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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Hølleveien - Plan ID 201604 med følgende endringer:
1) Undergang under FV 114 tas ut, og erstattes med løsning som vist i kart datert
22.03.2019 (kryssing av FV 114 i plan).
2) Boligtomt på LJO1 tas ut, og arealet beholdes som landbruksareal. Veien inn til boligen
flyttes opp mot Hølleveien, som foreslått av Fylkesmannen.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.08.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Hølleveien - Plan ID 201604 med følgende endringer:
1) Undergang under FV 114 tas ut, og erstattes med løsning som vist i kart datert
22.03.2019 (kryssing av FV 114 i plan).
2) Boligtomt på LJO1 tas ut, og arealet beholdes som landbruksareal. Veien inn til boligen
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flyttes opp mot Hølleveien, som foreslått av Fylkesmannen.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Daland (UAVH) fremmet fellesforslag (UAVH, FRP):
1. Rådmannen bes gå i dialog med Tangvall Gård for å finne løsning på hvordan
fortsatt drift av gården kan opprettholdes på dagens nivå. Dette med
utgangspunkt i detaljreguleringsplan for del av Hølleveien og kommunedelplan
for sykkel. (Terje Pettersen)
2. Planområdet utvides til å omfatte hele eiendommen GB 23/189. Arealene
nærmest Rinneveien reguleres til byggeformål. Dette arealet ligger helt i
randsonen av det som er dyrket mark, og vil fremstå som en fortetting mellom
eksisterende bebyggelse på 23/189 og 23/412. (sangvik/klausen)
3. Det legges inn ny adkomstveg til eiendommen 72/17 langs eiendomsgrensen mot
eiendom gnr/bnr 72/10, og så tvers over eiendom gnr/bnr 72/6, ut i fv. 114
Tangvallveien. Eiendommene gnr/bnr 72/132 og 72/114 kobles til samme
adkomstveg med ny veg over eiendom gnr/bnr 72/23.
4. Utkjørsel fra gnr/bnr 72/16 beholdes som i dag. Utkjøring skal skiltes mot
høyre. (Bjarne Gundersen)
5. Det innreguleres direkte avkjørsel ut til Hølleveien på eiendom 18/374, like sør
for frisøren, for 18/45, 18/68 og 18/23. Utkjøring skal skiltes mot høyre
(Tormod Vallesverd)

Rådmannen fremmet tilleggsforslag:
5. Privat vei langs sørlig grense av GB 72/52 tas ut. Arealet reguleres til boligformål.
6. Regulert fortau inn mot Linnegrøva på GB 19/63 innarbeides i planen.

.
Protokolltilførsel Daland (UAVH) :
Begrunnelse for avvikning fra rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler Plan og miljøutvalget om at Boligtomt på LJO1 tas ut, og arealet
beholdes som landbruksareal. Dette ønsker ikke utvalget å stille seg bak. Boligtomt på LJO1
med veianlegg beholdes som utlagt på høring.
Plan og miljøutvalget støtter ikke den løsningen som skisseres fra fylkesmannen. Utvalget viser
til sakspapirenes rapport fra arkeologisk utgravelse, og utvalget er av den oppfatning av at den
dyrkede marken er av lav kvalitet, Den skisserte løsningen fra fylkesmannen, syntes etter
utvalgets syn å dreie seg om prinsipp og ikke realiteter. Fylkesmannens løsning, er etter
utvalgets syn heller ikke i tråd med hvordan effektiv drift av landbruksarealer med dagens
maskinpark skal kunne gjennomføres
Votering:
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Det ble votert i følgende rekkefølge:
Fellesforslag fra FRP,UAVH punktvis
Rådmannens forslag punkt 1
Rådmannens forslag underpunkt
Rådmannens tilleggsforslag
Rådmannens forslag punkt 2
Fellesforslag fra FRP,UAVH punkt 1 falt med 7 mot 2 (FRP, UAVH) stemmer
Fellesforslag fra FRP,UAVH punkt 2 falt med 7 mot 2 (FRP, UAVH) stemmer
Fellesforslag fra FRP,UAVH punkt 3 falt med 7 mot 2 (FRP, UAVH) stemmer
Fellesforslag fra FRP,UAVH punkt 4 falt med 5 mot 4 (H,FRP,UAVH) stemmer
Fellesforslag fra FRP,UAVH punkt 5 falt med 5 mot 4 (H,FRP,UAVH) stemmer
Rådmannens forslag, punkt 1, til vedtak ble vedtatt med 6 mot 3 (H,UAVH) stemmer
Rådmannens forslag, underpunkt 1, falt med 7 mot 2 (V, KRF) stemmer
Rådmannens forslag, underpunkt 2, falt med 6 mot 3 (MDG, AP) stemmer
Rådmannens tilleggsforslag, punkt 3, enstemmig vedtatt
Rådmannens tilleggsforslag, punkt 4, enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag, punkt 2, enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til
detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID 201604 med følgende
endringer:



Privat vei langs sørlig grense av GB 72/52 tas ut. Arealet reguleres til boligformål.
Regulert fortau inn mot Linnegrøva på GB 19/63 innarbeides i planen.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2019
Behandling:
Kommunalsjef Tofte orienterte.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:

3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del
av Hølleveien - Plan ID 201604 med følgende endringer:



Privat vei langs sørlig grense av GB 72/52 tas ut. Arealet reguleres til boligformål.
Regulert fortau inn mot Linnegrøva på GB 19/63 innarbeides i planen.

4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
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Repr. Andersen (H) fremmet et utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake til plan- og miljøutvalget for ny behandling.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslag fra V.
Utsettelsesforslag fra V ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Bakgrunn for saken:
Statens vegvesen har på vegne av Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet en detaljregulering
for strekningen Tangvall - Stausland langs fv 456, Hølleveien. Formålet med planarbeidet er å
 bedre trafikksikkerheten og legge bedre til rette for gående og syklende ved etablering
av en sammenhengende sykkelvei med fortau langs hele Hølleveien.
 ivareta fremkommeligheten på fv. 456 Hølleveien
Plan- og miljøutvalget besluttet å legge forslag til plan ut på offentlig ettersyn i vedtak av
23.01.2019, med følgende endring:
 Planforslagene endres slik at det reguleres inn en boligtomt nord på LJO1. Offentlig vei
avsluttes/snuhammer legges i sør enden av boligtomten.
Planen fremmes nå for sluttbehandling etter endt høring.

Dokumenter:
Forslaget består av plankart, reguleringsplanbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse. I
tillegg foreligger det en rekke underlagsrapporter og dokumenter som planbeskrivelsen bygger
på.
Kort om planforslaget:
Administrasjonen viser til planbeskrivelsen som beskriver både prosess, planløsninger,
virkninger og konsekvenser av planen på en tilfredsstillende måte. Det vises også til
merknadsbehandlingen fra Statens vegvesen, hvor samtlige innspill fra offentlig ettersyn blir
gjennomgått og kommentert.
Det er gjennomført en risikovurdering av stekningen for å få en systematisk
kartlegging av de trafikkfarlige områdene. Risikovurderingen pekte på følgende
punkter:
 Undergangen ved fv. 456 ved Linnegrøvan har svært dårlig sikt.
 Flere boliger har direkte avkjørsler ut på Hølleveien. Utkjørslene har dårlig sikt og på
grunn av høy trafikkmengde på Hølleveien kan det oppstå trafikkfarlige situasjoner.
 Busslommen ved Nygård skole er et større utflytende areal. Området brukes av flere
andre trafikantgrupper siden det mangler avgrensinger for holdeplassen. Det er dårlig
sikt og fare for kollisjoner.
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Krysset mellom fv. 114 Tangvallveien og Hølleveien fungerer dårlig ved at det jevnlig
forekommer små uhell.

Planforslaget.
Det reguleres sykkelveg med fortau langs hele Hølleveien fra Rådhusveien til
Stausland. I opprinnelig planforslag er det foreslått ny undergang ved Tangvallveien.
Undergangen ved Linnegrøvan blir erstattet med en ny, og det legges ny kommunal veg vest
for flere boliger langs Hølleveien. Disse boligene får ny avkjørsel ut på Hølleveien mellom
Hølleveien 66 og 64. Avkjørsler fra boligeiendommene stenges. Ved Tangvallveien og ved
Linnegrøvan etableres det rundkjøringer, og ved Nygårdsheia en passeringslomme.

Administrasjonen har funnet det vanskelig å kunne akseptere at alle parkeringsplassene mellom
rådhuset og Hølleveien forsvinner som følge av ny undergang under Tangvallveien. Det ble av
den grunn også tegnet opp et planforslag som viser kryssing i plan. Ved denne løsningen kan
parkeringsplassene bestå.
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Løsning med kryssing i plan
Det ble også vurdert et tredje alternativ hvor undergangen under Tangvallveien beholdes som
vist i opprinnelig planforslag. Ved å sette av mindre arealer til park mm. sparer man areal, og
deler av parkeringsplassen foran rådhuset vil da kunne beholdes.
De tre ulike løsningene ble sendt på høring.
Vurdering av planforslaget:
Administrasjonen er positiv til planforslaget med unntak av løsningen ved rådhuset. Vi finner
det også vanskelig å støtte forslaget om å legge inn en ny boligtomt langs Hølleveien.
Vurderingen rundt sistnevnte ligger under avsnittet som omhandler jordbruk.
Vurdering av de 3 ulike forslagene ved rådhuset:
Reguleringsplanen for rådhuset angir 1 parkeringsplass pr. 20 m² kontorflate. Ved godkjenning
av ombyggingen av rådhuset ble det, i tillegg til parkeringsplassene utenfor rådhuset, lagt til
grunn ytterligere 10 parkeringsplasser i parkeringsanlegget på Tangvall.
Parkeringsmulighetene i tilknytning til rådhuset er begrenset, og har vært oppe til diskusjon
flere ganger. Vi er kjent med nullvekstmålet, som er et statlig mål om at veksten i
persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er
likevel et faktum at kollektivtilbudet ikke er så bra i hele kommunen, og at bruk av bil av den
grunn blir det naturlige fremkomstmiddelet for svært mange. Rådhuset er i dag, og skal også på
sikt benyttes til både kontorer og publikumsrettet virksomhet. Noe parkering må det derfor
legges til rette for i tilknytning til rådhuset.
1. Forslått løsning viser ny undergang under FV 114, Tangvallveien. Det legges opp til
etablering av en ny trafikksikker løsning med sykkelveg og fortau. Dagens mulighet for
en utvidelse av Søgne rådhus og etablering av parkeringskjeller faller med dette bort.
Arealene mellom sykkelvegen og rådhuset blir brukt til å ta opp høydeforskjellene
mellom sykkelvegen og rådhuset, og planforslaget legger opp til en parkmessig
utforming av arealet. Det skal etableres areal til sykkelparkering, men det blir ikke
muligheter for bilparkering innenfor området.

Administrasjonen vurderer løsningen til å være svært arealkrevende. Området som er
tenkt opparbeidet som et parkareal ligger svært støyutsatt til, og vi kan vanskelig se at
det vil bli benyttet av besøkende. Det er positivt med grønne innslag i sentrum, men når
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løsningen går på bekostning av svært etterspurte parkeringsplasser kan vi vanskelig gå
for en slik løsning.
2. I gjeldende plan er det regulert inn rundkjøring i krysset Hølleveien/ Tangvallveien, og
hvor gående og syklende krysser Tangvallveien i plan. Slike løsninger er svært vanlige,
og vi ser dem brukt i flere relativt nye veianlegg. Som eksempel kan vi vise til
Lumberkrysset på Vågsbygdveien.

For å bedre sikkerheten, er det etablert en rabatt som gjør det mulig å vente før man
passerer neste felt. Uten at vi har tall på det, er det anslått at trafikkmengden er langt
større i dette område, enn i krysningspunktet Hølleveien/ Tangvallveien. Vi mener av
den grunn at tilsvarende løsning kan etableres på Tangvall. Kryssing i plan er langt
mindre arealkrevende og gjør at parkeringsplassen foran rådhuset kan opprettholdes. I
tillegg til dette vil det begrense nødvendige tiltak nedover langs Hølleveien, og lette
arbeidet med kopling til ny sykkelvei langs Tangvallveien mot Lunde slik overordnet
kommunedelplan for sykkel skisserer.
3. Undergang under FV 114 som foreslått, men med endret utforming av sidearealene.
Ved å godkjenne noe høyere murer ned mot sykkelveien, og begrense den parkmessige
utformingen, vil deler av parkeringsarealet kunne beholdes.
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Administrasjonen mener denne løsningen også vil kunne fungere. Den er ikke
detaljprosjektert, men ved å se på tilgjengelige arealer og avstand til bebyggelsen, er det
etter vår vurdering mulig å få til. Vegvesenet er opptatt av at undergangen skal fremstå
som trygg, og at den ikke skal følges som en lang korridor uten rømningsmuligheter. Vi
mener lyssetting og utforming vil gjøre undergangen oversiktlig og trygg, og at den vil
være et naturlig valg ved kryssing av veien.

