
Bilparkering i nord reduseres til ensidig parkering.
Sidegate rettes opp og etableres med fortau på øste side.
Eksisterende nettstasjon kan innarbeides om integrert del av kollektivterminalen.
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4. VURDERING AV ALTERNATIVE LØSNINGER MED NEDKJØRING
Som del av planarbeidet har rådmannen kommet med bestilling/ønske om å vurdere muligheten for
etablering av nedkjøring til mulig fremtidig felles parkeringsanlegg under deler av Tangvall.
Nedkjøringen bør få en sentral plassering tilknyttet Sentrumsveien (tilsvarende utforming/prinsipp
som nedkjøringen i Festningsgata i Kristiansand). Hovedformålet er å vurdere muligheten for
etablering av en slik nedkjøring innenfor planområdet. Det er kun selve nedkjøringen som skal
vurderes regulert som del av denne planen. Hvordan selve parkeringsanlegget under bakken skal
utformes, avklares i reguleringsplan knyttet til det enkelte bykvartal / utbyggingsprosjekt.

4.1. Alternativ veiskisse

Skissen viser forslag til veigeometri med nedkjøring til underjordisk parkeringsanlegg, samt
kollektivterminalens tilkoblinger til gangveinettet i området. Tilhørende planforslag / ny
plansituasjon er vist på neste side.
Hovedelementene i alternativ løsning er:






Sentrumsveien utformes med hovedveiføring direkte ned i parkeringsanlegget.
Kjøring i dagen legges på hver sin side av nedkjøringen.
Bussoppstillingen i nord legges med knekk for å gi bussene bedre kjøreforhold, både mht. å
kunne få bussene helt inn til fortauskanten, samt mht. passering av oppstilte busser.
Den sørlige delen av sidegata og krysset med Sentrumsveien flyttes østover.
En av bussoppstillingsplassene legges i tilknytning til sidegata.

Virkninger av alternativ løsning:



Nedkjøringen / utvidelsen av Sentrumsveien til 4 felt, medfører at bilparkering i nord må
utgå.
Eksisterende nettstasjon forutsettes flyttet og integrert som del av kollektivterminalen.
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Justering av sidegata medfører at det ikke er mulig å få til muligheten for å kunne kjøre rundt
bensinstasjonen inne på egen tomt.

Ved å legge en av bussoppstillingene til sidegata oppnår en 4 fullverdige bussoppstillingsplasser.
Alternativ må en plassere to av bussoppstillingene i tilknytning til Sentrumsveien i sør, men det vil
gi mer utflytende kjøreareal, samtidig som det ikke vil gi 4 fullverdige oppstillingsplasser. Vi
anbefaler derfor at en oppstillingsplass legges i sidegate. Men endelig utforming av
kollektivterminalen forutsettes først å skje i byggeplan / byggesaken.

4.2. Alternative planmessige løsninger
4.2.1. Prioritert nedkjøring
Trafikken fra Sentrumsveien ledes inn mot
nedkjøringen til felles underjordisk parkerings‐
anlegg. Hvert av feltene i Sentrumsveien videre
vestover legges på hver sin side av nedkjørings‐
rampa. Krysset med sidegate trekkes østover,
hvilket gjør at trafikksystemet får en lite
bymessig form.
Terminalbredde på 30,75 m.

4.2.2. Bymessig nedkjøring
En variant av alternativer over, men der
veisystemet forholder seg strengere til
bystrukturen. Viderefører gangaksen vest‐øst,
hvilket gir rom for å legge inn noe grønt og litt
bredere gangareal nord for og på bekostning av
terminalen.
Terminalbredden reduseres til 28m.

4.2.3. Bymessig gateterminal
I dette alternativet stenges Sentrumsveien for
vanlig trafikk, men opprettholdes som kollektiv‐
gate. Det forutsetter at bussene kjører rundt
sentrumskvartalet og svarer derfor ikke på for‐
utsetningene. Men løsningen gir en mer over‐
siktlig situasjon, gir mulighet for å bringe inn mer
grønt og samtidig opprettholde noe parkering
foran bygården i nord. Men det forutsetter sam‐
tidig at en er villig til å stenge Sentrumsveien for
gjennomkjøring eller tillate gjennomkjøring ved
at bilene må vente på busser som stopper i
veien. For busser som har behov for å stå parkert
kan en ev. tilrettelegge for bussoppstilling (3
plasser) vest i Sentrumsveien.
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4.2.4. Gateterminal og rundkjøring
Trafikalt gunstig/oversiktlig, men lite bymessig å
trekke rundkjøring inn i sentrum. God avkjøring
til bensinstasjon. Viderefører retning på
gangakse øst‐vest. Gir rom for mer grønt i
sentrum (o_Pa2). Også denne er gateterminal og
forutsetter kjøring rundt sentrumskvartalet og
svarer derfor ikke på forutsetningene. Kan ev.
vurderes utvidet som 5 armet rundkjøring der en
skiller ut nedkjøring til p‐anlegget som en egen
avkjøring (og ikke har felles avkjøring både for
Sentrumsveien og nedkjøringen).
4.2.5. Nedkjøring i vest
Her skiller en nedkjøringen fra terminalen ved at
nedkjøringen flyttes lengre mot vest. Dermed
blir kollektivterminalen som i opprinnelig plan
(før nedkjøringen). Minus er at bilene trekkes
lengre inn i sentrum og at det er mindre plass /
lende til fordeling til de ulike anleggene etter
nedkjøring (plassering av bommer mm). Det er
også trafikalt vanskelig at det er kryss / avkjørsel
rett før nedkjøringen. Løsningen krever økt
gatebredde og reduserer byggeareal både nord
og sør for Sentrumsveien ved nedkjøringen.
4.2.6. Nedkjøring i vest, ny adkomst i nord
Samme som over, men her er avkjørselen til
Tangvall nord flyttet fra Sentrumsveien til via
o_P2. Det gir en enklere trafikksituasjon i
Sentrumsveien med nedkjøring til p‐anlegget.
Spørsmålet er om det gir tilfredsstillende
adkomst til Tangvall nord?
Også denne løsningen krever økt gatebredde
vest for terminalen.

4.2.7. Nedkjøring i vest, ingen gjennomkjøring
I dette alternativet stenges Sentrumsveien helt
for gjennomkjøring. All biltrafikktrafikk i
Sentrumsveien ledes til nedkjøringsrampen,
samtidig som opprinnelig kjøreadkomst til
Tangvall nord opprettholdes.
Behovet for økt gatebredde reduseres ved at
Sentrumsveien ikke er gjennomgående.
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5. PLANFORSLAGET

5.1. Hovedgrep
Planforslaget legger opp til at:
•

•
•
•

•

•

Sentrumsveien utformes med hovedveiføring direkte ned i fremtidig underjordisk
parkeringsanlegg i vest. Nedkjørselen plasseres slik at gangforbindelsen med kryssing av
Sentrumsveien i vest kan opprettholdes.
Sentrumsveien opprettholdes for gjennomkjøring i begge retninger ved at kjørebanene
splittes og legges på hver sin side av nedkjøringen til parkeringsanlegget.
Inn‐ og utkjøring til/fra terminalen skjer via Sentrumsveien fra rundkjøringen på Hølleveien.
Bussene kjører med klokka og med oppstilling rundt indre kjerne (serviceområde).
Den sørlige delen av sidegata og krysset med Sentrumsveien flyttes østover for å gi
tilstrekkelig lengde på nedkjøringen til parkeringsanlegget, samt til innkjøring og oppstilling
av 4 busser inne på terminalområdet.
Sidegata opprettholdes som adkomst til bensinstasjonen, overflateparkeringen og
nedkjøringen til kjellerparkering under Sentrumsveien 8, samt adkomst til park and ride i
nord.
Det stilles krav i bestemmelsene som sikrer gangforbindelse øst‐vest via terminalområdet og
med påkobling til eksisterende undergang under Hølleveien.
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5.2. Arealbruk
Planen omfatter kun arealformål knyttet til
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
fordelt på underformålene slik det fremgår i
tabellen til høyre.

Plankart, sist revidert 24.05.2018
Kode Arealformål

Planområdet er på til sammen 6,91 daa der 1/3
av arealet er regulert til kjørevei (sosikode 2011),
1/3 til kollektivterminal (sosikode 2072). Den
siste 1/3 er fordelt på de øvrige underformålene
(fortau / gang‐ og sykkelvei, annen veggrunn –
Teknisk anlegg og Grøntanlegg, samt
overflateparkering).

Areal (daa)

Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur (pbl § 12.5 nr 2)
2011 Kjørevei
2012 Fortau
2015 Ga ng‐ og s ykkel vei
2018 Annen veggrunn ‐ Tekni s k anlegg
2019 Annen veggrunn ‐ Grønta real
2072 Kol l ekti vtermi nal
2082 Parkeri ngs pl as s er

6,91
2,33
0,45
0,62
0,10
0,84
2,35
0,24

SUM PLANOMRÅDE (arealformål totalt)

6,91

Parkeringsplassene i felt a_P1 og deler av fortauet langs fasaden til Sentrumsveien 8 er privat og
tilhører eiendom 72/210. Øvrige arealer reguleres som offentlige arealer.

5.3. Bebyggelse, struktur og tiltak
Planforslaget inneholder ikke hovedformål «Bebyggelse og anlegg» (pbl § 12.5 nr. 1), men det gis
hjemmel til oppføring av servicebygg som del av kollektivterminalen under hovedformål
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12.5 nr. 2) (jf. punkt 5.5).

5.4. Grønnstruktur
Planforslaget inneholder heller ikke hovedformål «Grønnstruktur» (pbl § 12.5 nr. 3), men
omregulerer et areal på 52,4 m2 knyttet til reguleringsplan for Tangvall sentrum nord (plan id
201412) fra Grønnstruktur – Park (sosikode 3050) til Samferdselsareal (kjøreveg og fortau, sosikode
2011 og 2012). Denne endringen er nærmere omtalt under punkt 5.8 angående barn og unges
interesser.

5.5. Samferdselsanlegg / trafikk
Alle arealene i planforslaget er knyttet til hovedformålet «Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur» (pbl § 12.5 nr. 3).
5.5.1.

Kjøreveg ( o_V1‐o_V2)

Sentrumsveien (o_V1)
Sentrumsveien rettes opp og tilbakeføres med trase rett nord for Sentrumsbygget. Nedkjøring til
felles underjordisk parkeringsanlegg er foreslått som integrert del av Sentrumsveien. Veien utformes
med hovedveiføring direkte ned i parkeringsanlegget. Nedkjørselen plasseres slik at gangforbindelsen
med kryssing av Sentrumsveien i vest kan opprettholdes. For å sikre tilstrekkelig oversikt, areal og
lengde er krysset med sidegata/adkomstveien o_V2 flyttet ca. 20 m nærmere rundkjøringen på
Hølleveien.

Sentrumsveien opprettholdes for gjennomkjøring i begge retninger ved at kjørebanene splittes og
legges på hver sin side av nedkjøringen til parkeringsanlegget. Det er foreslått regulert
kjørebanebredde på 3,25 m fra rundkjøringen og frem til nedkjøringen til parkeringsanlegget.
Vest for nedkjøringen er kjørebanebredden redusert til 3 m, som er i samsvar med gjeldende
regulering for Tangvall sentrum nord (plan id 201412). Selve nedkjøringen er regulert med
kjørebanebredde på 3,05. I tillegg er det satt av 1 m på hver side til konstruksjon / sidevegger på
kulverten.
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Adkomstvei (o_V2)
Sidegata opprettholdes som adkomstvei til bensinstasjonen, Sentrumsveien 8 og til park and ride i
nord. Som nevnt over flyttes krysset med Sentrumsveien mot øst. Det reguleres inn to avkjørsler til
bensinstasjonen slik at trafikksirkulasjonen kan tilrettelegges for innkjøring i den ene og utkjøring i
den andre. Det reguleres inn fortau på østsiden frem til Sentrumsveien 8.

5.5.2. Annen veggrunn – Grøntareal (o_sg1 og a_sg2)
Arealet i tilknytning til undergangen under Hølleveien reguleres til annen veggrunn – grøntareal. Det
er i tråd med dagens arealbruk. Det er ikke gjort endringer på tilkomsten til undergangen, verken i
horisontalplanet eller vertikalplanet. Det foreslås at grøntarealet mot bensinstasjonen reguleres til
privat (annen eierform) og at arealet mot rundkjøringen på Hølleveien reguleres til offentlig.
5.5.3. Kollektivterminal (o_Sk1)
Område o_Sk1 reguleres til kollektivterminal. Det medfører at bussoppstillingen som i dag ligger rett
nord for Sentrumsbygget flyttes noe nordover og legges rundt en indre sone. Inn‐ og utkjøring via
Sentrumsveien fra rundkjøringen på Hølleveien har vært en viktig premiss for reguleringsarbeidet.
Bussene kjører av Sentrumsveien nord for nedkjøringen til parkeringsanlegget. Inne på
terminalområdet kjører bussene med klokka og rundt og med oppstilling mot en indre kjerne
(serviceområde).
Reguleringsplanen er dimensjonert for en bussoppstilling på sørsiden, to på nordsiden med knekk for
å gi bussene bedre kjøreforhold, både mht. å kunne få bussene helt inn til fortauskanten, samt mht.
passering av oppstilte busser. En av bussoppstillingsplassene er foreslått lagt i tilknytning til sidegata
for å opprettholde kravet om 4 fullverdige oppstillingsplasser for buss. Endelig utforming avklares i
byggeplan ved byggesøknad.
Inne på serviceområdet tillattes oppført servicebygg på en etasje med ventefasiliteter, kiosk og
toaletter. I tillegg er det en forutsetning at eksisterende nettstasjon flyttes og integreres som del av
anlegget.
Det er i egen bestemmelse stilt krav om etablering gangforbindelse øst‐vest innen terminalområdet
og med påkobling til regulert gangvei i vest og eksisterende undergang under Hølleveien i øst. Det er
også regulert inn overgang (fotgjengerfelt) på vestsiden av krysset mellom Sentrumsveien (o_V1) og
adkomstvei (o_V2).
5.5.4. Parkering (a_P1)
Parkering (a_p1) på østsiden av bygården i Sentrumsveien 8 opprettholdes som privat overflate‐
parkering i tråd med dagens bruk. Den offentlige parkeringsplassen sør for Sentrumsveien 8
forutsettes avviklet ved bygging av ny kollektivterminal. Det medfører en reduksjon av overlate‐
parkeringen i området. Men det vil fortsatt være god tilgang på overflateparkering ved at park and
ride parkeringen nord for Sentrumsveien 8 opprettholdes.
Selv om reguleringsplanen isolert sett reduserer parkeringen i området, legger den samtidig til rette
for mulig etablering av nytt parkeringsanlegg under bakken i Tangvall sentrum. Det er kun
nedkjøringen som sikres i denne planen. Selve parkeringsanlegget må reguleres i egen plan.
Tilrettelegging for mer parkering under bakken og mindre overflateparkering er en ønsket politikk og
utvikling for Tangvall sentrum.
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5.6. Teknisk infrastruktur

5.6.1. Prinsippløsning for VA
For ny arealplan er det nødvendig for
stikkledninger for ett toalettbygg. Disse kan
kobles på eksisterende VA‐ledninger som krysser
tomten. Stikkledningene er vist på tegning HB001.
5.6.2. Overvann
Avrenningen fra området blir i dag ledet i
sandfang og ender opp i en 1000mm OV ledning
som fører vannet til Hermannsbekken.
I 2017 ble det gjort overvannsvurdering for
Tangvall av Asplan Viak for Søgne kommune. For
Tangvall er det ikke registrert noe utfordringer
med kjellervann ved oversvømmelser i senere år Figur 7 Eksisterende VA‐ledninger i området
etter at det ble lagt en 1000mm ledning som er
hovedledningen for overvann på Tangvall.
I sluttrapporten ble det konkludert med at denne 1000mm overvannsledningen har god kapasitet til
å håndtere dagens situasjon. Foreløpige beregninger viser at foreslått omregulering vil gi en økning
på overflateavrenning på 9 l/s. Denne økningen vil eksisterende OV‐ledninger kunne håndtere.
For fremtidig situasjon vil avrenning fra området vil bli ledet mot sentraløy for bussterminalen som
vist på tegning HB001. Langs sentraløya vil det bli satt ned sandfang som vannet ledes til. Disse
kobles mot eksisterende overvannsledninger som krysser tomten i dag.
Ved innkjørselen til parkeringskjeller vil det bli laget ett høybrekk for å forhindre minst mulig vann
renner ned. Overvann fra nedkjørselen og parkeringskjelleren bør pumpes opp til OV kum 466909.
Avrenning for østre del av arealet vil bli ledet ned mot eksisterende sandfang 467115.
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5.6.3. Flom og flomveier
For dagens situasjon ser det ut som vannet vil ledes ned i undergangen øst for området. Den nye
situasjonsplanen vil ikke endre på dette. I undergangen er det ett sluk som er tilhører Statens
vegvesen. Dette er tilkoblet en overvannsledning som føres til kommunal OV‐ledning som ender opp
i Søgne elva. I flomsituasjon vil konsekvensen, hvis ledning ikke klarer å ta av for vannmengdene,
være at undergangen fylles opp med vann, men ikke skade for andre omgivelser.
5.6.4. Nettstasjon
Agder Energi Nett har i dag en nettstasjon i området. Dagens plassering er i konflikt med foreslått
regulering. Det fordrer at nettstasjonen flyttes og integreres som del av kollektivterminalen.

5.7. Tilgjengelighet
Planområdet er tilnærmet flatt, med laveste terrengpunkt på kote +12,5 ved gangvei til undergangen
under Hølleveien i øst til kote +15 helt nord ved atkomsten til park and ride. Terminalområdet ligger
på rundt kote +14. Terrengmessig ligger forholdene godt til rette for å kunne oppnå god
tilgjengelighet både innen, samt til og fra området. Det forutsettes at forbindelseslinjer og utearealer
gis god universell utforming ved prosjektering av servicebygg og anlegg.

5.8. Barn og unges interesser
Barn og unges hovedinteresser i området er sikring av gode og trafikksikre forbindelseslinjer til og fra
kollektivterminalen, samt gjennom området med kryssing av trafikkerte gater. Dette har vært en
hovedintensjon med hele planarbeidet.
Det er ingen opparbeidede lekearealer i området i dag, men i gjeldende plan for Tangvall sentrum
nord (plan id 201412) er boligen i Gamle Høgskolevei 10 forutsatt revet og deler av den tidligere
boligtomta er regulert til park (o_Pa1). Tilhørende bestemmelse for område o_Pa1 angir at:
«Området opparbeides til park og lekeplass for boligbebyggelsen innenfor planområdet. Godkjent
utomhusplan skal legges til grunn for utforming, utstyr og beplantning. Området må ha
tilfredsstillende avskjerming og sikring mot kjørevei.»
Det er stilt rekkefølgekrav om at: «Område o_Pa1 skal være opparbeidet iht. godkjent utomhusplan
før bebyggelse i område BFK1 tas i bruk.» BFK1 er byggeområdet nord for parken i reguleringsplan
for Tangvall sentrum nord (plan id 201412). Dette området er ennå ikke utbygd.
Utvidelse av Sentrumsveien med nedkjøring til felles parkeringsanlegg medfører at linjeføringen
påvirker / kommer i konflikt med deler av det regulerte parkområdet. Det resulterer i arealet til
område o_Pa1 reduserer med 52,4 m2, fra opprinnelig regulert areal på 536,1 m2 til 483,7 m2 som
følge av planforslaget for ny kollektivterminal.
Det at arealet reduseres med 10% vurderes som negativt, men vil i liten grad endre på intensjonen
og funksjonen til parken. Det at biltrafikken kanaliseres ned til felles underjordisk parkeringsanlegg
og dermed reduserer biltrafikken i sentrum vurderes som positivt og til mer eller mindre å oppveie
de negative konsekvensene av arealreduksjonen til parkområdet.
Endringer i linjeføringen for Sentrumsveien kommer også i konflikt med allerede opparbeidet
sykkelparkering øst i o_Pa1, med mot Sentrumsveien. Se veiledere og retningslinjer for barn og unges
interesser i planleggingen på kommunal‐ og moderniseringsdepartementets hjemmeside.