Eksempel på undergang.

Stengning av avkjørsler til Hølleveien, og ny avlastningsvei på vestsiden av boligene:
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Av- og påkjøring

Tilrettelagt krysningspunkt
over til Nygård skole.

Flere av boligene langs Hølleveien har i dag direkte avkjørsel ut i Hølleveien. Hølleveien er
svært trafikkert, og farlige situasjoner kan oppstå. Av- og påkjøringer fører også til dårligere
flyt i trafikken på Hølleveien. Ny avlastningsvei skal etableres på vestsiden av boligene som
vist over. Trafikk til og fra boligene samles i ett kryss. Veien er langt på vei en videreføring av
allerede regulerte samlevei. Den er imidlertid blitt noe lenger, og vendehammeren er flyttet fra
nordlig til sørlig grense av GB 23/93. Veien legger beslag på en del viktig jordbruksareal.
Samfunnsnytten anses imidlertid for å være så stor at dette kan godkjennes.
Nygård skole:
Busslommen ved Nygård skole beholdes som ensidig løsning, der nord- og sørgående busser
stanser ved samme plattform. Sløyfen til busslommen bygges om ved at lengden reduseres,
mens bredden økes. Utformingen er tilpasset bussenes svingebevegelser. Busslommen ved
Nygård skole får plattform med leskur, og sykkelveg med fortau føres bak leskur og plattform
For gående og syklende er det lagt opp til ett tilrettelagt krysningspunkt i tilknytning til Nygård
skole.
Ved Dr Rhodes vei:
Busslommene ved Dr Rhodes vei forskyves noe i forhold til dagens plassering. Busslommen
på vestsiden av fylkesvegen skyves sørover. Holdeplassen får en plattform, og et fortau fra
plattform og nordover til et tilrettelagt krysningspunkt. Busslommen på østsiden av
fylkesvegen skyves nordover. Denne holdeplassen får repos med leskur, og sykkelveg med
fortau føres bak leskur og repos.
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Rundkjøring fv. 114 (Tangvallveien) x fv. 456 (Høllveien):
Dersom det skal bygges ny undergang under fv. 114 bør denne bygges samtidig som ny
rundkjøring. Ny sykkelveg med fortau må bygges fra Rådhusveien, og sørover til sykkelvegen
er i høyde med dagens gang-/sykkelveg. Gangfeltet fra Tangveien flyttes sørover, og fortau fra
Tangveien og til gangfeltet bygges. Avkjørsel til Hølleveien 14 flyttes.
Rundkjøring fv. 456 x Kv. Linnegrøvan:
Gang-/sykkelløsning bygges rundt rundkjøring samtidig med ny rundkjøring. Dagens avkjørsel
fra Hølleveien 35 ut i fylkesvegen stenges. Ny adkomst blir fra Linnegrøvan.
Undergang ved Linnegrøvan:
Når dagens undergang erstattes av ny må det samtidig gjøres tiltak i lokalvegsystemet på
vestsiden av fylkesvegen. Ny undergang medfører at to av dagens avkjørsler fra bebyggelsen
og ut på fylkesvegen må stenges. Det må tilrettelegges for at tilkomst til området kan skje fra
adkomstveg mellom Hølleveien 64 og 66 slik planforslaget viser.
Boliger:
Gjennomføring av reguleringsplanen, fører til at 2 boliger må rives. Dette som følge av
rundkjøringen ved Tangvallveien (rådhuset), og rundkjøringen inkl. gang- og sykkelvei ved
Linnegrøvan. Eiendommene dette gjelder er GB 72/20, Eftestad, og GB 72/320, Sødal.
I vedtatt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan er det vist en løsning der boligen på
GB 72/20 ikke løses inn. I dette planforslaget er imidlertid diameter på rundkjøringen økt til
Ø 40 m, og gang-/sykkelvegen utvides fra 3 til 5,5 m. Det er dermed nødvendig med
innløsning av boligen ved gjennomføring av planen.
Boligen på GB 72/320 måtte også innløses ved gjennomføring av gjeldende reguleringsplan. I
så måte er det ingen endringer for denne eiendommen.
Innkommende merknader fra offentlig ettersyn:
Planen ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring fra 24. april til 12. juni 2019. Ved en feil var
ikke ny boligtomt på LJO1 tegnet inn i kartet da det ble sendt på høring og ny begrenset høring
av denne ble lagt ut fra 19. juni til 10. juli 2019.
Det er kommet mange private innspill til planen og administrasjonen har vurdert enkelte av
merknadene i saksutredningen. Det vises for øvrig til merknadsbehandlingen fra Statens
vegvesen som er mer detaljert, og som administrasjonen i det vesentlige slutter seg til. De
originale innspillene ligger også vedlagt saken.
Det kom imidlertid inn ett innspill til den begrensede høringen vedørende ny boligtomt langs
Hølleveien fra eier av GB 18/91, Sagstuen. Dette er ikke kommentert av Statens vegvesen og
er beskrevet under med administrasjonens påfølgende svar i kursiv skrift.
Eier av GB 18/91 er svært skeptiske til denne tomten, spesielt med tanke på ut‐ og innsikt, samt
støy. Vil evt. støyskjerming for ny bolig vil påvirke støybelastningen hos oss, hvor den allerede
er betydelig?.
Problematikken vedrørende støy ble tatt opp med vegvesenet. Boligen på GB 18/91 ligger i rød
og gul støysone. Dersom det føres opp en støyskjerm i forbindelse med ny bolig på andre siden
av veien, vil støyen som eventuelt reflekteres fra denne være lavere enn støyen de allerede er
utsatt for. Byggetiltaket vil med dette ikke føre til økt støybelastning.
Ny bolig vil gi endret utsikt vestover fra deres bolig. Reguleringsbestemmelsene angir
imidlertid en utnyttelsesgrad på BYA = 30 %, som gjør at en stor del av boligtomten vil forbli
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ubebygd. Avstanden fra deres bolig til byggegrensen på ny tomt er 25 meter, som gir god
avstand mellom boligene. Når det gjelder innsyn kan vi vanskelig se at en ny bolig vil få
konsekvenser for GB 18/91. Dette med bakgrunn i avstand mellom boligene, og
høydeforskjellen på tomtene. Kotehøyden på ny tomt er i dag på kote +16, og på deres
eiendom kote +18/19. Ut fra flyfoto er deres uteplass opparbeidet på østsiden av boligen, og
etter vår vurdering vil den ikke bli påvirket av ny bolig vest for Hølleveien.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Planområdet er preget av å være et kulturlandskap og består hovedsakelig av
boligområder, næring og landbruk, med fylkesvei 456 i midten. Det er lite natur
som ikke er menneskepåvirket innenfor planområdet.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Vurdering av naturverdier og miljøutfordringer tar utgangspunkt i gjennomgang av
tilgjengelige databaser fra Miljødirektoratet, NGU, NVE, Riksantikvaren og andre
institusjoner. Nasjonale databaser som f.eks Naturbase, Artskart, Artsobservasjoner,
Askeladden, Grunnforurensningsdatabasen og andre databaser er gjennomgått.
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt med bakgrunn i at det blant annet er
gjennomført artsregistreringer i henhold til gjeldende håndbøker. Det er også
registrert en god del plantearter i Artskart.no. I tillegg har SVV befart strekningen i
2016. Fremmede plantearter ble kartlagt av Statens vegvesen på hele strekningen
sommeren 2012.
Ut fra størrelsen på tiltaket har ytterligere undersøkelser ikke blitt vurdert som nødvendig.
§ 9 «Føre-var-prinsippet»
Det er ikke ønskelig å spre fremmede arter som hagelupin og parkslirekne ytterligere, noe som
må tas hensyn til ved aktivitet i anleggsperioden og fremtidig driftskontrakt. I tillegg skal
behandling av masser som er infisert med fremmede arter beskrives i byggeplanen og
tilhørende YM-plan jamfør Statens vegvesens handlingsplan for fremmede arter, Region sør
(2011). Lyngbakken åkerholme ligger rett utenfor grensene for planområdet, og vil bli ivaretatt
i Ytre miljø-plan for byggefasen.
§ 10 Samlet belastning
Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på omliggende økosystem. Arealbeslaget er svært
begrenset i utstrekning og hovedsakelig langs randsonene som allerede er påvirket av
vegtrafikken. Tiltaket vil føre til en økning i sykkeltrafikk, noe som ikke vil føre til merkbart
økt belastning på omliggende økosystem. Riggområde skal plasseres på en slik måte at
eventuelle uforutsette hendelser med drivstoff og annet under anleggsarbeidet får minst mulig
konsekvenser, og slik at området kan tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter at
anleggsarbeidet er ferdig.
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse
Tiltakshaver vil dekke merkostnader ved tiltak for å forhindre miljøforringelse, deriblant
håndtering av fremmede, uønskede arter. Statens vegvesens handlingsplan for fremmede arter,
Region sør (2011), samt Naturmangfoldloven legger føringer for aktuelle tiltak.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det blir utarbeidet Ytre miljøplan for reguleringsplan, som så vil bli revurdert for byggeplan,
hvor man vil legge vekt på avbøtende tiltak for å unngå skade på naturmangfoldet. Aktuelle
problemstillinger omkring ytre miljø skal risikovurderes i tidlig overgang mellom
reguleringsplan- og byggeplanfase.
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Jordbruk
Jordbruksarealene er under press. Det er i planforslaget tatt hensyn til naturressursene så langt
det lar seg gjøre. Planforslaget vil ikke medføre oppdeling i mindre teiger og dermed mer
fragmentering. Teigene reduseres også kun i ytterkant og arealbeslaget blir fordelt over flere
bruk. Sykkelveg med fortau gir en utvidelse på ca 2,5 m ut på dyrket mark. I tillegg anlegges
det ny atkomstveg bak Hølleveien 66-86. Til sammen er det 5093 m2 av matjorda som går tapt
til sykkelvegprosjektet.
Plan- og miljøutvalget vedtok imidlertid å regulere inn en ny boligtomt på arealet mrk. LJO1.
Opprinnelig planforslag viste vei inn til boligen i Hølleveien 86, på vestsiden av eksisterende
bolig, som medførte oppdeling av landbruksarealet.

Opprinnelig planforslag

Justert planforslag etter vedtak

Fylkesmannen har i høringen av planen foreslått å beholde eiendommen som
landbrukseiendom. De foreslår å legge veien inn til nr. 86 ut mot Hølleveien. Dette fører til
enklere drift av landbruksarealet.
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Foreslått veiløsning.

Støykart.