5.9. Risiko‐ og sårbarhetsanalyse
Det er utført en risiko‐ og sårbarhetsanalyse iht. kommunen mal for reguleringsplaner. Følgende
forhold er vurdert spesielt:
•
•
•

Masseras / leirskred. Det er utført beregning av områdestabilitet (jf. 5.10).
Elveflom / tidevannsflom / stormflo. Det er gjort en vurdering av flomsituasjonen (jf. 5.6.3).
Nedbørutsatte områder. Det er gjort en beregning av overvannssituasjonen (jf. 5.6.2).
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•

Støv og støy / trafikk. Det er gjort en vurdering av trafikkstøy (jf. 5.14).

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planforslaget ikke medfører økt risiko eller sårbarhet.

5.10. Områdestabilitet
GrunnTeknikk AS har gjort en 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. Dette er tatt inn som bestemmelser.

5.11. Naturmangfold
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter eller verdifulle naturtyper innen planområdet.
Området består i dag av trafikkarealer. En justering av arealdisponeringen mht. ulike underformål vil
ikke medføre endringer i naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok jf.
naturmangfoldloven § 8 og det anses ikke som nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter
naturmangfoldloven §§ 8‐12.

5.12. Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innen planområdet.

5.13. Folkehelse
Tilrettelegging for økt bruk av kollektivtrafikk vurderes som positivt mht. folkehelse så fremt det
medfører overgang fra bil til buss som transportmiddel, da det også medfører økt gange.

5.14. Lyd og støy
Støykonsekvensene av endring av kollektivterminalen antas å være minimale i og med at bussene
faktisk bruker området pr i dag. Endringen vil i hovedsak medføre at bussene kjører med klokka og
ikke mot klokka slik de gjør i dag, og at selve terminalområdet bli liggende nord rett nord og ikke sør
for Sentrumsveien. En eventuell økning i busstrafikken vil i hovedsak være knyttet til en eventuell
økning av rutetilbudet.
Jf. kap. 1.5 utgår busstrafikken på Sentrumsveien pr i dag i underkant av 250 turer pr døgn på
hverdager. Det er en liten andel av dagens trafikkmengde på Sentrumsveien. Så selv en dobling av
busstrafikken vil ha liten innvirkning på den samlede trafikkmengden / trafikkveksten.
Sånn sett vil nok både støyanalysen (rapporten til Sinus datert 20.04.2017) knyttet til planforslaget i
sør og støyrapporten knyttet til Rådhusgaten 36 og 38 gi et riktigere bilde enn kun å beregne
kollektivterminalene for seg.
Men trafikkstøyen i området vil være en konsens av summen av trafikkendringene som følge av
planlagt utbygging i hele sentrumsområdet. Dette omfatter følgende planer/prosjekter:





utbygging av Tangvall nord iht. vedtatt plan (ca 480 p‐plasser i kjeller)
forslag til utbygging av del av Tangvall sentrum (i planforslaget syd for kollektivterminalen er
det lagt opp til totalt 135 p‐plasser i kjeller)
forslag til utbygging av Rådhusgaten 36 og 38 (planforslaget i sydvest legger opp til etablering
av 110 nye p‐plasser i kjeller)
planlagt utbygging og planlagt trafikal adkomst til nytt skolesenter i Tangvall (krav om
minimum 80 p‐plasser i kjeller).

Gjennomføring av disse prosjektene vil trolig medføre at nyskapt trafikk er langt mer enn bare en
framskrivning av eksisterende trafikktall.
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Et annet forhold som vil har betydning for støybildet er trafikkmønsteret. Kanalisering av all trafikk
via felles nedkjøring til påkrevd parkering under bakken for alle eller noen av prosjektene over, vil
sannsynligvis gi ganske store trafikale endringer og konsekvenser.
Så endringen i nyskapt trafikk fra planlagte prosjekter og endringer i trafikksituasjonen som følge av
regulering av felles nedkjøring, utgjør en langt større konsekvens for støysituasjonen enn endringen
som følge av utforming og dimensjonering av terminalen, da denne trafikkendringen vil være
marginal.
For å kunne gjøre en støyberegning som har mindre usikkerhet enn alle de beregningene som pr i
dag foreligger for området, bør det vurderes utført en felles trafikkvurdering som beregner nyskapt
trafikk som følge av planlagt utbygging (foreliggende planer) i Tangvall og fremtidig trafikksituasjonen
ved regulering av nedkjøring til felles parkeringsanlegg. På grunnlag av denne trafikkanalysen kan
det så gjøres nye støyberegninger for Tangvall sentrum. I tillegg til eksisterende bebyggelse bør en da
også legge inn planlagt volum for alle prosjektene i sentrum for å kunne gjøre en reel beregning av
fremtidig støysituasjon.
Ser en på foreliggende støyberegninger for utbyggingene sør for Sentrumsveien så viser begge
støyanalysene at gaterommet/fasadene ut mot Sentrumsveien ligger i rød støysone, mens områdene
inne i tilstøtende kvartalene blir liggende i gul støysone.
Sinus utførte april 2017 en innledende vurdering av støy fra veitrafikk. Beregningene er basert på
eksisterende trafikktall fra 2016 fremskrevet til 2037, korrigert med Nye Veier sin prognose for
eksisterende E39 etter at ny trase er etablert.

Figur 8 Støysonekart for Tangvall senter (del av Tangvall sentrum) ved fremtidig trafikksituasjon 2037 (forutsatt
ny E39)

side 27 av

32

KOLLEKTIVTERMINAL TANGVALL DETALJREGULERING
PLANBESKRIVELSE

5.15. Forurensning og energiforbruk
Det å tilrettelegge for økt kollektivtrafikk for derigjennom å redusere biltrafikken er i seg selv et godt
tiltak både mht. forurensning og energiforbruk. For andelen som benytter personbil som
transportmiddel på Agder er høy.
Det er Agder Kollektivtrafikk (AKT) som har ansvaret for kollektivtrafikken på Agder. De skriver i sin
årsmelding for 2017 at deres viktigste bidrag til miljøet er å få flere til å velge kollektivtransport,
dernest at transporten utføres med lavest mulig utslipp. De viser til at den største miljøforbedringen
på kjøretøyene skjer når kontraktene med busselskapene fornyes og at de siste 7‐8 årene har den
største forbedringen funnet sted gjennom en kraftig reduksjon i lokale utslipp. Teknologien
forbedres kontinuerlig og bussenes forurensing reduseres tilsvarende.
Eierne av AKT har vedtatt en strategi om gradvis elektrifisering av kollektivtransporten i byområdene.
Med elektrifisering menes både delvis (hybrid) og helelektriske busser. Kristiansandsregionen har
over lang tid innarbeidet et nullvekstvekst mål for persontransporten.
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6. GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER
FOR KOMMUNEN
I Nasjonal Transportplan (NTP) legges det opp til at de ni største byene i Norge skal inngå en
Byvekstavtale. Byvekstavtalen i Kristiansandregionen er en helhetlig plan for transport i byområdene
og omfatter vei, kollektiv og sykkel og gange.
Kristiansand kommune og Vest‐Agder fylkeskommune har en treårig belønningsavtale med staten på
vegne av Kristiansandsregionen for perioden 2017–19. Avtalen er på totalt 300 millioner kroner.
Belønningsmidlene er blitt stadig viktigere med tanke på å opprettholde og forbedre kollektivtilbudet
i Kristiansandsregionen.
Kollektivsystemet må styrkes slik at kapasiteten blir vesentlig forbedret og det kan fraktes opp mot
dobbelt så mange reisende. Det er i forslaget lagt vekt på at det må etableres kollektivterminaler i de
seks kommunene som ligger rundt Kristiansand, slik at de reisende kan benytte buss til sentrum.
Dette i kombinasjon med innfartsparkeringer på de sentrale innfartsårene inn mot byen
Søgne kommune er utpekt som en pilotkommune med hensyn på etablering av ny kollektivterminal.
Det er avsatt midler til gjennomføring, og det legges opp til at termialen er på plass i løpet av 2019.
Planforslaget legger, i tillegg til kollektivterminalen, opp til at det skal etableres en nedkjøring til et
felles parkeringsanlegg under Tangvall. Pr. i dag er det ikke avsatt egne midler til denne deler av
prosjektet. Det er imidlertid flere større prosjekter under planlegging på Tangvall, som alle legger
opp til parkering under bakken. Administrasjonen arbeider med å se disse i sammenheng, slik at
parkeringskjelleren kan bli en realitet. Inntil arbeidet med parkeringskjeller er iverksatt, vil det være
hensiktsmessig at Sentrumsveien flyttes, og opparbeides syd for kollektivterminalen.
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7. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
7.1. Oppstartsmøte
Det ble avholdt oppstartsmøte om planarbeidet
24.03.2017.

7.2. Varsel om oppstart av planarbeid
Oppstart av arbeid med detaljregulering av
kollektivterminal på Tangvall ble varslet i brev av
10. mai 2017, annonsert i Fædrelandsvennen
15. mai og kunngjort på kommunens nettsider.
Frist for å komme med eventuelle kommentarer,
merknader, opplysninger mv som kan ha
betydning eller interesse for planarbeidet, var
satt til onsdag 28. juni 2017.
Det kom inn til sammen 5 merknader til
oppstartsvarselet, fra tre regionale etater, samt
ett regionalt og ett privat foretak. Merknadene
er kort oppsummert og kommentert under.
Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder, brev av
24.05.2017
Fylkesmannen ser positivt på at planarbeidet
igangsettes og viser til at virkningene av planen
må være beskrevet og at det forholdene mht.
naturmangfold, fremmede arter, barn og unge,
universell utforming, forurensning, samt risiko
og sårbarhet må være vurdert.