Administrasjon støtter dette forslaget av to grunner. Det ene er at eiendommen er svært
støyutsatt og av den grunn egner seg dårlig til boligformål. Det andre er at mindre
landbruksareal går tapt.
Støy
Bygging av rundkjøringer kategoriseres som ny veg og støy skal tilfredsstilles i henhold til
T-1442(2016). Støyskjermende effekt av bygningene som rives må kompenseres (for
bygninger i gul eller rød sone). Andre boliger ved de nye rundkjøringene, som berøres av
tiltaket og har støy over grenseverdien Lden 55 dBA, må skjermes. Ved rundkjøring ved
Tangvallveien bygges det på østsiden en støyskjerm med høyde 2,0 m over vegkanten.
Skjermens lengde er 56 m og plasseres 2,5 m fra vegkanten. Ved rundkjøring ved Linnegrøvan
bygges det langs sykkelveg med fortau/eiendomsgrense på vestsiden, en støyskjerm med høyde
3,0 m over vegkant sykkelveg med fortau. Skjermens lengde er 25 m. Ved samme rundkjøring
bygges det på østsiden en støyskjerm med høyde ca. 2,6 – 3,0 m over vegkanten. Skjermens
lengde er 64 m og plasseres 2,5 m fra vegkanten. Se for øvrig vedlagte støyvurdering.
Fravik
Sykkelveg med fortau ned mot undergangen under fv. 114 Tangvallveien
Helningen på sykkelvegen med fortau ned mot undergangen ved rådhuset er litt for bratt.
Håndbok V129 for universell utforming har satt anbefalt stigning til 5% innenfor byområder.
Undergangen har 5,5% og 5,7% stigning. Stigningen kan ikke gjøres slakere da sykkelvegen
med fortau må tilpasses til eksisterende terreng. Den noe brattere stigningen vurderes til å være
svært liten. Utenfor sentrum er kravet til stigning 7 %.
Enkelte steder på sykkelvegen med fortau er det litt mindre horisontalkurve enn hva
Vegvesenets håndbøker anbefaler. Strekningen langs Hølleveien er relativt flat og
konsekvensene er dermed begrenset. Årsaken til fraviket er tilpasning mot
eksisterende veg, og hensyn til jordvern, ny undergang, og tilpassing mot sentrum.
Administrasjonen anser avvikene for å være akseptable.
Oppsummering og anbefaling:
Målsettingen for planarbeidet er i første rekke å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter
på strekningen. Planen skal også støtte opp under de nasjonale målsettingene om å øke andelen
som reiser med sykkel og beveger seg til fots. Sikker skoleveg er viktig både for reiser til
skolene, men også som et ledd i å stimulere til gode vaner tidlig. Strekningen inngår i flere
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vedtatte reguleringsplaner som ikke er realiserte. Det er sagt at valg av løsning i denne planen
skal gi større forutsigbarhet for annen planlegging i område.
Administrasjonen støtter planforslaget, da dette i hovedsak underbygger den overordnede
målsettingen med arbeidet. Vi mener imidlertid at løsningen med undergang under FV 114 er
problematisk av 2 grunner. Den vanskeliggjør gjennomføring av overordnet kommunedelplan
for sykkel ettersom koplingen mellom de to gang- og sykkelveiene, langs Hølleveien og
Tangvallveien, blir omfattende og arealkrevende. Videre fører den til at parkeringsplassen
foran rådhuset forsvinner, som igjen fører til at rådhuset ikke lenger tilfredsstiller kravene til
parkeringsdekning jf. reguleringsbestemmelsene § 3 i reguleringsplanen for rådhusområdet,
Plan ID 20091217. Ettersom rådhuset også i fremtiden skal bestå av kontorer og
publikumsrettet virksomhet er dette problematisk.
Vi finner det også vanskelig å støtte forslaget om etablering av ny boligtomt på LJO1 da
eiendommen er støyutsatt, og fører til tap av landbruksareal.
Administrasjonen anbefaler at planforslaget vedtas med endringer som angitt i vedtaket.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
Vedlegg:
1
Reguleringsplankart
2
Reguleringsbestemmelser
3
Alternativ til planforslag – kryssing av fv 114
4
Reguleringsbestemmelser til alternativt planforslag
5
Vegvesenets vurdering av alternativt planforslag
6
Planbeskrivelse
7
Ros analyse
8
Arkeologiske registreringer
9
Barnetråkkregistrering Søgne
10 Rapport - telling av gående og syklende
11 Raprivu Fv456 Hølleveien
12 Støyrapport_
13 Tegningshefte
14 Statens vegvesens svar på innspill til detaljreguleringsplanen for del av Hølleveien
15 Innspill fra eier av GB 23/770, Eivind Berg
16 Administrasjonens tilbakemelding på innspill fra Berg.
17 Innspill fra eier av GB 72/16 og 72/169, Gundersen
18 Dokumenter fra Statens vegvesen, vedlegg til Gundersens innspill
19 Rettsbok for Kristiansand byrett, vedlegg til Gundersens innspill
20 Uttalelse fra eldrerådet
21 Innspill fra NVE
22 Innspill fra Agder Energi
23 Kartskisse FV 456 Hølleveien, vedlegg til innspill fra Agder Energi
24 Uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune
25 Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
26 Innspill fra eiere av Hølleveien 70 og 72
27 Risikovurdering, vedlegg til innspill fra Hølleveien 70 og 72
28 Innspill fra Statens Vegvesen
29 Innspill fra eier av GB 23/93, Stausland
30 Innspill fra Fylkesmannen i Agder
31 Innspill fra eier av GB 72/52, Handeland
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
44
45

Kart, vedlegg til innspill fra Handeland
Innspill fra eier av GB 18/45,68 og 374, Vallesverd
Kart / foto, vedlegg til innspill fra Vallesverd
Innspill fra eier av GB 72/10, Pettersen
Innspill fra Søgne bondelag
Innspill fra Grønt nettverk
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i forbindelse med ny boligtomt på LJ01
Innspill fra Statens vegvesen i forbindelse med ny boligtomt på LJ01
Innspill fra eier av GB 23/189, Sangvik
Vedlegg til innspill fra Sangvik
Innspill fra eier av GB 18/91, Sagstuen
Særutskrift Førstegangsbehandling
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Byggelinje [1212]
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Søgne kommune
Nasjonal arealplan-ID: 1018_201604
Forslagsstiller: Statens vegvesen Region Sør
Dato for siste revisjon: 01.04.2019
Kommunens vedtak:

1 Generelle bestemmelser (pbl 12-7)
1.1 Frisiktlinjer
Innen siktlinjene skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over
kjørebanenivå for primærvegen. Avkjørsel fra kommunal veg til private eiendommer skal ha
frisikt i henhold til vegnormalen for Søgne kommune.

2 Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, nr.1)
2.1 Frittliggende småhusbebyggelse, (1110)
Innenfor områdene tillates frittliggende boligbebyggelse. Det tillates to boenheter pr.
regulert tomt. Begge boenhetene skal være lokalisert i samme bygning. Maks BYA = 30 % per
tomt i B3 og i B10 og maks BYA = 40 % per tomt i B4, B6, B7 og B8.
Maks mønehøyde for boligbebyggelsen er 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng og
maks gesims er på 6 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.
Det skal på hver eiendom avsettes biloppstillingsplasser i henhold til kommuneplanens
bestemmelser for parkering. Det kan oppføres en garasje til hver bolig, frittliggende eller
som en del av boligbygget. Maks BRA og BYA for frittliggende garasje er 50 m2. Takvinkel på
garasjen skal tilpasses takvinkel på bolig. Maks mønehøyde for frittliggende garasje er 5,5
meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer kan plasseres utenfor byggegrensen
langs kommunal (Dr. Rhodes vei, Nygårdsheia, Linnegrøvan, og lokalveg fra Hølleveien 5086) og privat veg (f_SV). Garasje som bygges vinkelrett på vei, skal ha en avstand på min 5
meter fra formålsgrense annen veggrunn. Garasje plassert parallelt med vei kan plasseres 2
meter fra formålsgrense annen veggrunn.
Bebyggelse vist med linje for bebyggelse som inngår i planen som inngår i planen kan
gjenoppføres med tilsvarende plassering og form.
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Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom med maksimal bredde = 7,0 meter. Avkjørsler er vist med
piler på plankartet. Avkjørsler som skal stenges framgår av plankartet.

2.2 Institusjoner, BIN (1163)
Arealene skal ikke bebygges.

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr.2)
3.1 Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018)
Innenfor området tillates oppført nødvendige tiltak for bygging, drift og vedlikehold av
veganlegget. Arealet kan blant annet benyttes til følgende formål: Venteareal for buss med
lehus, belysning, vegteknisk infrastruktur, murer, trapp, rekkverk, stabiliserende tiltak,
transportareal, støyskjermer, grøfter, jf. plan og bygningsloven §12-7 nr 2.

3.2 Støyskjerming
Støyskjermer plasseres slik som vist på plankartet. Støyskjermens høyde kan være inntil 3 m.
Ved etablering av passeringslomme skal det gjøres en støytiltaksvurdering.

4. Grønnstruktur (Pbl § 12-5, nr.3)
4.1 Park (3050)
Innenfor areal avsatt til park kan det etableres 40 plasser til sykkelparkering.

5 Bestemmelsesområder (pbl § 12-7, jfr. § 11-8)
5.1 Midlertidig anleggs- og riggområdet (91)
Områdene for midlertidig anleggs- og riggområde kan i anleggsperioden benyttes til
virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften inkludert midlertidig omkjøringsveg.
Kommunen gjør vedtak når midlertidig anleggsområde opphører og skal istandsettes og
tilbakeføres til underliggende reguleringsformål.

5.2 Midlertidig anleggsområdet ved Nygård skole o_BU (91)
Arealet kan kun brukes til midlertidig omlegging av gang-/sykkelvegen. Det skal opprettes
fysisk skille mellom gang-/sykkelveg og skolegården til Nygård skole. Det skal ikke være
mellomlagring eller oppbevaring av maskiner eller materialer innenfor området.

6 Rekkefølgekrav (pbl § 12-7 nr. 10)
6. 1 Stenging av avkjørsler
Før anleggsarbeider for ny rundkjøring i krysset mellom Fv. 114 Tangvallveien og Fv. 456
Høllveien igangsettes, skal ny adkomstveg til eiendommene 72/21, 73/25 og 73/104 være
ferdigstilt, og dagens avkjørsel ut på Hølleveien være stengt.
Før anleggsarbeider for ny undergang under Fv 114 igangsettes skal ny avkjørsel for 72/17
være ferdigstilt, og dagens avkjørsel være stengt.
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Før anleggsarbeider for ny undergang under Fv. 456 ved Linnegrøvan igangsettes skal
lokalveg fra Hølleveien 50-64 være utbedret til kommunal standard. Privat veg på eiendom
72/166 skal være utvidet i vest ut på lokalveg. Ny felles adkomstveg til 18/45 og 18/23 skal
være ferdigstilt. Avkjørsler ut på Hølleveien fra 18/23, 18/68, 18/374, 18/45, samt veg nord
for 18/43, og veg på eiendom 72/174 skal være stengt.
Når ny lokalveg vest for Hølleveien på strekningen Hølleveien 86-66 åpnes for allmenn
ferdsel skal avkjørsler fra 23/93, 23/204, 18/58, 18/79, 18/86, 18/95, 18/96 og 18/98 ut
på Hølleveien stenges.
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Detaljreguleringsplan for
Fv. 456 Hølleveien alternativ A,
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Søgne kommune
Nasjonal arealplan-ID: 1018_201604
Forslagsstiller: Statens vegvesen Region Sør
Dato for siste revisjon: 01.04.2019
Kommunens vedtak:

1 Generelle bestemmelser (pbl 12-7)
1.1 Frisiktlinjer
Innen siktlinjene skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over
kjørebanenivå for primærvegen. Avkjørsel fra kommunal veg til private eiendommer skal ha
frisikt i henhold til vegnormalen for Søgne kommune.

2 Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, nr.1)
2.1 Frittliggende småhusbebyggelse, (1110)
Innenfor områdene tillates frittliggende boligbebyggelse. Det tillates to boenheter pr.
regulert tomt. Begge boenhetene skal være lokalisert i samme bygning. Maks BYA = 30 % per
tomt i B3 og i B10 og maks BYA = 40 % per tomt i B4, B6, B7 og B8.
Maks mønehøyde for boligbebyggelsen er 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng og
maks gesims er på 6 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.
Det skal på hver eiendom avsettes biloppstillingsplasser i henhold til kommuneplanens
bestemmelser for parkering. Det kan oppføres en garasje til hver bolig, frittliggende eller
som en del av boligbygget. Maks BRA og BYA for frittliggende garasje er 50 m2. Takvinkel på
garasjen skal tilpasses takvinkel på bolig. Maks mønehøyde for frittliggende garasje er 5,5
meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer kan plasseres utenfor byggegrensen
langs kommunal (Dr. Rhodes vei, Nygårdsheia, Linnegrøvan, og lokalveg fra Hølleveien 5086) og privat veg (f_SV). Garasje som bygges vinkelrett på vei, skal ha en avstand på min 5
meter fra formålsgrense annen veggrunn. Garasje plassert parallelt med vei kan plasseres 2
meter fra formålsgrense annen veggrunn.
Bebyggelse vist med linje for bebyggelse som inngår i planen som inngår i planen kan
gjenoppføres med tilsvarende plassering og form.
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Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom med maksimal bredde = 7,0 meter. Avkjørsler er vist med
piler på plankartet. Avkjørsler som skal stenges framgår av plankartet.

2.2 Institusjoner, BIN (1163)
Arealene skal ikke bebygges.

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr.2)
3.1 Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018)
Innenfor området tillates oppført nødvendige tiltak for bygging, drift og vedlikehold av
veganlegget. Arealet kan blant annet benyttes til følgende formål: Venteareal for buss med
lehus, belysning, vegteknisk infrastruktur, murer, trapp, rekkverk, stabiliserende tiltak,
transportareal, støyskjermer, grøfter, jf. plan og bygningsloven §12-7 nr 2.

3.2 Støyskjerming
Støyskjermer plasseres slik som vist på plankartet. Støyskjermens høyde kan være inntil 3 m.

4. Grønnstruktur (Pbl § 12-5, nr.3)
4.1 Park (3050)
Innenfor areal avsatt til park kan det etableres 40 plasser til sykkelparkering.