Kommentar: Tas til etterretning.
Vest‐Agder fylkeskommune, brev av 22.06.2017
Fylkeskommunen viset til at etablering av gode
kollektivterminaler og innfartsparkering i
tilknytning til kommunesentrene utenfor
Kristiansand er en del av arbeidet med en
Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Vest‐
Agder fylkeskommune, og Agder kollektivtrafikk
deltar i en ekstern samarbeidsgruppe for
etablering/utforming av terminalen på Tangvall
og vil følge opp planarbeidet gjennom dette.
Etablering av terminalen må ses i sammenheng
med busstopp på E39.

Fylkeskonservator har ingen merknader til
planarbeidet.
Kommentar: Vest‐ Agder fylkeskommune og
Agder kollektivtrafikk har deltatt på
avklaringsmøter i planprosessen.
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Statens vegvesen, brev av 12.06.2017
Vegvesenet viser til at det bør gjøres en vurdering rundt busslommene på dagens E39 og hvilken
funksjon disse skal ha når ny E39 og kollektivterminal er etablert.

Kommentar: Statens vegvesen har deltatt på avklaringsmøter i planprosessen.
Agder Energi Nett AS, epost av 28.06.2017
Viser til eksisterende nettstasjon med tilhørende høy‐ og lavspent fordelingsnett i området, og at en
eventuell flytting/omlegging av disse anleggene må bekostes av tiltakshaver.

Kommentar: Tas til etterretning.
Søta Eiendom AS, epost av 23.05.2017
Søta Eiendom AS eier Sentrumsveien 8 og lokalene der det i 10 år har vært drevet Rema 1000 butikk.
Etter at Rema 1000 flyttet inn i nye lokaler lengre vest i Tangvall sentrum har butikklokalene stått
tomme. Det vises til at det blir enda vanskeligere å få leid ut disse lokalene dersom
parkeringsplassene sør for bygget forsvinner. Det hevdes ant ingen vil leie et lokale hvor bussen
stopper utenfor inngangsdøren til butikken. Søta Eiendom mener at det blir for trangt men en
bussterminal i dette området og ber kommunen om å overta lokalene dersom det etableres
bussterminal. Søta Eiendom har leieavtale på deler av parkeringsplassen i før frem til 2026 og
påpeker at det ikke er aktuelt å heve denne leiekontrakten.

Det vises også til at bortfall av parkeringsplasser på østsiden av bygget vil føre til ytterligere
verdiforringelse av bygget.
Kommentar: Det vises til at det ikke foreligger reguleringsplan for Sentrumsveien 8, men at
eiendommen er satt av til sentrumsformål både i kommuneplanens arealdel og i kommunedelplanen
for Tangvall. I kommunedelplanen ble det vektlagt å legge til rette for at flere skal kunne bo på
Tangvall, og at det skal være kort vei til tjenestetilbud og kollektivtilbud. Arealene sør for
Sentrumsveien 8 ble i den anledning avsatt til kombinert formål samferdselsanlegg, teknisk
infrastruktur (kollektivterminal, vei, mm.) og sentrumsformål. Planforslaget er derfor i tråd med
overordna planer og strategier.
Reguleringsplanen legger samtidig til rette for etablering av felles nedkjøring til fremtidig
underjordisk parkeringsanlegg. Det å fjerne overflateparkering og erstatte disse med parkering under
bakken, er i tråd med ønsket utvikling for Tangvall sentrum.
Parkeringsplassene på østsiden av Sentrumsveien 8 reguleres i tråd med dagens bruk.

7.3. Varsel om utvidelse av planområde
Underveis i planprosessen ble det av trafikkmessige hensyn, vurdert som hensiktsmessig å utvide
planområde med 0,88 daa (fra 7,73 daa til 8,61 daa). Utvidelsen ble varslet i brev av 20. mars 2018 og
kunngjort på kommunen sine nettsider. Frist for å komme innspill var satt til 20. april 2018.
Det kom innspill fra to regionale etater til planutvidelsen, Fylkesmannen og Statens vegvesen.
Innspillene er kort oppsummert og kommentert under.
Fylkesmannen i Aust‐ og Vest‐Agder, brev av 03.04.2018
Fylkesmannen viser til sitt tidligere innspill av 24.05.2017, som bl.a. fokuserer på ivaretakelse av barn
og unges interesser. Fylkesmannen påpeker at varslet utvidelse tar her med det meste av regulert
grønnstruktur – park (o_Pa1), som ifølge reguleringsbestemmelse 5.1 skal «opparbeides til park og
lekeplass for boligbebyggelsen innenfor planområdet. Godkjent utomhusplan skal legges til grunn for
utforming, utstyr og beplantning. Området må ha tilfredsstillende avskjerming mot kjørevei.»
Fylkesmannen viser til at område o_Pa1 utgjør det eneste grønnstrukturarealet innenfor
reguleringsplanen for Tangvall sentrum nord og påpeker at det derfor er svært uheldig om arealet nå
disponeres til andre formål. I så tilfelle, må det som ledd i planen for Tangvall kollektivterminal,
skaffes fullverdige erstatningsareal, jfr. pkt. 5d i RPR for barn og unge.
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Kommentar: Utvidelse av Sentrumsveien med nedkjøring til felles parkeringsanlegg medfører at
linjeføringen påvirker / kommer i konflikt med deler av det regulerte parkområdet. Det resulterer i
arealet til område o_Pa1 reduserer med 52,4 m2, fra opprinnelig regulert areal på 536,1 m2 til 483,7
m2 som følge av planforslaget for ny kollektivterminal. Det at arealet reduseres med 10% vurderes
som negativt, men vil i liten grad endre på intensjonen og funksjonen til parken. Situasjonen vurderes
om tilnærmet lik og at det derfor ikke er behov for å flytte parkfunksjonen. Det at biltrafikken
kanaliseres ned til felles underjordisk parkeringsanlegg og dermed reduserer biltrafikken i sentrum
vurderes som positivt og til mer eller mindre å oppveie de negative konsekvensene av
arealreduksjonen til parkområdet.
Statens vegvesen, brev av 19.04.2018
Vegvesenet har ingen merknader til utvidelsen av planområdet.

Kommentar: Ingen.

Vest Agder fylkeskommune, brev av 23.04 2018
Vest‐Agder fylkeskommune har ingen merknader til utvidelsen av planområdet.
Kommentar: Ingen.

7.4. Medvirkning
Oppstartsmøte ble avholdt hos Arealenheten i Søgne kommune onsdag 9. august 2017. I tillegg til
kommune og konsulent deltok også Jostein Akselsen fra Statens vegvesen, Inge Os fra AKT og Egil
Strømme fra Vest‐Agder fylkeskommune. Disse etatene inngår som del av arbeidsgruppen for
utarbeiding av planforslaget. I tillegg til gjennomføring av formelt oppstartsmøte, ble det også
gjennomført felles befaring av området.
Mandag 18. september ble det avholdt arbeidsmøte hos kommunen for drøfting av prinsipper for
bussoppstilling. Dette er nærmere redegjort for i kapittel 3.2.
Tirsdag 10. oktober ble det avholdt nytt arbeidsmøte hos kommunen for gjennomgang av
bearbeidede varianter for bussoppstillingen. Her fremmet Rådmannen ønske om det i planarbeidet
også ble vurdert muligheten for etablering av nedkjøring til mulig fremtidig felles parkeringsanlegg
under deler av Tangvall.
Det ble utarbeidet alternativ planforslag med felles nedkjøring til parkeringskjeller som kommunen
drøftet med AKT, vegvesenet og fylkeskommunen i eget arbeidsmøte i februar 2018. Deretter ble
det sett på ulike varianter med nedkjøring i Sentrumsveien, både innenfor og utenfor planområdet
(jf. kap. 4). Dette ble diskutert opp mot kommunens pågående planarbeid for ny skolesenter på
Tangvall. Til slutt endte en tilbake på denne første varianten med nedkjøring rett syd for planlagt nytt
terminalområde. Det er dette forslaget som nå fremmes for politisk behandling.
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BAKGRUNN
I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles
politisk. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.
Asplan Viak v/ Johan Nyland har gjennomført analyse i samarbeid med Søgne kommune.
KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget omfatter detaljregulering av ny kollektivterminal på Tangvall. Reguleringsplanen omfatter
kollektivterminal med 4 bussoppstillingsplasser, tilhørende anlegg, gangadkomster, sykkelparkering,
kjørevei mm.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. Forhold som krever en
vurdering av tiltak, er gitt nedenfor:
38) Støv og støy fra trafikk er sannsynlig for en kollektivterminal. Men funksjonen ligger der allerede,
slik at det ikke vil bli noen endring. Etter hvert som busstrafikken blir mer grønn og energivennlig
vil det også medføre redusert støv og støy fra kollektivtrafikken. Det vurderes ikke som nødvending
med tiltak ut over dette.
52) Ulykker i av- og påkjørsler og med gående og syklende (53) vil kunne skje. Men farten er lav og
bedre trafikksikkerhet har vært vurdert som del av planarbeidet. Det vurderes ikke som nødvending
med tiltak ut over dette.

BESKRIVELSE AV METODE
Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-ogkommunal-beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko--og-sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for ny kollektivterminal og tilhørende
illustrasjoner.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene/miljøet (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Meget sannsynlig (4)

kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Sannsynlig (3)

kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang
hvert 10. år

Mindre sannsynlig (2)

kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år

Lite sannsynlig (1)

hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre
enn en gang hvert 50. år
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ingen personskader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke
behov for reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
personskader

Ingen eller få/små
miljøskader

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem/ alternativer
ikke fins. Omkostninger
opp til NOK 3 millioner.