5 Bestemmelsesområder (pbl § 12-7, jfr. § 11-8)
5.1 Midlertidig anleggs- og riggområdet (91)
Områdene for midlertidig anleggs- og riggområde kan i anleggsperioden benyttes til
virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften inkludert midlertidig omkjøringsveg.
Kommunen gjør vedtak når midlertidig anleggsområde opphører og skal istandsettes og
tilbakeføres til underliggende reguleringsformål.

5.2 Midlertidig anleggsområdet ved Nygård skole o_BU (91)
Arealet kan kun brukes til midlertidig omlegging av gang-/sykkelvegen. Det skal opprettes
fysisk skille mellom gang-/sykkelveg og skolegården til Nygård skole. Det skal ikke være
mellomlagring eller oppbevaring av maskiner eller materialer innenfor området.

6 Rekkefølgekrav (pbl § 12-7 nr. 10)
6. 1 Stenging av avkjørsler
Før anleggsarbeider for ny rundkjøring i krysset mellom Fv. 114 Tangvallveien og Fv. 456
Høllveien igangsettes, skal ny adkomstveg til eiendommene 72/21, 73/25 og 73/104 være
ferdigstilt, og dagens avkjørsel ut på Hølleveien være stengt.

Før anleggsarbeider for ny undergang under Fv. 456 ved Linnegrøvan igangsettes skal
lokalveg fra Hølleveien 50-64 være utbedret til kommunal standard. Privat veg på eiendom
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72/166 skal være utvidet i vest ut på lokalveg. Ny felles adkomstveg til 18/45 og 18/23 skal
være ferdigstilt. Avkjørsler ut på Hølleveien fra 18/23, 18/68, 18/374, 18/45, samt veg nord
for 18/43, og veg på eiendom 72/174 skal være stengt.
Når ny lokalveg vest for Hølleveien på strekningen Hølleveien 86-66 åpnes for allmenn
ferdsel skal avkjørsler fra 23/93, 23/204, 18/58, 18/79, 18/86, 18/95, 18/96 og 18/98 ut
på Hølleveien stenges.
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Detaljregulering. Fv. 456 Hølleveien, parsell Stausland – Tangvall.

Alternativ A, videreføring av gjeldende reguleringsplan
«Rådhusområdet, Tangvall sentrum», ved Søgne rådhus.
Innledning
Bakgrunn:
Ved førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien - FV 456 - Tangvall til
Stauslandsveien - Plan ID 201604 den 23. januar 2019, vedtok Plan- og miljøutvalget i tråd med
rådmannens innstilling å legge forslag til detaljregulering ut på offentlig ettersyn og høring i 3
versjoner:
1. Vedlagte planforslag med regulert undergang.
2. Et planforslag hvor undergangen under fv 114 er beholdt, men at deler av parkeringsarealet
ved Rådhuset, mot Hølleveien, opprettholdes.
3. Beholde kryssing av fv 114 i plan.
Statens vegvesen har på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet versjon nummer 3, og
alternativet omtales som: «Alternativ A, videreføring av gjeldende reguleringsplan «Rådhusområdet,
Tangvall sentrum», ved Søgne rådhus.»

Innhold:
Det er utarbeidet 3 dokumenter for alternativ A:
•
•
•

Notat som beskriver virkninger av planforslaget (dette dokumentet)
Plankart (vedlegg 001A)
Planbestemmelser (vedlegg Detaljreguleringsplan for Fv. 456 Hølleveien alternativ A)

Notat:
Dette notatet omtaler virkninger av dette alternative planforslaget. I opprinnelig
planbeskrivelse er følgende temaer omtalt for virkninger av planforslaget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gang-/sykkelsystem
Kollektivtrafikk
Konstruksjoner
Landskap/bybilde
Nærmiljø/friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø
Naturressurser
Teknisk infrastruktur
Støy
Byggegrenser
Etablering av nye veger
Fravik
Naboer
Massehåndtering
Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse

I dette notatet er tilsvarende punkter gjennomgått for det utsnittet som vises i plankartet for
alternativ A. For resten av strekningen som reguleres gjelder omtalen i den opprinnelige
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Detaljregulering. Fv. 456 Hølleveien, parsell Stausland – Tangvall.

Virkning av planforslaget alternativ A:
1. Gang-/sykkelsystem
Ved rådhuset går sykkelveg med fortau mellom planlagt utvidelse av rådhuset og fylkesveg 456.
Sykkelveg med fortau ligger i en kurve for å gå rundt den nye fasaden, og deretter mot gangfelt over
fv. 114.

2. Kollektivtrafikk
Det henvises til planbeskrivelsen.

3. Konstruksjoner
Undergang under fv. 114 Tangvallveien utgår i dette alternativet.

4. Landskap/bybilde
Planforslag alternativ A opprettholder gjeldende regulering med utvidelse av rådhuset og p-kjeller.
Sykkelveg med fortau ligger i et smalt parkdrag mellom utvidet rådhus og fylkesveg. I nordøstre
hjørnet ligger sykkelveg med fortau tett inntil utvidet rådhus, derfra går den i en kurve rundt bygget,
og mot gangfelt over fv. 114. Nedkjøring til p-kjeller vil ligge tett inn mot sykkelveg med fortau, og
her må det settes opp en mur for å ta opp høydeforskjell, samt hindre gående/syklende i å kunne
falle ned i nedkjørselen. Parkdrag og fasade på utvidet rådhus bør utformes slik at sykkelveg med
fortau tilføres positiv opplevelse ved ferdsel på strekningen. Dette må ivaretas i utomhusplan for
parkdrag, og byggesøknad for utvidet rådhus.
Før utvidelse av rådhuset realiseres vil sykkelveg med fortau ligge mellom p-plass foran rådhuset og
fylkesvegen. I en slik situasjon vil det være krevende å gi strekningen positive estetiske kvaliteter.

Figur 1 Ortofoto viser dagens parkeringsplass foran Søgne rådhus. Det vil være krevende å tilføre positive kvaliteter til
sykkelveg med fortau mellom fylkesveg og parkeringsplass.

Sør for fv. 114 følger ny sykkelveg med fortau fv. 456 videre sørover. Sykkelveg med fortau er lagt
1,5 m fra fylkesvegen forbi eiendommene gnr/bnr 72/17 og 72/114. På denne strekningen er det
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begrenset areal tilgjengelig for å ivareta låve og avkjørsler. Trafikkskille på 1,5 m kan utformes som
en smal gresskledd grøft, eller som en opphøyd rabatt.

Figur 2 Grøft mellom GS og fylkesveg. Kilde SVV

Figur 3 Opphøyd rabatt mellom GS og veg.
Kilde: NVDB

5. Nærmiljø/friluftsliv
Det henvises til planbeskrivelsen.

6. Naturmangfold
Det henvises til planbeskrivelsen.

7. Kulturmiljø
Det henvises til planbeskrivelsen.

8. Naturressurser
Det henvises til planbeskrivelsen.

9. Teknisk infrastruktur
Vann, kloakk og overvannsledningene i området mellom Rådhuset og ny rundkjøring mellom fv. 456
og fv. 114 må omprosjekteres og legges om når utvidelse av rådhuset inklusiv parkeringskjeller
bygges. I hovedalternativet er tilsvarende infrastruktur i området omprosjektert, men utløsende
årsak er ny undergang.

10. Støy
Det henvises til planbeskrivelsen.

11. Byggegrenser
Det henvises til planbeskrivelsen.

12. Etablering av nye veger
Det henvises til planbeskrivelsen.

13. Fravik
Godkjent fravik om stigning på sykkelveg med fortau ned til undergang under fv. 114 vil ikke gjelde
for alternativ A.
Det er søkt fravik fra krav til horisontalkurvatur på hovedalternativet. Normativ parameter er minste
radius = 40 m. I hovedalternativet er det ved rådhuset minste radius 25 m. For alternativ A beholdes
kurven med radius 25 m, og i tillegg får vi en krappere kurve inn mot gangfeltet med radius 15 m.
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14. Naboer
Følgende er en endring i forhold til planbeskrivelsen:
Berørt bebyggelse
Låve på eiendom 72/17, adresse Hølleveien 14
Låven vil ligge tett inntil sykkelveg med fortau, men ikke måtte bygges om.
Avkjørsler og andre naboforhold
Hølleveien 14, gnr/bnr 72/17
Avkjørsler opprettholdes som i dag.

15. Massehåndtering
Det henvises til planbeskrivelsen.

16. Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Det henvises til planbeskrivelsen.
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Oppsummering:
Den vesentlige forskjellen mellom hovedalternativet og alternativ A er undergang under fv. 114 eller
kryssing i gangfelt.
Bakgrunnen for at det er lagt inn undergang i hovedalternativet er følgende:
Mål:
Mål for planprosjektet har vært:

•
•
•

Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende
Bedre tilrettelegging for gange og sykkel
Ivareta fremkommeligheten på fylkesvegen

Og dette er videreført til effektmål:
−
−
−

Sammenhengende sykkelveg med fortau langs hele Hølleveien
Trafikksikre kryssinger for gående og syklende.
God fremkommelighet for bilister.

Risikovurdering:
Risikovurdering (dato) peker på at krysset mellom fv. 114 Tangvallveien og Hølleveien fungerer
dårlig ved at det jevnlig forekommer mindre uhell. I oversikten over politianmeldte ulykker på
strekningen er det en registrert ulykke i gangfeltet over fv. 114.

Telling av gående og syklende:
Statens vegvesen har gjennomført tellinger av gående og syklende innenfor planområdet. Dagens
bruk av gangfelt viser at det er gangfeltene over fv. 114, og over Stauslandsveien som er mest i bruk.
Disse to stedene vil gi størst gevinst med tanke på å etablere underganger.
Barn og unges interesser:
Elever fra elevrådene på Tangvall ungdomsskole og Nygård skole har deltatt på barnetråkksamlinger
24. og 28. november 2016. Elevene er enig i at krysset ved Tangvallveien er verre enn krysset ved
Stauslandsveien. Det er ofte at biler blokkerer fotgjengerfeltet.
Trafikksikkerhet ved kryssing i gangfelt over fv. 114:
Seksjon for trafikksikkerhet og vegforvaltning, Statens vegvesen Region sør, har gjort en
trafikksikkerhetsvurdering av løsningen i alternativ A. Denne er vedlagt bakerst i dette notatet.

Vurderingen sier at kryssing i plan medfører at risiko opprettholdes. Videre påpeker vurderingen at
fremkommeligheten for alle trafikantgrupper reduseres med kryssing i plan, istedenfor undergang.
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TS-vurdering av alternativ løsning for
krysningspunkt langs fv. 456 Hølleveien

Bilde 1 viser forslag til løsning med kryssing i plan over fv. 114 (o_SKV4)

TS-vurdering

Seksjon for trafikksikkerhet og vegforvaltning
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Under følger en kort oppsummering av vurderingene vi har gjort når vi har sammenlignet løsningene.

Forutsetninger for å kunne gjøre endringen fra kulvert til kryssing i plan:
•
•
•
•
•

God avbøyning mot gangfeltet
Deleøy etableres med min. 2 m bredde i tilknytning til gangfelt /krysning
Tilstrekkelig sikt fra vegarmene til gangfeltet
Det må være fokus på utforming mellom sykkelveg med fortau og veg inn til p-plass.
Vil mur med gjerde langs nedkjøring til p-kjeller kunne være sikthindrende for bilister på fv. 114
når de kjører mot gangfeltet? Må i så fall løses.

Fordeler med dette alternativet i forhold til kulvert
•
•

Stigningsforholdene er bedre
Kan av noen oppleves tryggere, men siden kulverten som er planlagt ikke er særskilt lang og
skal ha god belysning anses dette som et moment som i liten grad bør vektlegges

Ulemper med alternativet i forhold til kulvert
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Opprettholder en potensiell konflikt man i den opprinnelige løsningen har bygget seg ut av
Sykkelvegen kommer ikke 90° på krysningspunktet
• Er mulig å løse dersom man kan lage lokk på p-kjeller
Syklende ser ikke biler/andre kjøretøy som kommer fra rundkjøringen
Usikker på om avbøyningen på rundkjøringen er god nok (krav i N100 er 𝑅𝑅𝑘𝑘,ℎø𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 < 30 𝑚𝑚)
Blindsoneproblemer mellom myke trafikanter og tunge kjøretøy, spesielt fra rundkjøringen
Større potensiale for syklende i vegen, også over lengre strekk enn med kulvert
Gangfelt gir ikke prioritering til syklende, noe som betyr redusert fremkommelighet for
syklister, høy ÅDT tilsier ytterligere reduksjon i fremkommeligheten. ÅDT på fv.114 her er 3650
i dagens situasjon. Dersom det er mye stans/redusert fremkommelighet kan det medføre en
økning i antallet som velger å sykle i veien fremfor på sykkelvegen med fortau
Kjøretøy som stanser for myke trafikanter kan føre til tilbakeblokkering ut i rundkjøringen,
spesielt i tidspunktene med høyest trafikkmengde for alle trafikanter
Potensielle blindsoner i forbindelse med plassering av beplantning i grøntområdene

Vår anbefaling
Beholde kulvert-løsningen som vil være vesentlig bedre i forhold til sikkerheten til myke trafikanter,
samt at fremkommeligheten vil øke for alle trafikanter i kryssområdet

TS-vurdering

Seksjon for trafikksikkerhet og vegforvaltning
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planbeskrivelsen. For punkter der forskjell fra omtale i planbeskrivelsen er marginal, vil det henvises
til planbeskrivelsen.

Planbestemmelser:
Planbestemmelser (dato: 26.03.2019) er like som for hovedalternativet, med unntak av følgende som
utgår: «Før anleggsarbeider for ny undergang under Fv 114 igangsettes skal ny avkjørsel for 72/17
være ferdigstilt, og dagens avkjørsel være stengt.» (Fra punkt 6.1 Stenging av avkjørsler)
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Dato: 19. september 2018
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1 Sammendrag
Planidentitet: 201604
Planforslaget omfatter strekningen Stausland – Tangvall langs fv. 456 Hølleveien i
Søgne kommune. Vest-Agder fylkeskommune, Søgne kommune og Statens
vegvesen har satt følgende mål for planarbeidet:
•
•
•

Bedre trafikksikkerheten for gående og syklende
Legge bedre til rette for gående og syklende

Ivareta fremkommeligheten på fv. 456 Hølleveien

Tiltakene i planen omfatter utvidelse av dagens gang-/sykkelveg, til sykkelveg med
fortau. Sykkelveg med fortau ligger i hovedsak i samme trasé som dagens gang-

/sykkelveg. Videre er det regulert inn underganger under fv. 114 på Tangvall, og

utbedret undergang under fv. 456 ved Linnegrøvan. Planforslaget omfatter to nye

tilrettelagte kryssningspunkt over fv. 456, ett ved Nygård skole, og ett ved

busslommene ved Stauslandsveien. Busslommene i planområdet er endret for å

bedre trafikksikkerheten, og bussens adkomst til holdeplassen. Ved Nygårdsheia

etableres det en passeringslomme. For boliger langs vestsiden av Hølleveien (nr 66
-86) er det planlagt ny adkomstveg langs baksiden av husrekken. Denne

adkomstvegen gjør det mulig å stenge direkteavkjørsler ut på Hølleveien, og gir et

tilbud til gående og syklende. Flere boliger i planområde får endret avkjørsel. Dette
kommer delvis av de nye undergangene, og delvis av de nye rundkjøringene.

Planforslaget tar med videre planlagte rundkjøringer i kryssene fv. 114 x fv. 456, og
fv. 456 x Kv. Linnegrøvan. Rundkjøringene er planlagt etter Statens vegvesens krav

til utforming.

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert
i Fædrelandsvennen og Søgne og Songdalen Budstikke den 23. sept. og den 28.

sept. Det ble samtidig invitert til åpent møte i Søgne Rådhus den 29. september. På

åpent møte var det innom ca. 50 grunneiere/ interesserte. Det er etter oppstarten

varslet utvidelse av planområde to ganger, i mai 2017 og i september 2017. Innspill

fra offentlige instanser, grunneiere og andre berørte er oppsummert og kommentert

i planbeskrivelsen.

Planforslaget er forankret i samarbeidet med Søgne kommune og Vest-Agder

Fylkeskommune.
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2 Innledning
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen på vegne av

Vest-Agder fylkeskommune, og i samarbeid med Søgne kommune, utarbeidet

detaljreguleringsplan for fv. 456 Hølleveien, på strekningen fra Stausland til

Tangvall.

Hva er en detaljreguleringsplan?
En detaljreguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser.
Arealplankartet skal angi bruk, vern og utforming av arealer og fysiske
omgivelser innenfor plangrense. Detaljreguleringsplanen skal også

inneholde en planbeskrivelse som beskriver dagens situasjon i planområdet
og ny situasjon. Detaljreguleringsplan er juridisk grunnlag for
ekspropriasjon 10 år fra vedtaksdato.

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet frem til og med merknadsbehandling
etter oppstart. Deretter mottar Søgne kommune planbeskrivelse, plankart og plan til
politisk behandling. Hensikten med planarbeidet er å regulere for tiltak som skal:
•
•
•

bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, da særlig skolebarn
legge bedre til rette for gående og syklende

ivareta fremkommeligheten på fv. 456 Hølleveien

Planforslaget består av følgende deler:
•
•
•
•

Plankart datert 15.12.2017

Reguleringsbestemmelser datert 15.12.2017
Planbeskrivelse datert 15.12.2017
Vedlegg

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden xx – xx på

følgende steder:
•
•
•

Søgne kommune, servicetorget, rådhuset, Rådhusveien 1, 4640 Søgne
Statens vegvesen, Region sør, Rigedalen 5, Kristiansand
Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Fædrelandsvennen og Søgne og

Songdalen Budstikke. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om

dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. Den x.x
kl. xx-xx vil det bli gjennomført åpent møte i Søgne rådhus.
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Eventuelle merknader til planforslaget må innen xx.xx.xxxx sendes skriftlige til:
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal
eller firmapost‐sor@vegvesen.no Merk: Mime nr: 15/204628

Kontaktperson i Søgne kommune: Anne Marit Tønnesland, tlf. 979 90 342.

e‐post: Anne.Marit.Tonnesland@sogne.kommune.no

Kontaktperson i Statens vegvesen: Marit Hunnes, tlf. 473 84 017.
e‐post: marit.hunnes@vegvesen.no

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar
eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk
behandling.

Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget:
Navn

Firma

Fagansvar

Inger Ann Fidjestøl

SVV

Prosjektleder

Marit Hunnes

SVV

Planleggingsleder

Lyubov Turyeva

SVV

Vegplanlegger

Lillian Frigstad

SVV

Landskapsarkitekt

Ingrid Undheim Nøkland

SVV

Planbeskrivelse

Hilde Solaas Steinsland

SVV

Bruingeniør

Daniel Jergling

SVV

Geoteknikk

Jone Strømsvåg

SVV

Geologi

Torfinn Utsogn

SVV

Byggeleder

Christiane Maisch Brandvoll

SVV

Biolog

Kristen Langan

SVV

Grunnerverv

David Vagn Pedersen

SVV

Elektro

Sten Roar Moum

Norconsult AS

VA

Per Gunnar Holmesland

Asplan Viak

Elektro

Asbjørn Eide

ViaNova

Støy

Ola Johannes Dehli Østtveit

Norconsult AS

Byggteknisk

Bjørn Christian Bøe

Geomatikk Survey AS

Innmåling

Konsulenter:
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3 Bakgrunn for planforslaget
3.1 Planområdet

Planområdet ligger i Søgne kommune, rett sør
for E39 ved Tangvall. Planområdet er

E39

avgrenset i nord ved Rådhusveien, og går ned

til Stauslandsveien, like sør for Nygård skole.

fv. 456 Hølleveien fra Stausland til Tangvall er
en sentral vegstrekning i Søgne. I
sentrumsområdet Tangvall er det

detaljhandel, rådhus, bibliotek, leiligheter

Tangvall

mm. I tillegg ligger Tangvall ungdomsskole,
og et idrettsanlegg tett på sentrum.

Like sør for Tangvall, på østsiden av
Hølleveien, ligger Linnegrøvan

næringsområde. Området er sammensatt,

med flere bedrifter og enkelte utsalgsteder.
Nygård skole ligger på østsiden av Hølleveien,

Linnegrøvan

like nord for Stausland. Skolekretsen omfatter
boligområdene på Tangvall, Høllen og
Stausland.

Langs fylkesvegen er det boligfelt, husrekker
og frittliggende eneboliger.

Nygård skole

Utenom bolig og næring er det

jordbruksarealer inn mot vegen.

Planområde er relativt flatt. Mot øst ligger
Søgneelva, og i sørenden av planområdet
ligger Anderåsen.

Hølleveien fortsetter videre sørover til Høllen.
I Høllen er det både boligområder,

Anderåsen

Stausland

friluftsområder og småbåthavn med brygge

for rutebåt. Høllen vest er et næringsområde
med kai, her er flere større og mindre

Figur 1: Kartet viser Søgne med Tangvall sentrum i nord
og fv. 456 sørover til Stauslandsveien og videre til

industrier. På Stausland fortsetter fv. 456

Høllen. Den gule markeringen er planavgrensingen (SVV).

østover mot Langenes og etter hvert

Vågsbygd. Her et det store boligområder, hytteområder og friområder mot sjøen.
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for “Stausland - Tangvall”
Målsettingen for planarbeidet er i første rekke å bedre trafikksikkerheten på
strekningen for myke trafikanter.

Det er gjennomført en risikovurdering av stekningen for å få en systematisk

kartlegging av de trafikkfarlige områdene. Risikovurderingen pekte på følgende

punkter:
-

-

-

-

Undergangen ved fv. 456 ved Linnegrøvan har svært dårlig sikt

Flere boliger har direkte avkjørsler ut på Hølleveien. Utkjørslene har dårlig

sikt og på grunn av høy trafikkmengde på Hølleveien kan det oppstå
trafikkfarlige situasjoner.

Busslommen ved Nygård skole er et større utflytende areal. Området brukes
av flere andre trafikantgrupper siden det mangler avgrensinger for

holdeplassen. Det er dårlig sikt og fare for kollisjoner.

Krysset mellom fv. 114 Tangvallveien og Hølleveien fungerer dårlig ved at det
jevnlig forekommer små uhell.

I tillegg er det enkelte mindre punkter som kom frem under risikovurderingen. Se
mer under kap. 6 Trafikksikkerhet.

Figur 2. Bussholdeplassen ved Nygård skole er svært uoversiktlig og fører dermed til at den brukes av andre
trafikantgrupper.
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3.3 Målsettinger for planforslaget

Vest-Agder fylkeskommune, Søgne kommune og Statens vegvesen har satt følgende
mål for planarbeidet:
•
•
•

Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende
Bedre tilrettelegging for gange og sykkel

Ivareta fremkommeligheten på fylkesvegen

Planen skal støtte opp under de nasjonale målsettingene om å øke andelen reiser

med sykkel og til fots. Sikker skoleveg er viktig både for reiser til skolene, men også
som et ledd i å stimulere til gode vaner tidlig.

Det er et mål at denne planen skal avklare gang- og sykkelløsning for strekningen.

Strekningen inngår i flere vedtatte reguleringsplaner som ikke er realiserte. Valg av

løsning i denne planen skal gi større forutsigbarhet for annen planlegging i område.

Effektmål
-

-

-

Sammenhengende sykkelveg med fortau langs hele Hølleveien

Trafikksikre kryssinger for gående og syklende.

God fremkommelighet for bilister.

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

For alle nye prosjekter skal det vurderes om prosjektet har vesentlige virkninger for

miljø og samfunn og derfor faller inn under forskrift om konsekvensutredning.
Søgne kommune har i samsvar med plan og bygningsloven og forskrift om

konsekvensutredning kommet frem til at planforslaget ikke utløser krav om

konsekvensutredning. Hovedgrepet i reguleringsplanen er allerede forankret i

tidligere planarbeid og prosjektet ikke vil få vesentlig virkninger for miljø og

samfunn.

Det vises til kapittel 7 for beskrivelse av forslaget til detaljregulering.
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4 Planprosess og medvirkning
Medvirkning

Det ble avholdt oppstartsmøte med Søgne kommune den 26. april 2016.
Ekstern samarbeidsgruppe har hatt møte 17.11.2016. Gruppa har bestått av

representanter fra Vest Agder Fylkeskommune, Søgne kommune, Fylkesmannen i
Aust- og Vest-Agder og Statens vegvesen. Utover dette har det vært flere møter

med enkelte av aktørene. AKT har deltatt i eget møte om holdeplassutforming.

Medvirkning av barn og unge

Planområdet er viktig for barn og unge sin ferdsel til skole og fritidsaktiviteter. For å
få konkrete innspill fra barn som bruker gang-/sykkelveien langs Hølleveien til

daglig er det gjennomført en barnetråkk-undersøkelse med elever fra Tangvall og

Nygård skole.

Oppstart og åpent møte

Den 23. og 28. september 2016 ble det annonsert oppstart av planarbeidet i

Fædrelandsvennen og Søgne og Songdalen Budstikke. Det ble samtidig invitert til

åpent møte i Søgne Rådhus den 29. september. På åpent møte var det innom ca. 50
grunneiere/ interesserte.