Alvorlig/farlig (3)

Inntil 4 døde og /eller få
men alvorlig
(behandlingskrevende)
personskader

Større skader på
miljøet med opptil
10 års restaurering

System settes ut av drift
over lengre tid (flere døgn).
Omkostninger opp til NOK
30 millioner.

Meget
alvorlig/meget farlig
(4)

Under 25 døde og/eller
inntil 10 farlige skader,
mange alvorlige og
lettere skader.

Alvorlige skader på
miljøet med opptil
25 års restaurering.

Systemer settes ut av drift
over lengre tid; andre
avhengige systemer
rammes midlertidig.
Omkostninger opp til NOK
500 millioner.

Katastrofalt (5)

Over 25 døde og/eller
mer enn 10 farlige skader
og et stort antall andre
skader.

Meget alvorlige og
omfattende skader
på miljøet med over
25 års restaurering.

Hoved- og avhengige
systemer settes permanent
ut av drift. Omkostninger
over NOK 500 millioner.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1.

Tabell 1 Matrise for risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig

x

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

x

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

x

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.
Eks. på utfylling av analyseskjema: (Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1)
Hendelse/Situasjon

1.

Steinsprang

Kons
for

Kons
av

planen

planen

x

Sanns.

Kons.

2

2

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

Kan være fare for steinsprang
v/inn- og utløp av tunneler……

Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for
planen

Kons.
av
planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

Sannsynligheter for at et ev
steinsprang/skred skal forringe
aktuelt reguleringsområde er
meget liten da det er etablert
støyvoller mellom E39 og
sentrumsområdet.
Ved gjennomgang av tidligere
grunnundersøkelser er det ikke
registrert sprøbruddmaterialer eller
kvikkleire som kan påvirke
områdestabilitetsforholdene.
Det aktuelle reguleringsområdet
ligger ikke innenfor kartlagte
aktsomhetsområder.
Ingen dammer tilknyttet
Songdalselva.
Med dagens terrengnivå på kote
+14 er området ikke flomutsatt.

Vurdering
av
områdestabilitet

Sjekkliste:
Natur- og
miljøforhold
Ras/skred/flom/brann
1. Steinsprang

x

1

1

2.

Masseras/
leirskred

x

1

1

3.

Snø-/isras

4.

Dambrudd
x

1

1

5.

Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo
6. Skogbrann
(større/farlig)
Vær, vindeksponering
7. Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)
8. Nedbørutsatte
områder

Natur- og
kulturområder
9. Sårbar flora
10. Sårbar fauna
/fisk, verneområder og
vassdrags
områder
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Ingen større skogsområder i
nærområdet.
Ikke spesielt vindutsatt.

X

1

1

Omreguleringen gir ingen endring
av overvannssituasjonen.
Overvann er vurdert i rammeplan
for VA.

Ikke sårbar flora i eller nær
planområdet.
Ikke sårbar fauna i eller i nær
planområdet.
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

Kons.
for
planen

Kons.
av
planen

Sannsynlig.

Konsekvens

11. Fornminner
(Afk)
12. Kulturminne/miljø
13. Grunnvann-stand
Menneskeskapte
forhold
Risikofylt industri
mm
14. Kjemikalie/
eksplosiv
(kjemikalieutslip
p på land og sjø)
15. Olje- og
gassindustri
(olje-og
gassutslipp på
land og sjø)
16. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)
17. Avfallsbehandling
(ulovlig
plassering/
deponering/
spredning farlig
avfall)
Strategiske områder
18. Vei, bru,
knutepunkt
19. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)
20. Svikt i
fjernvarme
21. Vannforsyning
(Svikt/forurensni
ng av
drikkevannsforsy
ning)
22. Avløps-systemet
(Svikt eller
brudd)
23. Forsvars-område
24. Tilfluktsrom
25. Eksplosjoner
26. Terror/sabotasje/
skadeverk
27. Vold/rans og
gisselsituasjon-er
(eller trusler om)
28. Tele/
Kommunikasjon
s samband
(sammenbrudd)
29. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)
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Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

Det er ikke registrert fornminner i
eller nær planområdet.
Det er ingen kjente kulturminner i
eller nær planområdet.
Reguleringen vil ikke påvirke
grunnvannstanden.

Omfatter ikke industri.

Omfatter ikke industri.

Omfatter ikke industri.

Omfatter ikke industri.

Adkomst fra to sider/retninger.
x

2

1

Ikke kritisk.

Ikke fjernvarme i området.
x

2

1

Ikke kritisk.

x

2

1

Ikke kritisk.

x
x

1
1

3
3

Ikke forsvarsområde i nærheten.
Ikke tilfluktsrom i området.
Grenser mot bensinstasjon.
Grenser mot bensinstasjon.

x

1

3

Uendret trusselsituasjon.

x

2

1

Ikke kritisk.

Omfatter ikke kritiske
funksjoner.
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

30. Samfunnsviktige
funksjoner
(bortfall av
tjenester ved
streik, sykdom
osv.)
31. Brann (med
større
konsekvenser)
32. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner
33. Dødsfall under
opprivende
omstendigheter
Andre
forurensningskilder
34. Boligforurensning
35. Landbruksforurensning
36. Akutt
forurensning
37. Støv og støy;
industri
38. Støv og støy;
trafikk

Kons.
for
planen
x

Kons.
av
planen

x

Sannsynlig.

Konsekvens

2

1

Uheldig, men ikke kritisk og
krever ingen fysiske tiltak.

2

1

Uheldig, men ikke kritisk

42. Smitte fra dyr og
insekter
43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer
44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler
45. Radongass
46. Høyspentlinje

Transport
47. Ulykke med
farlig gods
48. Brudd i
transportnettet (i
store
infrastruktur
traséer)
49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)
50. Vær/føre
begrenser
ROS-analyse.docx

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

Kilde

Omfatter ingen større bygninger /
kontruksjoner.
x

2

1

Uheldig, men ikke kritisk

Ikke boliger innen planområdet.
Ikke landbruk i området.

x

x

3

2

39. Støy; andre
kilder
40. Forurensning i
sjø/vassdrag
41. Forurenset grunn

Risiko

x

1

2

Omfatter ikke funksjoner som kan
medføre akutt forurensning utover
olje-/drivstofflekkasje fra buss.
Ikke støyende industri i
nærområdet.
Planen inneholder ikke
støysensitive funksjoner og
terminalfunksjonen er allerede i
området.
Ikke andre støykilder i området.
Ikke fare for forurensning ut over
det som er generelt for
trafikkarealer.
Grenser mot bensinstasjon, men
ingen kjente forekomster.
Ikke utsatt og ikke kritisk.
Ikke utsatt og ikke kritisk.

Ikke utsatt og ikke kritisk.

x

x

Ikke utsatt og ikke kritisk.
Nettstasjon i området, men det
tilrettelegges ikke for varig
opphold.

3

1

1

3

Bensinstasjon i nærområdet

1

2

Uheldig, men ikke kritisk. Flere
omkjøringsmuligheter.

Ikke blindsone. Omkjøring mulig.

Området er helt flatt. Snørydding
vil bli høyt prioritert.
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ANALYSESKJEMA
Hendelse/Situasjon

tilgjengelighet til
området
Trafikksikkerhet
51. Større
trafikkulykke
(land,sjø og luft)
52. Ulykke i av-/
påkjørsler
53. Ulykke med
gående/ syklende

Kons.
for
planen

Kons.
av
planen

Sannsynlig.

Konsekvens

Risiko

Kommentar/Tiltak (Kommenter
hvis ikke relevant)

x

x

2

2

Lav fart. Trafikksikkerhet vurdert
som del av planarbeidet.

x

x

3

2

x

x

3

2

Lav fart. Trafikksikkerhet vurdert
som del av planarbeidet.
Lav fart. Trafikksikkerhet vurdert
som del av planarbeidet.

Kilde

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse-nr med
konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er ført inn i aktuell rute.):
Tabell 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget
sannsynlig
3. Sannsynlig

4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

12
38, 52, 53

2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig

x

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

x

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

x

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. Forhold som i hht tabell
3 må påkalle oppmerksomhet, og som krever en vurdering av tiltak, er gitt nedenfor:
38) Støv og støy fra trafikk er sannsynlig for en kollektivterminal. Men funksjonen ligger der allerede,
slik at det ikke vil bli noen endring. Etter hvert som busstrafikken blir mer grønn og energivennlig
vil det også medføre redusert støv og støy fra kollektivtrafikken. Det vurderes ikke som nødvending
med tiltak ut over dette.
52) Ulykker i av- og påkjørsler og med gående og syklende (53) vil kunne skje. Men farten er lav og
bedre trafikksikkerhet har vært vurdert som del av planarbeidet. Det vurderes ikke som nødvending
med tiltak ut over dette.
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Ny parkeringskjeller på
Tangvall

Trafikk- og støyutredning

Utarbeidet for:

Søgne kommune

3960/MFN
04.12.2018

I

SAMMENDRAG
Det planlegges å bygge nye parkeringsanlegg under bakken i Tangvall sentrum, med innkjøring fra
Sentrumsveien. Dersom parkeringshuset bygges, vil det bli mer trafikk i Sentrumsveien, men også i
Hølleveien som en følge av generell trafikkøkning ved at parkeringstilbudet utvides. Allerede i dag er
trafikkavviklingen i rundkjøringa mellom Hølleveien og Sentrumsveien noe anstrengt, og trafikkmengden i Sentrumsveien i ettermiddagsrushet er tett opp mot tilfartens kapasitet. Det skal altså
ikke en stor trafikkvekst til før Sentrumsveien og rundkjøringa blir overbelastet.
I en fremtidig situasjon er det beregnet 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.
Støysituasjonen på Tangvall vil ikke endres vesentlig som følge av økt trafikk og nye veiløsninger.
Omkringliggende bebyggelse vil i all hovedsak få 0-2 dB høyere støynivå utenfor fasaden. Denne
økningen er lite merkbar. Ett bygg vil få et økt fasadenivå på 2-5 dB. Økning over 3dB regnes som
godt merkbar.
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1 Innledning
Det pågår planarbeid for flere prosjekter på Tangvall, og ett av disse er planer for utbedring av
kollektivterminalen. I forbindelse med dette er det fremmet et forslag om å bygge en felles inn- og
utkjøringsrampe fra Sentrumsveien til alle fremtidige parkeringsplasser under bakken.
I et slikt forslag legges det opp til at mesteparten av trafikken til og fra sentrum skal komme via
rundkjøringa på Hølleveien (se kart i figur 1 nedenfor). I tillegg, dersom antall parkeringsplasser på
Tangvall øker, fører dette til en generell økning i biltrafikken. Før man eventuelt kan gå videre med
denne løsningen, må det gjøres en trafikkfaglig utredning, med vekt på å estimere fremtidige trafikkmengder, og å vurdere konsekvensen for trafikkflyt i området. Det gjøres også en støyutredning på
bakgrunn av økt trafikkmengde i fremtiden.
Trafikkberegningene som gjennomføres viser til trafikkbildet i ettermiddagsrushet, da det er i
ettermiddagsrushet trafikkintensiteten er størst. ViaNova har gjennomført trafikktellinger i området
for å få et best mulig grunnlag for å gjennomføre beregninger og vurderinger for trafikkflyt.

Figur 1: Veikart over Tangvall. Ny foreslått rampe til parkeringskjeller er markert med rødt.
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2 Trafikk i dagens situasjon
ViaNova gjennomførte manuelle trafikktellinger mandag 05.11.2018 i kryssene og avkjørslene i
Sentrumsveien, mellom klokken 15 og 17. Alle svingebevegelsene ble registrert, og det ble registrert
lette og tunge kjøretøy. Alle kjøretøy som var lastebil eller større ble kategorisert som tunge. Data fra
tellingene ble brukt til å beregne trafikkflyt i de mest intensive periodene, og til å beregne
gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT).
Samme dag som tellingene, var E39 stengt frem til litt over klokken 15, med omkjøring over Tangvall.
Det er tatt høyde for hendelsen, og dataen er kontrollert mot eldre tellinger fra området. Hendelsen
påvirket trafikken i stor grad i starten av perioden, men hadde liten påvirkning i maksimaltimen som
var mellom kl. 1530 og 1630.
Det ble observert anstrengt, men stabil trafikkflyt gjennom rundkjøringen og i Sentrumsveien. I en
lengre periode var det sammenhengende kø inn til rundkjøringa fra nord. Flere ganger i løpet av
registreringsperioden ble køene i Sentrumsveien så lange at de blokkerte avkjørslene til Coop og
Esso. Beregningene viser en belastningsgard (trafikkvolum/kapasitet) på 0,78 i Hølleveien og 0,79 i
Sentrumsveien. Teoretisk, vil et kryss overbelastes når belastningsgraden når 1,0, men i praksis vil
dette inntreffe ved belastningsgrad mellom 0,85 og 0,90. Man regner derfor belastningsgrad på 0,85
som kryssets praktiske kapasitet.
I figur 2 vises trafikkmengdene i makstimen mellom 15:30 og 16:30 i eksisterende situasjon. Figur 3
viser beregnet belastningsgrad i kryssområdene i makstimen, og figur 4 viser beregnet ÅDT i
eksisterende situasjon.

Figur 2: Trafikkmengder i eksisterende situasjon. Tallene viser totalt antall kjøretøy pr time i ettermiddagsrushet.
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Figur 3: Belastningsgrad i ettermiddagsrushet i eksisterende situasjon.

Figur 4: Beregnet ÅDT (gjennomsnittlig antall kjøretøy pr døgn) i eksisterende situasjon.
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3 Nye parkeringsanlegg under bakken
Det er planer om å bygge nye parkeringsplasser under bakken i Tangvall sentrum. Det er flere
separate planer om ombygging og utbygging av eksisterende parkeringskjellere, samt å bygge nye og
bygge sammen alle anlegg til ett felles. Dette nye fellesanlegget vil i planforslaget bare ha en inn- og
utkjøringsrampe, men det er enda ikke vedtatt om eksisterende ramper skal bli værende, eller om
andre ramper skal bygges i tillegg. Den planlagte rampen vil være midtstilt i Sentrumsveien.
Nedenfor vises en skisse av utbyggingsplanene.

Figur 5: Skisse av utbyggingsplanene for parkering under bakken (Søgne kommune, 2018)

Dersom alle planene realiseres blir det omtrent 900 parkeringsplasser i dette fellesanlegget. Av disse
plassene er det 135 plasser som eksisterer i kjeller i dag. Planforslagene legger også opp til at alle 110
parkeringsplasser på gateplan i det gule området fjernes. Dette betyr at et nytt, fullt utbygd anlegg,
vil tilføre 655 nye parkeringsplasser på Tangvall.
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4 Trafikk i en fremtidig situasjon
For å vurdere trafikkbildet i en fremtidig situasjon, tas det utgangspunkt i et scenario der alle
utbyggingsplanene realiseres, og at inn- og utkjøringsrampa i Sentrumsveien er den eneste
adkomsten til hele parkeringsanlegget. Dette vil da bli det scenariet som gir størst trafikkøkning og
mest konsentrert trafikk i Sentrumsveien. Med andre ord et worst-case scenario med hensyn på
trafikkavviklingen i kryssene.
Dersom alle utbyggingsplanene realiseres vil det bli omtrent 650 nye parkeringsplasser i Tangvall
sentrum, noe som vil doble det totale antallet parkeringsplasser i området (avgrenset av fv. 456 i øst,
Tangvallveien i sør, Sentrumsveien og Gamle Høgskolevei i vest, og E39 i nord). I dag er det
tilsynelatende stor etterspørsel etter parkeringsplasser i området, og de enkelte parkeringsplassene
har høy utnyttelse i forhold til deres funksjon (parkering til handel, kontor, besøk, park&ride).

4.1 Konsekvenser på kort sikt
Med det nye parkeringsanlegget vil det umiddelbart bli mer trafikk i Sentrumsveien, som følge av nye
kjøremønster. Dette skjer fordi flere parkeringsplasser i gateplan tas bort, og at eksisterende inn- og
utkjøringsramper stenges. Et bedre parkeringstilbud med 650 nye parkeringsplasser i området, vil
også føre til flere bilturer til sentrum, ved at flere av de som i dag reiser til fots, med sykkel, kollektiv
eller er bilpassasjer, vil velge å kjøre egen bil. Trafikkveksten vil bli kraftig om parkeringen er gratis,
men trolig vesentlig mindre om den er avgiftsbelagt.
Generert trafikkmengde til det nye parkeringshuset er avhengig av belegg og utskiftningsfrekvens.
Undersøkelser fra Kristiansand viser at parkeringshus (Slottet) genererer i snitt 4 bilturer pr. plass pr.
døgn, mens åpen parkering på gateplan (Kai-2) genererer 10 bilturer pr. plass pr. døgn (Kristiansand
Parkeringsselskap, 2009). Som undersøkelsen viser er det stor variasjon i hvor mye trafikk som
skapes av forskjellige parkeringsplasser. Dette skyldes at det er stor variasjon i både belegg og
utskiftningsfrekvens, med bakgrunn i hvilken funksjon parkeringsplassen har. En parkeringsplass i
tilknytning til en dagligvarebutikk vil ha mye større utskiftning enn en parkeringsplass for ansatte i en
kontorbedrift eller for park&ride. Eventuelle parkeringsrestriksjoner, og trolig også parkeringsplassen
størrelse, vil også påvirke både belegg og utskiftningsfrekvens.
Det nye p-huset på Tangvall vil dekke parkeringsbehov for ansattparkering, parkering til dagligvareog annen handel, og til beboere og besøkende. Parkering til ansatte og handel vil ta opp flest plasser.
Parkering til dagligvarehandel vil ha svært høy utskiftning, mens parkeringsplasser til ansatte og
beboere vil i stor grad ha ingen utskiftning. Gjennomsnittlig utskiftningshastighet kan antas å være
relativt høy. Den store usikkerheten i hvor mye trafikk som vil genereres ligger i belegget. Det er
uvisst hvor stor etterspørselen er etter nye parkeringsplasser på Tangvall. Trolig vil anlegget på kort
sikt være overdimensjonert ved at antall tilgjengelige parkeringsplasser overstiger etterspørselen.
Dette betyr ikke at parkeringsplassene ikke vil bli brukt, men det totale belegget og
utskiftningsfrekvensen for hver plass vil bli lavere.
For å anslå (beregne) trafikken på kort sikt, velges en trafikkgenereringsfaktor på 4 bilturer pr. plass
pr. døgn, samlet for hele parkeringsanlegget. Dette tilsvarer 3600 bilturer til og fra det nye anlegget
pr. døgn.
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Beregningsgrunnlag og trafikkvolum
Beregninger for endret kjøremønster som vil inntreffe umiddelbart, er beregnet manuelt ved bruk av
kart, antall parkeringsplasser som fjernes, erstattes, eller får ny inn- og utkjøring, trafikkgenereringsstudier, og spesifikke trafikkdata fra Tangvall. Det er beregnet at i overkant av 1000 kjøreturer til og
fra parkeringsanlegget er en følge av nytt kjøremønster. Resterende 2500 kjøreturer er en blanding
av nyskapte bilturer og bilturer som tidligere har gått til og fra andre områder. Disse bilturene antas å
fordeles på veinettet med 2/3 mot Sør og 1/3 mot nord.
Programmet SIDRA Intersection benyttes for å gjøre trafikkberegningene. Veigeometrien er hentet
fra foreløpig plankart for kollektivterminalen (se figur 6). Trafikkavviklingen beregnes med
dimensjonerende halvtimestrafikk. I eksisterende situasjon definerte vi dette som den største
trafikkmengden som ble observert i løpet av en periode på en halvtime. I en fremtidig situasjon
kommer trafikken til og fra det nye parkeringsanlegget i tillegg. Siden mange av plassene vil benyttes
som ansattparkering, er det regnet med at trafikken i den meste intensive perioden (som inntreffer
om ettermiddagen) vil være større ut fra enn inn til parkeringskjelleren. Trafikkmengdene i
dimensjonerende halvtime vises i figur 7 på neste side.
I beregningsmodellen er det gitt forkjørsrett til trafikkstrømmen opp fra parkeringskjelleren, og
trafikkstrømmen i Sentrumsveien er gitt vikeplikt. Dette er valgt av hensyn til trafikksikkerhet
(omtales nærmere i kapittel 5). Det andre krysset i Sentrumsveien (avkjørsel til Coop og Esso) er
programmert med vanlig høyreregel, med unntak av tilfarten fra sør, da denne er tegnet inn som en
avkjørsel i plankartet (ikke en vei som de andre tilfartene). Det vil si at trafikk i avkjørselen fra sør må
vike for alle andre, og at ingen må vike for dem. Velges andre prioriteringer vil trafikkavviklingen
endres.