Til varsel om oppstart ble det levert inn 14 innspill fra grunneiere og 7 fra

offentlige/ bedrifter/interesseorganisasjoner. Under følger en kort oppsummering
av innspillene med vegvesenets kommentar. Se eget vedlegg for de originale
innspillene.
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4.1 Oppsummering av innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan
Innspill fra offentlige,

Doknr

Innspill fra private/naboer

Doknr

Agder Energi Nett AS

15

Sangvik, Sangvik, Klausen

8

Direktoratet for mineralforvaltning

17

Advokatfirmaet Kjær

52

Fylkesmannen i Aust- og Vest-

7

Pettersen Terje

13

Rita Galteland/Nygård skolegård

18

Berg Eivind

10

NZF, ABF, NOF

23

Andersen Arvid

26

Naturvernforbundet i Søgne

28

Andersen, Arvid. Tilleggsskriv

33

Vest-Agder fylkeskommune

30

Berg, Tore og Anne Rita

22

Søgne kommune v/barn og unges

50

Erdal Andreas

32

Gundersen, Bjarne og Turid

19

Hølleveien 44-A-B-C-D, 48, 50-A-

24

Hølleveien 50, 64-66, 68, 70, 72,

21

Trelsgård Tormod

27

Tønnesen Håkon

20

Fosse Tom Arild

29

Bredland Floke

31

organisasjoner og bedrifter

Agder

representant

mime

D, 52

74, 86

mime

Offentlige, organisasjoner og bedrifter:
Agder Energi Nett AS (AEN)

AEN viser til at det innenfor planområdet er en nettstasjon, 22 kV jordkabel og 22 kV linje.
AEN gjør oppmerksom på forbud mot å oppføre hus o.l nærmere enn 2 m fra jordkabelens
senterlinje, og byggeforbudsone på 15 m (7,5 m fra senter) av 22 kV linje til nærmeste
bygningsdel, inkl. lekeplasser/parker.

AEN gjør oppmerksom på at adkomst til Nettselskapets anlegg, og tilkomst for drift og
vedlikehold av nettanleggene ikke må forringes.

AEN gjør oppmerksom på begrenset kapasitet på eksisterende anlegg, og at utbygger må
dekke kostnader dersom tiltak i strømforsyningsnettet utløses. Lokalisering av evt nye
anlegg må gjøres i samråd med AEN.

AEN viser videre til lavspent 230V jordkabel og luftspenn. Noe av dette må muligens
flyttes/bygges om.

AENs anlegg er vist på 3 vedlagte kartblad.

Statens vegvesens svar: Innspillene tas med i planarbeidet. Det har i planfasen vært kontakt

mellom SVV og AEN, og hensyn til AEN’s anlegg er innarbeidet i planforslaget.
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)

DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av

regional, nasjonal, eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og har
dermed ingen merknader til oppstart av reguleringsplanen.
Statens vegvesens svar: Tatt til orientering.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Miljøvernavdelingen

I forbindelse med kommunens planstrategi har Fylkesmannen anført (6/1/16) utfordringer
med jordvern og trafikkstøy. Hølleveien (…) burde planlegges for høy kapasitet med god

støyskjerming, også mot langsgående gang-/sykkelveier. Videre burde etablering av nye

veier over dyrka mark unngås.

Planarbeidet bør skje i samsvar med arealutnyttelsen vist i overordnet plan.
Statens vegvesens svar: Planforslaget avviker fra kommunedelplan for sykkel (2015). Det er i

denne planen vist sykkelfelt på Hølleveien på denne strekningen, mens planforslaget viser
sykkelveg med fortau. Etablering av sykkelfelt vil medføre utvidelse av vegbanen på begge
sider av Hølleveien gjennom området, og er dermed et omfattende tiltak. Sykkelfeltene
benyttes i hovedsak av voksne syklister, og må suppleres med et godt gang/sykkelvegsystem for yngre/eldre syklister og de gående. Det ville dermed blitt behov for
tiltak på dagens gang-/sykkelveg i tillegg til etablering av sykkelfelt. Videre vil sykkelfeltene
i tråd med gjeldende regelverk måtte avsluttes ved rundkjøringene. Det ville dermed bli en
oppstykket løsning for syklistene i sykkelfeltene, der de i rundkjøringene må sykle i
kjørebane. Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Søgne kommune har på grunn
av dette anbefalt at det skal planlegges sykkelveg med fortau fremfor sykkelfelt.
Planforslaget avviker fra kommunedelplan for Tangvall på to punkter. Kommunedelplanen
viser ny gang-/ sykkelveg langs fv. 114 Tangvallveien. I planforslaget er dette ikke lagt inn.
Planforslaget regulerer for gang-/sykkelløsning langs fv. 456 Hølleveien. Det er mulig å
koble til gang-/sykkelveg langs fv. 114 Tangvallveien når det utarbeides planforslag for
dette.
Kommunedelplan for Tangvall viser fremtidig gang-/sykkelveg videre sørover langs
vestsiden av Hølleveien, der gang-/sykkelvegen bytter side i undergang sør for Linnegrøvan.
I dette planforslaget er det lagt opp til at ny sykkelveg med fortau følger dagens trasé. For
området på vestsiden av vegen vil eksisterende og nytt lokalvegsystem være tilbudet til
gående og syklende. Det er lagt inn forbindelse fra lokalvegsystemet og inn på ny sykkelveg
med fortau i to punkt: en ny gang/sykkelveglenke ved Hølleveien 40, og en gang/sykkelveglenke til nytt tilrettelagt krysningspunkt sør for Hølleveien 76.
Planbeskrivelse skal beskrive virkninger av planen, jf. Pbl. §4-2.
Statens vegvesens svar: Tatt til etterretning.
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-

1442, datert 2.7.12 skal legges til grunn for planarbeidet.
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Statens vegvesens svar: Tatt til etterretning.
Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften kap. 2.

Forurensingsforskriften og kommunens egne regler knyttet til massedisponering følges ved
gjennomføring av planen.

Statens vegvesenssvar: Tatt til etterretning.
Fylkesmannen minner om FNs barnekonvensjon. Planprosessen skal organiseres slik at

synspunkter fra barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge gis
anledning til å delta.

Fylkesmannen minner om Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og

planlegging, samt rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle. Dersom arealer som i dag
brukes av barn og unge omdisponeres til andre formål, skal fullverdige erstatningsarealer

skaffes (jf. RPR pkt. 5d). Planen bør inneholde bestemmelser som sikrer universell utforming.
Statens vegvesens svar: Det er gjennomført barnetråkkregistrering med elever fra Nygård og
Tangvall skole. Universell utforming er ett av fire hovedmål i Nasjonal Transportplan 20102019, og tillegges stor vekt i planarbeidet. Prosjektet planlegges etter Håndbok V129,
Universell utforming av veger og gater. Planområde er bebygd, og planforslaget er utarbeidet
ved avveining av mange hensyn. Dermed er ikke alle løsninger innenfor kravene til universell
utforming.
Helsekonsekvenser (HKU) skal utredes når det er grunn til å tro at saken eller tiltaket vil ha

vesentlige konsekvenser for befolkingens helse eller helsens fordeling i befolkningen. Dette
er en plikt som er forankret i lov.

Statens vegvesens svar: Ansees som ikke aktuell.
Hensynet til naturmangfoldet i området må vurderes og gjøres rede for, i tråd med

naturmangfoldlovens §§ 8-12. I henhold til § 7 i samme lov skal vurderingene gå fram av
plandokumentet.

Statens vegvesenssvar: Det er gjort en vurdering etter naturmangfoldloven.
Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) har i kap. 5 krav til aktsomhet

og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer. Vi ber
derfor om at det gjøres rede for eventuelle forekomster av fremmede arter innenfor
planområdet i planbeskrivelsen. Planarbeidet bør ta høyde for å begrense risiko for

spredning av fremmede arter i forbindelse med eks.vis massetransport i anleggsfasen.

Reguleringsbestemmelsene bør derfor sikre at nye masser som tilføres planområdet skal

være rene også med hensyn til å inneholde frø og/eller plantedeler fra uønskede fremmede
arter.

Statens vegvesenssvar: Det er utført en kartlegging av planområdet og utarbeidet en egen

arbeidsbeskrivelse for håndtering av eventuelle fremmede arter innenfor planområdet.
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Ved utarbeiding av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av

risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl. § 4-3. Analysen er et viktig grunnlag

for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkes i planen
som hensynssone med bestemmelser, jf. pbl. §§ 12-6 og 12-7.

Statens vegvesenssvar: Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet.

Ved høyspentanlegg er det satt av hensynssone.

Rita Galteland – Rådgiver – medvirkning – barn og unge. Skolegård – Nygård skole

Galteland er ansatt i Kristiansand kommune, men ble i 2015 utlånt til Søgne kommune for å
planlegge tiltak i skolegårdene sammen med elever fra blant annet Nygård skole.

Søgne kommune har søkt spillemidler til tiltak bl.a. på fotballbanen ved Nygård skole. Dette
dreier seg blant annet om kunstgressbane og flerbruksområde for skating og sparkesykler.
Skisse som viser dette er vedlagt innspillet.

Videre kontakt vedr. skolegården ved Oppvekstsjef Jon Wergeland, eiendomsenheten og
rektor ved Nygård skole.

Statens vegvesens svar: Det er tatt kontakt med kommunen og opprettet dialog ang.

arealene ved grusbanen.

Norsk Ornitologisk Forening ved Kristiansand (NOF), Norsk Zoologisk Forening (NZF), Agder
Botaniske Forening (ABF) ved Odd Kindberg

Foreningene inngår i Grønt Nettverk i Søgne med fokus på grønne verdier og å ta vare på
kulturlandskapet og den unike Søgne naturen. Opptatt av å ta vare på matjord og natur.
Mener reguleringsplanen går til angrep på dyrkbar jord og fragmenterer arealene.

Statens vegvesens svar: I planen blir det tatt 5093 m2 matjord. Arealene som tar mest

matjord er rundkjøring og ny tilførselsveg på vestsiden av Hølleveien. Dette er tiltak som
allerede er vedtatt i eksisterende reguleringsplaner. Rundkjøringen ble vedtatt i 2014 og ny
tilførselsveg ble vedtatt i 1977. SVV er ikke enig i at planen virker fragmenterende på
dyrkbare arealer, da sykkelvegen med fortau følger eksisterende infrastruktur.

Viser til http://artsobservasjoner.no som dokumenterer viktigheten av Tangvall jordene for

trekkfugler, inkl. mange rødlistearter. Påpeker også områdets verdi for rovfugl som

jaktområde. Gjør oppmerksom på den faren installasjoner som lysstolper og luftledninger er
for fuglene.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesen er oppmerksomme på hensyn til jordvern, og har i

planforslaget tatt hensyn til dette så langt det lar seg gjøre. Det vil bli sett på løsninger hvor
ledninger blir gravd ned, slik at det blir mindre ledninger i luftspenn.
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Ønsker ikke at reguleringsplanen gjennomføres, men at tiltak planlegges innenfor dagens
trasé for sykkelsti langs Hølleveien.

Statens vegvesens svar: Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten for

gående og syklende, og legge til rette for gåing og sykling. Reguleringsplanen fraviker ikke
mye fra eksisterende trase for sykkelveg. Vi har i planarbeidet ikke sett mulighet for å gi
gode, trafikksikre løsninger innenfor dagens trasé.

Naturvernforbundet i Søgne v/ Peder Johan Pedersen og Søgne Bondelag v/Jørund Try
Engasjerer seg for jordvern, verdier kulturlandskapet representerer og ivaretagelse av

kommunens rike natur. Opplever betydelig press for nedbygging av matjord til ulike formål.
Tangvall- og Sandvikjordene er kommunens største mer eller mindre sammenhengende

kulturlandskap. Landbruksarealer vest for Hølleveien bør ikke tas i bruk for bedre gang-

/sykkelvegløsninger. Ønsker at ny løsning må finnes innenfor dagens trafikkarealer.
Statens vegvesens svar: I dag ligger vegen med en rabatt mellom kjøreveg og

gang/sykkelveg. Dette ønsker SVV å opprettholde for å sikre trafikksikkerhet for de myke
trafikantene og for å opprettholde god drenering langs vegen. Denne rabatten er også med
på å øke trivselen langs vegen. Sykkelveg med fortau gir en utvidelse på ca 2,5 m ut på
dyrket mark. Til sammen er det 5093 m2 av matjorda som går tapt til sykkelvegprosjektet.
SVV vil også opplyse at rundkjøringen ved Linnegrøvan er vedtatt i plan fra 2014 og ny
atkomstveg på vestsiden av bebyggelsen ble vedtatt i 1977.

Slutter seg til innspill fra NOF, NZF og ABF vedrørende betydningen av Tangvalljordene som
regionalt meget viktig område for biologisk mangfold, særlig fugl. Viser til «Biologisk
Mangfold i Søgne» (2003) s. 164 kulturlandskap A-verdi.

Statens vegvesenssvar: SVV har oppfattet at det er registrert en rekke rødlistede fuglearter

på jordene som ligger i nærføring til planområdet. Tiltaket vil imidlertid kun beslaglegge
begrensede arealer langs randsonen av jordbruksmarka, og vil ikke føre til fragmentering av
habitater. Fugleartene som har tilholdssted på Tangvalljordene må kunne regnes for å være
robuste med tanke på trafikkstøy og menneskelig aktivitet, tatt i betraktning at både E39 og
Hølleveien er nærmeste naboer til området. Planen skal legge til rette for gående og
syklende, og da særlig skolebarn, og skal dermed ikke føre til økt biltrafikk.
Vest-Agder fylkeskommune, seksjon for Plan og miljø

Planfaglige forhold

I kommunedelplan for Tangvall er det rekkefølgekrav til ny rundkjøring i krysset fv. 114
Tangvallveien x fv. 456 Hølleveien. Dette må tas hensyn til. Rundkjøringen er tidligere

regulert i reguleringsplan for rådhusområdet.

Statens vegvesens svar: Rundkjøringen er innarbeidet i plandokumentet. Statens vegvesen

forstår fylkeskommunens uttalelse som en påminnelse til planmyndigheten og
utbyggingsinteressene om det eksisterende rekkefølgekravet.
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Samferdsel

Fylkeskommunen ved seksjon for samferdsel er involvert i prosjektet, og deltar videre i

planarbeidet i en referansegruppe/arbeidsgruppe. Forbedring av bussholdeplasser inngår
også i planen, og Agder kollektivtrafikk ønsker å bidra underveis i prosessen.
Statens vegvesens svar: Planen utarbeides i samarbeid med planansvarlig i

Samferdselsseksjonen. AKT har deltatt på møte vedrørende plassering og ny utforming av
bussholdeplasser.
Barn og unges interesser

Minner om at det skal utarbeides en beskrivelse av hvordan barn og unges interesser vil bli
ivaretatt i planarbeidet. Nærhet til Nygård skole gjør det aktuelt med særskilt fokus på
medvirkning fra skolen og elevene.

Statens vegvesens svar: Det er i planarbeidet gjennomført en barnetråkkregistrering med

elever fra Nygård og Tangvall skole.

Forhold til kulturminner og kulturmiljø

Statens vegvesen bes ta kontakt med arkeolog Ghattas Sayej for å avtale befaring og avklare

forholdet til evt. Kulturminner i planområdet. Det avtales kulturminneregistrering, omfang av
dette, gjennomføringstidspunkt, varsling av grunneiere mm. Lov om kulturminner §9, vil
tiltakshaver bli varslet skriftlig og få oversendt budsjett for registrering.

Statens vegvesens svar: Fylkeskonservator har gjennomført befaring og registrering.

Rapporten er et vedlegg til planen.

Barn og unges representant, Søgne kommune ved Roar Borøy

Ønsker en bedre gang-/sykkelvegløsning for skolebarn langs Hølleveien. Synes det er viktig

å få til en løsning som er god og helhetlig.

Statens vegvesens svar: Foreslåtte løsninger vil gi et betydelig bedre gang-/

sykkelvegsystem. Spesielt bedrer det sikkerheten for skolebarn at gang-/sykkelvegen blir
bredere og deles opp i sykkelfelt med fortau. I barnetråkkregistreringen kom det frem at
dagens undergangen ved Linnegrøvan oppleves som farlig. Denne utbedres med bedre sikt,
slakere stigning og økt bredde i planforslaget. Skolebarn som har tatt taxi til skolen vil
gjennom planen kunne gå til skolen.

Private/naboer
Solveig M. Sangvik, Jarle Klausen og Cecilie Sangvik, gnr/bnr 23/189

Ønsker ikke at ny adkomstvei til boliger langs vestsiden av Hølleveien skal legges på sin
eiendom. Fremhever jordvernet, og den gode kvaliteten på matjorda her.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesen er oppmerksomme på hensyn til jordvern, og har i

planforslaget forsøkt å ta hensyn til dette. Ny adkomstveg er lagt 4 m nærmere
boligeiendommene enn i reguleringsplanen fra 1979, og dermed blir mindre matjord bygget
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ned. Det er i plasseringen av adkomstvegen også tatt hensyn til linjeføring på adkomstveg,
og total arealarrondering i området.
Mener at dagens gang-/sykkelvegsystem i området fungerer bra. Viser til at skolebarn

bruker dagens gang-/sykkelveg inklusiv undergangen ved Linnegrøvan. Nevner at det ikke
har vært ulykker på strekningen de siste 45 år.

Statens vegvesens svar: Ved Linnegrøvan har politiet registrert en møteulykke med

personskader mellom syklister i 2013. I tillegg antas det at det er store mørketall når det
gjelder sykkelulykker, fordi mange velger å ikke kontakte politiet når sykkelulykker skjer.
SVV har snakket med skolebarn ved Nygård skole. Disse kunne fortelle at det skjer ulykker
med sykkel hvor de slår seg.
I tillegg er det registrert fire andre ulykker på strekningen hvor bil, MC og sykkel har vært
involvert.

Mener at økt trafiksikkerhet bør oppnås ved å redusere biltrafikken på Hølleveien. Foreslår

tiltak:
•

Gjøre Nygårdsheia enveiskjørt, forby venstresving fra Hølleveien og inn Nygårdsheia.
Endringer i rundkjøringen ved Åros/Høllen slik at de fra Sangvik/Aksteveien må
bruke Salemsveien.

•

Ny trasé fra Langenes til sentrum.

•

Bedre busstilbudet, inklusiv Park&ride-anlegg.

•

Gratis buss i rushtiden fra Åros/Torvmoen/Høllen.

Statens vegvesens svar: Enveisregulering av Nygårdsheia vil medføre mer trafikk i

boliggatene i dette boligområde og er ikke ønskelig. Det finnes i dag ikke gode alternative
veger som kan overta trafikk fra Hølleveien. Tiltak for å flytte trafikk fra Hølleveien over på
annet eller nytt vegnett kan vurderes i overordnet plan, for eksempel ved rullering av
kommuneplanen. Tiltaket i denne planen skal tilrettelegge for mer sykkel og gange, og vil
dermed være et bidrag i reduksjon av biltrafikken på Hølleveien. Tiltak for å styrke
busstilbudet er positive for å oppnå 0-vekst i personbiltrafikk. Virkemidler som kan legges
inn i denne planen er oppgradering av holdeplasser slik planforslaget viser.
Foreslår at det gjøres mindre trafikksikkerhetstiltak i påvente av at trafikken kan reduseres:
•

Fartsreduksjon

•

Tydelig skilting av «Skole»

•

Fartsbegrensning ved hjelp av «øyer», «miljøgate».

•

Tydelig oppmerket og forhøyet fotgjengerfelt.

•

Sti langs vestsiden av Hølleveien (som fra Solta og ned til Høllen)

•

Beskjæring av hekker/busker.

•

I forbindelse med skolestart-slutt på Nygård bør det være elevvakter og en voksen
som er vakt der det er foreldrekjøring med av/ påstigning av elever, samt påse at
elevene kommer trygt over gangfeltet (Dette er vanlig praksis ved andre skoler i
Søgne).

•

Alternativt kan Nygårdsheiveien være enveiskjørt i skoletida, kun utkjøring tillatt.
Innkjøring fra Stauslandsveien.
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Statens vegvesens svar: Flere av de foreslåtte tiltakene kan ikke hjemles i en reguleringsplan.

Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende er et av tre hovedmål for planarbeidet.
Tiltakene som er lagt inn i planforslaget er resultatet av faglige vurderinger og
optimalisering, med avveining mellom mange hensyn.

Advokatfirmaet Kjær, på vegne av Solveig M. Sangvik, Cecilie Sangvik og Jarle Klausen

Eier av gnr/bnr 23/189 ønsker ikke at det legges inn en oppsamlingsveg for boligene langs

Hølleveien inn over eiendommen. Dette vil gå på bekostning av dyrket mark og vil kun være
til ulempe og ingen fordel for Sangviks eiendom. Det bli feil å kun se på de deler av
eiendommen som belastes med ny atkomstveg for eiendommen langs Hølleveien.

Eiendommen til Sangvik er ikke større enn at det er behov for å se på eiendommen i et

helhetlig perspektiv, slik at eiendommen bør omfattes av reguleringsplanen. Ber derfor om
at planområdet utvides til å omfatte hele eiendommen 23/189.

For å kunne medvirke til regulering av atkomstveg over østre del av eiendommen må dette
kompenseres ved at arealene nærmest Rinneveien reguleres til byggeformål. Dette arealet

ligger helt i randsonen av det som er dyrket mark, og vil fremstå som en fortetting mellom
eksisterende bebyggelse på 23/189 og 23/412. Her er det er marginale og små

landbruksareler som går med. Fordelen med å omdisponere et så lite areal til boligformål er
så store at det må være fullt ut forsvarlig.

Statens vegvesens svar: Det er i kontakt med grunneier vist forståelse for Sangviks syn, men

samtidig påpekt at det er mange hensyn som må avveies i planarbeidet. Statens vegvesen
har i dialog med grunneiere tatt imot innspill, og forklart gangen i planprosessen.

Planområdet er satt i samarbeid med Søgne kommune. Planens formål er å bedre
trafikksikkerheten for gående og syklende, samt legge til rette for gåing og sykling.
Planavgrensningen skal ta med areal som trengs for å kunne gjennomføre disse tiltakene.
For eiendommen gnr/bnr 23/189 vil planarbeidet og tiltak begrense seg til den enden av
eiendommen som ligger nærmest fylkesvegen. Som for øvrige eiendommer som grenser mot
planområdet vil ikke hele eiendommen tas med i planområdet.
Statens vegvesen regulerer på vegne av fylkeskommunen de arealene som er nødvendige til
å gjennomføre vegtiltaket. Hverken Statens vegvesen eller Vest-Agder fylkeskommune vil
som del av reguleringsplanen drive, eller tilrettelegge for boligutvikling, og er ikke involvert i
utskillelse av tomter. Vi regulerer kun det arealet som er nødvendig for utbygging av
planforslaget.
Terje Pettersen, gnr/bnr: 72/5, 72/6, 72/10, 72/13, 72/14, 72/26, 72/27, 72/31, 72/37,
72/61 og 72/70.

Bor på og driver Tangvall gård. 6. generasjon som driver gården. Ca 150 sauer og ca 70 da
dyrket jord. Har 3 innspill til planoppstart:
•

Areal langs fv. 114 må ikke brukes til sykkelveg med fortau, arealet er nødvendig i

gårdsdriften. Positiv til undergang under fv. 114, langs fv 456.
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Statens vegvesens svar: Planarbeidet har hatt som formål å tilrettelegge for gange og sykkel

langs fv. 456 Hølleveien, og har ikke tatt med gang-/sykkelløsning langs fv. 114. I
overordnet plan, kommunedelplan for Tangvall, er det lagt inn gang-/sykkelløsning langs fv
114. Detaljering av en slik gang-/sykkelløsning må gjennomføres som et eget planforslag.
•

I krysset mellom fv. 114 og fv. 456 er det tidligere ekspropriert areal for siktlinjer.

Hekken er nå plassert langs siktlinjen. Ønsker ikke ytterligere inngripen på
eiendommen her.
Statens vegvesens svar: Det vil måtte tas noe mer areal av eiendommen. Dette for å få anlagt

rundkjøringen, snøopplag for rundkjøringen, og ny undergang med sideareal. Antall m2 som
vil bli beslaglagt permanent er 88. Det vil også bli beslaglagt noe areal midlertidig, som vil
bli tilbakeført etter at prosjektet er ferdig. Dette utgjør 827,7 m2.
•

Ønsker ikke at det brukes dyrket mark for adkomstveg/samleveg fra bebyggelsen
langs vestsiden av Hølleveien og ut i Hølleveien (det har blitt foreslått 4. arm i

rundkjøring). Mener en av de eksisterende veiene ut i Hølleveien fra dette området
bør kunne benyttes.
Statens vegvesens svar: Den tidligere skisserte 4. armen på rundkjøringen er ikke med i

planforslaget. Atkomsten ut på Høllevegen blir på eksisterende veg mellom Høllevegen 64
og 66.
Eivind Berg, gnr/bnr: 23/770

Krever tilkomst med bil til sin eiendom fra ny adkomstveg langs vestsiden av bebyggelsen.