Figur 6: Fremtidig veisystem. Utklipp fra foreløpig reguleringskart.
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Figur 7: Trafikkmengder i dimensjonerende halvtime i en fremtidig situasjon [kjt/t].

Figur 8: ÅDT (gjennomsnittlig antall kjøretøy pr døgn) i en fremtidig situasjon.
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Trafikkavvikling
Beregningen viser at det vil bli sammenbrudd i trafikkavviklinga, og mye kø i en fremtidig situasjon.
Det er rundkjøringa som skaper de største køene og forsinkelsene, da denne blir overbelastet. I
Hølleveien mot nord vil det bli spesielt lange køer. Det er beregnet at køen konstant vil strekke seg
tilbake til rundkjøringen på dagens E39 i hele rushperioden, og at den i gjennomsnitt vil bestå av 40
kjøretøy, og strekkes seg over 290 meter. Køen vil da kunne blokkere rundkjøringa på E39 fullstendig
(flere sirkulasjonsfelt og flere felt i tilfartene gjør at noe trafikk kan avvikles selv med blokkering fra
Hølleveien), og det vil bli lange køer i hver retning på E39. I Sentrumsveien vil køa strekkes seg tilbake
til parkeringskjelleren, og dermed blokkere krysset med avkjørsel til Coop og Esso, omtrent
halvparten av tida. Forsinkelsen inn til rundkjøringa fra nord (E39) er omtrent 3 minutter i
gjennomsnitt i rushperioden. I Sentrumsveien er forsinkelsene inn til rundkjøringa omtrent 4
minutter. Figurene (figur 9 til 11) nedenfor viser belastningsgraden, sannsynligheten for at tilfartene
blokkeres av kø, samt forsinkelse inn til rundkjøringa.

Figur 9: Belastningsgrad i ettermiddagsrushet i en fremtidig situasjon.
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Figur 10: Sannsynlighet for tilbakeblokkering (at køene blir lengre enn tilfartens lengde) i ettermiddagsrushet i fremtiden.

Figur 11: Forsinkelse i tilfartene til rundkjøringa i ettermiddagsrushet i en fremtidig situasjon. Tall i sekunder.
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4.2 Konsekvenser på lang sikt
På lang sikt kan det tenkes at etterspørselen etter parkering i Tangvall sentrum vil øke ytterligere fra i
dag. Etterspørselen vil øke som følge av flere arbeidsplasser og mer handel i sentrum, og generell
befolkningsvekst i områdene rundt. Dersom etterspørselen øker, vil også trafikken til Tangvall
sentrum øke, og bli enda større enn hva som er beregnet på kort sikt.
Det nye parkeringshuset på Tangvall kan sammenlignes med p-huset under Torvet i Kristiansand på
flere måter, blant annet med hensyn på trafikkgenerering. I trafikkanalysene for p-hus Torvet antas
trafikkgenereringsfaktoren til å være minst 6 bilturer pr. plass pr. døgn. Dersom hver plass i
parkeringshuset på Tangvall generer 6 bilturer, vil dette føre til 5400 flere bilturer i Sentrumsveien
fra i dag. (Beregningene ovenfor benytter en økning på 3600 kjt/d). Dersom det i motsetning til phuset Torvet blir gratis å parkere i det nye anlegget på Tangvall, kan det tenkes at det vil skapes enda
mer trafikk. Hvis dette skjer vil det føre til enda lengre køer og større forsinkelser enn hva som er
beregnet ovenfor. Totalt kaos og sammenbrudd i trafikkavviklinga vil bli et faktum.

4.3 Fremkommelighet for buss
Planene for det nye kollektivanlegget og veisystemet (se figur 6) har noen svakheter med hensyn på
bussenes fremkommelighet.
Dersom kollektivanlegget bygges som vist i figur 6, må bussene foreta en venstresving ut på
Sentrumsveien. Bussene må da vike for trafikken fra høyre, eller for trafikk i begge retninger, om
dette skulle vises seg å være den beste reguleringen med hensyn på trafikksikkerheten. Uansett må
bussene vike, og dette vil skape ulemper for bussene. For å kjøre ut i Sentrumsveien har bussene
behov for store tidsluker i trafikkstrømmene de viker for. I perioder med høy trafikk vil det være få
eller ingen tidsluker med tilstrekkelig lengde. Det vil også kunne bli vanskelig å time utkjøringen i
perioder med mindre trafikk, da kryssene ligger så nærme hverandre og trafikkbildet er komplisert.
Dette vil sannsynligvis føre til flere uheldige situasjoner hvor andre kjøretøy (uventet) må vike for
busser på vei ut, og i verste fall vil det bli ulykker.
Det er gjort en enkel beregning for å vurdere om krysset kunne vært signalregulert for å bedre
situasjonen til bussene. Det vil det ikke. Dersom krysset signalreguleres vil det bli mer kø og dårligere
trafikkavvikling i nesten alle tilfarter i hele nettverket.
I tillegg til at det vil skapes uheldige og farlige situasjoner, vil bussene kunne oppleve store
forsinkelser, spesielt i periodene med høy trafikk. Ofte er bilister snille med bussene og slipper dem
ut i veien, men dette vil ikke hjelpe om køene fra rundkjøringa blokkerer hele krysset. At køene
blokkerer krysset ble observert allerede i dag, og dette vil inntreffe mye oftere i en fremtidig
situasjon med mer trafikk i Sentrumsveien.
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5 Trafikksikkerhet
5.1 Uklare vikepliktsforhold
Det ble observert mye forskjellig kjøreatferd i Sentrumsveien og i avkjørslene. Spesielt i avkjørselen
fra Esso, viste mange sjåfører at de var usikre på hvem som skulle vike for hvem. De fleste i
Sentrumsveien kjørte forbi avkjørselen som om de hadde forkjørsrett, mens andre stoppet og slapp
inn trafikken fra høyre. Fra avkjørselen var mange forsiktige i utkjøringen, men noen stod på sin rett
til å bli viket for, og nærmest kastet seg ut i Sentrumsveien, spesielt om de skulle til høyre. I rushet,
når det til tider stuet seg opp i Sentrumsveien inn mot rundkjøringa, og mange ble stående lenge i kø
i avkjørslene, var det flere som viste at de oppga sin forkjørsrett for å slippe inn ventende trafikk fra
siden. I trafikken fra siden var det flere som utførte dristige utkjøringer fordi de var lei av og vente.
Begge disse, naturlige handlingsmønstrene, fører til ytterligere usikkerhet om hvem som faktisk skal
vike for hvem.
I fremtiden vil situasjonen trolig bli enda verre, når de to T-kryssene, slås sammen til ett x-kryss. Xkryss bør ikke forekomme, da det gir flere konfliktpunkter og er mer uoversiktelig. Fra den foreløpige
plantegningen fremgår avkjørselen mot nord som en vei, mens avkjørselen mot sør som en avkjørsel.
Trafikkreglene sier da at trafikk i Sentrumsveien skal vike for trafikk fra høyre i en retning, men ikke i
den andre. I et slikt kryss er det høyst sannsynlig at vikepliktsforholdene vil bli tolket forskjellig, og
dette vil medføre flere uheldige situasjoner. En løsning kan være at Sentrumsveien fungerer som en
forkjørsvei, ved å skilte med vikeplikt i begge avkjørslene.

5.2 Kort avstand mellom kryssene
I det foreliggende planforslaget er det svært kort avstand mellom kryssene. I Sentrumsveien er det
omtrent 30 meter fra rundkjøringa til det fremtidige x-krysset, og bare 20 meter fra x-krysset til
krysset mellom Sentrumsveien og rampa fra parkeringskjelleren. Vegvesenets håndbøker anbefaler
minst 40 meter mellom kryss, og at avstanden er så lang at trafikantene lett oppfatter geometri og
kjøremønster, og at man unngår tilbakeblokkering.
Det største problemet er den korte avstanden mellom rampa til parkeringskjelleren og gangfeltet. På
vei opp fra parkeringskjelleren har man dårlig sikt og gjerne litt høy fart grunnet den bratte
stigningen. Umiddelbart etter å ha kjørt opp fra rampa skal du samhandle med trafikk i
Sentrumsveien, enten om du har forkjørsrett eller ikke. Og rett etter dette må du være obs på
gangfeltet. På en strekning på mindre enn 30 meter etter rampa er det ett veikryss og ett gangfelt.
Med en hastighet på 30 km/t kjører man denne strekningen på 3,5 sekunder. Her gjelder det å
observere og handle raskt. Av hensyn til dårlige siktforhold opp fra rampa, men også med hensyn på
trafikkavvikling, bør trafikk opp fra parkeringskjelleren gis forkjørsrett, og trafikk på Sentrumsveien
vike.

NY PARKERINGSKJELLER PÅ TANGVALL – TRAFIKK- OG STØYUTREDNING

11

6 Oppsummering og anbefaling
Dersom det bygges en ny, stor parkeringskjeller på Tangvall, som erstatter noe av dagens gateparkering og tilfører området mange nye parkeringsplasser, og det kun er en inn- og utkjøringsrampe
fra Sentrumsveien, vil trafikkmengden i Sentrumsveien øke. Nøyaktig hvor mye den øker er derimot
vanskelig å estimere, og beregningene har stor usikkerhet. Dette skyldes i hovedsak at det er
vanskelig å estimere etterspørselen etter parkering, da denne igjen er avhengig av en rekke faktorer.
Beregningene som er gjort i dette arbeidet viser til en trafikkvekst på omtrent 3500 kjøretøy pr. døgn
i Sentrumsveien. Dette er et «midlere estimat», og gir et godt bilde på hvordan trafikksituasjonen vil
være noen år frem i tid, basert på gjeldende utbyggingsplaner og reisevaner. Dersom
parkeringskjelleren får færre plasser, eller at det blir andre inn- og utkjøringsmuligheter, vil
trafikkmengden i Sentrumsveien følgelig bli mindre.
Estimert trafikkvekst er videre benyttet til å beregne trafikkavviklingen i kryssene. Resultatet er
ganske tydelig – det blir sammenbrudd, mye kø og forsinkelser. Rundkjøringa på dagens E39
blokkeres, og køa i Sentrumsveien vil ofte blokkere kryssene bakenfor.
Allerede i dag er trafikkmengden i Sentrumsveien i ettermiddagsrushet tett opp mot tilfartens
praktiske kapasitet. Kun en liten trafikkvekst vil kunne gi overbelastning og sammenbrudd i
trafikkavviklingen i hele nettverket. Foruten høy trafikk, er tett avstand mellom kryssene
hovedårsaken til dette. Adkomst til en parkeringskjeller fra Sentrumsveien, med det veinettet som
eksisterer i dag, er derfor ingen god løsning.
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Tangvall – detaljregulering av ny
Vurdering av støy fra veitrafikk

1

Innledning

I forbindelse med to reguleringsplaner på Tangvall i Søgne kommune har ViaNova i Kristiansand fått i
oppdrag å se på trafikk- og støysituasjon før og etter en eventuell realisering av to reguleringsplaner.
Sinus/Brekke&Strand har i den forbindelse foretatt en vurdering av støy fra veitrafikk. Hovedfokus
har vært å avklare om reguleringsplanene gir merkďart økt støy for eksisterende bebyggelse.
I reguleringsplanene planlegges det utvidelse av, samt nye parkeringsarealer under bakkeplan med
til sammen ca. 900 parkeringsplasser. Det planlegges også ny kollektivterminal. Planene vil endre på
kjøremønstre og trafikkmengder på veiene ved Tangvall.
Figur 1 og 2 viser aktuelle reguleringsplaner.

Figur 1 - Detaljregulering - planID 201512, datert 23.11.2017
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Figur 2 - Detaljregulering - planID 201703, datert 14.06.2018
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Aktuelle krav og retningslinjer

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

GUL SONE
Støykilde

RØD SONE

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

Vei

For ny støyfølsom bebyggelse eller anlegging av ny støyende virksomhet skriver retningslinjen T-1442
følgende:
ꞌꞌKommunene bør derfor så langt det er mulig ikke tillate ny støyende virksomhet som medfører
at eksisterende bygninger blir utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte
grenseverdiene i tabell 2. Det samme gjelder for vesentlig endringer eller utvidelser av
støyende virksomhet som øker støynivåene merkbart (> 3,0 dB) for eksisterende bygning med
støyfølsomt bruksformål.ꞌꞌ
Videre står det i veilederen til T-1442 – Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, M-128 følgende:
Kap. 7.1.5 – Utbedring av eksisterende vei
ꞌꞌNår utbedringen gir merkbart økt støynivå (større økning enn 3 dB) og medfører at anbefalte
grenser overskrides, bør det alltid gjennomføres avbøtende tiltak. Der utbedringen ikke gir
merkbar støyøkning, men de anbefalte støygrensene fra før er overskredet for eksisterende
støyfølsom bebyggelse, bør det også alltid gjennomføres avbøtende tiltak.ꞌꞌ

Støyende virksomhet i dette tilfellet er veiene, som vil få noe endret kjøremønster og endrede
trafikkmengder som følge av nye reguleringsplaner. Dette er mindre vesentlige endringer av
eksisterende veier og normal praksis i slike tilfeller er at eksisterende boliger som ligger i støysone kan
ha krav på tiltak dersom støynivå på fasader øker med 3 dB eller mer.
Subjektiv oppfatning av endret støynivå
En endring på 1 dB regnes som knapt merkbar. En endring på 2-3 dB er merkbar. Støynivået må endres
mer enn 3 dB før endringen kan karakteriseres som godt merkbar. (ref. Byggforsk detaljblad 421.421)

3

Forutsetninger

3.1 Veitrafikk
Trafikktall for aktuelle veier for dagens situasjon og for fremtidig situasjon (kort sikt) er beregnet av
ViaNova og mottatt på e-post hhv. 6. og 14. november 2018. Det er benyttet en døgnfordeling for
byvei, hvor andelen på dag/kveld/natt er henholdsvis 84/10/6 (%). Vedlegg 1 og 2 viser hvilke
trafikktall som er lagt til grunn for trafikkstøyberegningene for henholdsvis dagens og fremtidig
situasjon.

Rapportnr: AKU - 01

Revisjon: 0

27.11.2018

Side: 4 av 6

Tangvall – detaljregulering av ny
Vurdering av støy fra veitrafikk

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

4

Resultater og vurderinger

Vedlegg 3 og 4 viser døgnvektet ekvivalentnivå, Lden, fra veitrafikk i 4 meter høyde over bakkenivå for
hhv. dagens og fremtidig situasjon. Vedleggene viser også høyeste beregnede Lden-nivåer på fasader på
omkringliggende bebyggelse.
Fra vedleggene ser en at rød og gul sone flytter seg noe etter hvor veiene befinner seg, men
støysituasjonen vil ikke endres vesentlig for fremtidig situasjon. På bebyggelse i området vil støynivå
på fasader i hovedsak øke med 0-2 dB, dvs. lite merkbar endring.
Ett bygg vil få større økning utenfor deler av bygget. Dette bygget ligger sør for ny kollektivterminal, se
figur 3 og 4 for sammenlikning av fasadenivå. På dette bygget kan støynivå på deler av fasade mot
nord øke med 3-5 dB, dvs. en godt merkbar endring.

Figur 3 – Beregnet fasadenivå Lden på bebyggelse sør for ny kollektivterminal, dagens situasjon. Sett fra nordøst
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Figur 4 - Beregnet fasadenivå Lden på bebyggelse sør for ny kollektivterminal, fremtidig situasjon. Sett fra nordøst

Ut fra vanlig fortolkning av regelverk kan eksisterende boliger ha krav på tiltak dersom endringer av
støyende virksomhet (her endring av veier og trafikkmengder) gir en støyøkning på 3 dB eller mer og
bygget samtidig ligger i støysone. Dette vil være tilfellet for enkelte leiligheter i dette bygget.
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Bestemmelser
Detaljregulering for ny kollektivterminal på Tangvall
Plan ID: 201703
Dato:
07.11.2018
Revidert: 20. mai 2019

1.

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

1.1

Teknisk plan
Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med
nødvendige tilknytninger til eksisterende nett. Tekniske planer skal også omfatte ras‐ og
fallsikring.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med
gjeldende kommunale normaler.

1.2

Bruk av veigrunn, jf. pbl § 12‐7 nr. 14.
Vei o_V1 og o_V2 skal være offentlige

1.3

Parkering SPP1
Parkeringen skal betjene eiendom gnr 72 / bnr. 210. En av plassene skal være for
funksjonshemmede og minimum to av plassene skal tilrettelegges for el‐biler.
Gjesteparkering skal være tilgjengelige hele døgnet.

1.4

Fortau / gang‐ og sykkelvei
All regulert fortausareal, gangareal, samt gang‐ og sykkelveier skal være offentlige.

1.5

Annen veigrunn – teknisk anlegg
Innenfor annen veigrunn – teknisk anlegg tillates oppført konstruksjoner /sidevegger, med
tilhørende murer og sikringsgjerder, for nedkjøringsrampe til underjordisk parkeringsanlegg.
Lokalstabilitet for utgraving må vurderes i detalj av geoteknisk sakkyndig senest innen
rammesøknad.

1.6

Annen veigrunn – grøntareal
I områder for annen veggrunn inngår skjærings‐ og fyllingsskråninger, grøfter, murer,
sikringsgjerder, stabiliserende tiltak, snøopplag, rekkverk og lignende.

1.7

Bestemmelsesgrense # 1
Innenfor område # 1 kan Sentrumsveien anlegges som en midlertidig gjennomkjøringsvei.
Sentrumsvegen bygges som regulert når nedkjøringen til parkeringsanlegget er etablert.

1.8

Kollektivterminal SKT
Innenfor området skal det etableres kollektivterminal med oppstillingsplass for 4 busser og
gangforbindelse mellom tilgrensende regulert gangareal i vest og i øst. Eksisterende trafo
skal flyttes og integreres i kollektivterminalen. Det tillates oppført leskur iht. teknisk plan
og/eller servicebygg på inntil 400m2 BYA og med maks gesims‐ og mønehøyde på kote +21.
Leskur og servicebygg skal plasseres slik at fortausbredden ut mo t bussoppstillingen er
minimum 2,75 m.
1
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Det skal avsettes overdekket areal til sykkelparkering.
Mopedparkering, med eller uten tak, tillates integrert i kollektivterminalen.
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