Viser til at planlagte vei har vært forutsetning og bakgrunn for oppdeling av tomtene 23/395
og 23/770.

Statens vegvesens svar: Det vil bli anlagt ny atkomstveg forbi eiendommen.
Informerer om at eiendommen vil bli bebygd, og ønsker at kloakk og vannledning legges

sammen med ny veg. Viser til at han har vært med å betale for kloakkinfrastruktur til 23/395
og 23/398.

Statens vegvesens svar: Det vil bli tatt med under detaljeringen av byggeplanen, men det er

Statens vegvesens oppfatning at Søgne kommune ønsker å legge vann og kloakk i samme
prosess som vegbyggingen.

Ønsker at ny veg får samme plassering som den i tidligere reguleringsplan, og at det ikke tas
mer areal fra hans eiendom til denne veien.

Statens vegvesens svar: Adkomstvegen får tilnærmet samme plassering som tidligere

regulert løsning. Areal som nyttes til ny adkomstveg vil bli kompensert i forbindelse med
grunnerverv.

Arvid Andersen, gnr/bnr: 69/5

Engasjert for trafikksikkerheten, og dyrka mark. Mener Trafikksikkerhet må ha høyest
prioritet. Oppfordrer Statens vegvesen og Vest-Ager fylkeskommune om å ta

matjordspørsmålet alvorlig, da jorda har særdeles høy kvalitet, og det er press for
nedbygging av jorda fra flere hold.
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Statens vegvesens svar: Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende er et av 3 hovedmål

for planarbeidet. Statens vegvesen er klar over nedbyggingspresset. I denne planen for
sykkelveg med fortau vil det bli tatt 5093 m2 matjord.

Viser til uheldig utforming av dagens undergang ved Linnegrøvan, og foreslår at denne
bygges om slik at uhellsrisikoen minimaliseres.

Statens vegvesens svar: Denne undergangen vil bli utbedret ved bygging av ny sykkelveg

med fortau.

Mener at ny adkomstveg langs vestsiden av bebyggelsen kan utgå. Foreslår gjerde mellom

kjøreretningen (liknende det i Vestre Strandgate i Kr.sand) for å hindre uønsket kryssing. Det
etableres smal sti med enkel sperring mot trafikken langs vestsiden av vegen til dagens
gang-/sykkelveg. Alternativt kan ny undergang eller gangbru ved sydenden av
bussholdeplassen ved Nygård skole gi nytt krysningspunkt.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesens hensikt med planarbeidet er å regulere for tiltak

som skal 1) bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, 2) bedre tilrettelegging for gående
og syklende, og 3) opprettholde fremkommeligheten på fylkesvegen på strekningen. Flere
steder er det i dag utkjørsler fra bolig og rett ut i fylkesvegen. I planforslaget er det tatt med
ny adkomstveg, som samtidig gir et tilbud til gående og syklende fra bebyggelsen på
vestsiden av Hølleveien.

Arvid Andersen, tilleggsskriv

Informerer om forslag fra noen politiske partier i Søgne om å legge biltrafikken bort fra
Hølleveien og flytte den til jordene vest for bebyggelsen. Forslagstillerne mener en slik

løsning vil gi en veg med bedre fremkommelighet og mulighet for høyere hastighet.

Andersen påpeker at dette vil øke bilkjøring på strekningen, og gi mer plager for naboer
bl.a. ved økt støy/støv, og dermed ikke er ønskelig fra hans ståsted.

Viser til tidligere innspill og mener forslaget ved bearbeiding kan være gunstig, også ved at

trafikken fordeler seg noe annerledes. Dersom mer trafikk overføres til Salemsveien kan det
bli behov for tiltak på denne, bl.a. gang-/sykkelveg.

Statens vegvesens svar: Dette planarbeidet skjer i samarbeid mellom Statens vegvesen, Vest-

Agder fylkeskommune og Søgne kommune. Det foreligger ingen konkrete planer om å flytte
bilvegen ut på jordene i vest.
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Anne Rita og Tore Berg, gnr/bnr: 23/395

Informerer om at de driver næring med hester på egen eiendom, og leid eiendom gnr/bnr
23/185. Ønsker ikke at etablering av ny adkomstveg til bebyggelsen på vestsiden av

Hølleveien skal hindre den virksomheten som drives på disse to eiendommene i dag. Blant
annet tilgang på vann og strøm er nødvendig for drift.

Arealutnyttelse i vedtatt plan fra 1979:

Nytt forslag til arealutnyttelse:

Statens vegvesens svar: Vedlagte kartutsnitt viser arealutnyttelse i opprinnelig vedtatt

reguleringsplan fra 1979 for området. Statens vegvesen er av den oppfatning at det totale
sluttresultatet blir en bedre løsning for eiendommen som leies. Viser til at de har tilbudt

skolebarn å gå over sin eiendom for å kunne gå til sykkelsti/skole. Dette er ikke blitt

benyttet. Mener ny adkomstveg vil øke verdien for boligene langs vestsiden av Hølleveien,

men redusere verdien på deres eiendom. Trafikk på en slik veg vil være belastende. Vil ikke

avse areal til ny adkomstveg.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesen ønsker et tilbud til gående og syklende som gir

sikker og trygg ferdsel hele året. Dette innebærer blant annet en veg som kan brøytes på
vinteren. Areal som nyttes til ny adkomstveg vil bli kompensert i forbindelse med
grunnerverv.
Andreas Erdal, gnr/bnr: 72/17

Gjør oppmerksom på at nedramping av sykkelveg med fortau ned mot foreslått undergang

under fv. 114 vil avskjære to tilkomstveier til eiendommen:

1) inn til garasjen. Ønsker ikke at denne avkjørselen flyttes mot sør. Dagens
beplantning skjermer mot veien. Dagens avkjørsel er uheldig mtp gangfelt. Dersom
avkjørselen skal flyttes bør ny løsning bli bedre.

2) bak løen til åpning på løen som ligger mot jordene. Løen mister funksjon dersom
denne adkomsten avskjæres.
Statens vegvesens svar: Avkjørselen til eiendommen er i planforslaget flyttet lengre mot sør.

Dette er som følge av nedramping av sykkelveg med fortau ned mot undergang. Intern
løsning for kjøring på eiendommen og til løen vil bli løst ved detaljplanlegging under
byggefasen og grunnerverv.
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Foreslår ny adkomstveg til eiendommen langs eiendomsgrensen mot eiendom gnr/bnr
72/10, og så tvers over eiendom gnr/bnr 72/6, ut i fv. 114 Tangvallveien. Tilkomst til

dagens garasje opphører, men viser til at del av løe kan benyttes som garasje dersom det

støpes gulv i løen. Foreslår at eiendommene gnr/bnr 72/132 og 72/114 kobles til samme
adkomstveg med ny veg over eiendom gnr/bnr 72/23.

Statens vegvesens svar: Det er ikke ønskelig å ta mer matjord enn nødvendig, det vil derfor
ikke bli vurdert atkomstveg over jordet. Det er i tillegg drift på 72/10 som vil bli
vanskeligere om eiendommen blir delt opp av en kjøreveg.
Ønsker at det settes opp støyskjerm mot Hølleveien.

Statens vegvesens svar: Det er utført en støyvurdering som del av planarbeidet.

Støyvurderingen legges til grunn for hvilke tiltak som skal gjennomføres som del av planen.

Bjarne og Turid Gundersen, gnr/bnr: 72/16 og 72/169

Mener gangfeltet over Hølleveien ved Tangveien må stenges. Skolebarn kan bruke

undergangen på Tangvall. Når rundkjøring etableres i krysset fv. 456 x fv. 114 må det
bygges undergang for sykkelveg med fortau.

Statens vegvesens svar: Gangfelt flyttes mot sør, med fortau fra Tangveien til gangfeltet.

Siktforholdene ved gangfeltet bedres, og gangfeltet blir ikke stengt. Det er lagt inn
undergang under fv. 114 i planforslaget.

Foreslår at det etableres undergang under vestre del av rundkjøring i krysset fv. 456 x
Linnegrøvan.

Statens vegvesens svar: Bruk av flere underganger er noe som fordyrer et prosjekt. Det er

også lite ønskelig med lange underganger, fordi mange opplever sosial utrygghet ved å gå
igjennom disse.

Mener dagens undergang under fv. 456 Hølleveien bør rettes ut noe for bedret sikt.
Statens vegvesens svar: Ny undergang vil få bedre linjeføring, slik at sikt gjennom

undergangen ivaretas.

Mener det ikke er behov for gang-/sykkelveg langs østsiden av fv. 456 Hølleveien.

Statens vegvesens svar: Det er ikke lagt inn gang- og sykkelveg langs østsiden av Hølleveien

i planforslaget.

Mener husene langs vestsiden av fv. 456 Hølleveien må få en felles utkjørsel (vist på skisser).

Statens vegvesens svar: Disse husene vil få felles utkjørsel til Hølleveien.
Mener adkomsten til Linnegrøvan 5 bør flyttes noe østover.

Statens vegvesens svar: Avkjørselen går ut på den kommunale vegen Linnegrøvan.

Ingeniørvesenet i Søgne kommune er ikke kjent med at avkjørselen er spesielt problematisk
og mener den bør reguleres som den er.

Ønsker at utkjørsel fra gnr/bnr 72/16 beholdes som i dag, evt kun med tillatt høyresving.
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Statens vegvesens svar: Denne utkjørselen er stengt i dette planforslaget. Dette er en

oppfølging av gjeldende reguleringsplan for Linnegrøvan fra 2014. Støyvurdering
gjennomført som del av planarbeidet viser behov for støyskjerm mellom fylkesvegen og
deres eiendom. Støyskjermen vil gå forbi dagens avkjørsel.
Viser til byrettskjønn den 12. juni 1986 der skjønnsforutsetninger ble avtalt, derunder:
«Eksisterende avkjørsel fra bebyggelse på eiendommen til rv. 456 opprettholdes.»

Statens vegvesens svar: Et skjønn fra en tidligere planprosess har ikke betydning for ny

reguleringsplan.

Vedlagte skisser viser alternative løsninger, bl.a. gang-/sykkelveg under rundkjøring (skisse

2.) og skisse som går klar av hus på eiendom 72/20 (skisse 3.).

Statens vegvesenssvar: Bruk av flere underganger er noe som fordyrer et prosjekt. Det er

også lite ønskelig med lange underganger, fordi mange opplever sosial utrygghet ved å gå
igjennom disse. Statens vegvesen ønsker å begrense bruken av underganger til viktige
krysningspunkt. Rundkjøring, ny sykkelveg med fortau, og rabatt mellom disse medfører at
eiendom 72/20 må innløses.
Samlet uttalelse fra naboer gnr/bnr: 72/165, 72/204, 72/100, 28/116, og 72/131.

(Ragna Thomassen, Sonja Solås, Ingrid Marie Holmesland, Dag I. Røsstad, Øyvind Andresen,
Kirsti Andresen, Inger J. Røksland, Kai Eftestad, Oddvar Lavrantsen, Solveig H. Bentsen.)
Støtter forslag fra naboer om adkomstveg for bil på vestsiden av eiendommene fra
Hølleveien 86 til og med Hølleveien 66.

Statens vegvesens svar: Ny adkomstveg til disse boligene er lagt inn i planforslaget.
Ønsker at denne veien også samler opp alle beboerne fra Hølleveien 40 til og med Hølleveien
86. Ønsker at utkjørsel blir på nåværende utkjørsel nord for Hølleveien 66.

Statens vegvesens svar: Adkomstveg samles med en felles utkjørsel ut på Hølleveien mellom

Hølleveien 64 og 66.

Foreslår at utkjørsel alternativt kan plasseres ovenfor foreldrekjøring ved Dr Rhodes vei.

Statens vegvesens svar: Adkomstveg samles med en felles utkjørsel ut på Hølleveien mellom

Hølleveien 64 og 66.

Ønsker at det tas minst mulig dyrket mark.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesen er oppmerksomme på hensyn til jordvern, og har i

planforslaget gjort sitt beste for å ta hensyn til dette

Samlet uttalelse fra naboer gnr/bnr: 18/79, 18/39, 23/93, 18/86, 18/95, 18/23, 18/98,
18/57, 18/96, 72/100.

(Kåre Stausland, Kirsten Stausland, Werner Stausland, Kirsti Andresen, Øyvind Andresen,
Aase Salvesen, Ole A. Eftestad, Terje Eftestad, Siv Anita Eftestad, Arvid Try, Merethe
Svendsen, Tor Idar Bjørneseth.)
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Ønsker gang-/sykkelsti kombinert med adkomstveg for bil på vestsiden av eiendommene
Hølleveien 86-66. Foreslår at denne munner ut nord for Hølleveien 48, som vist i eldre
reguleringsplan.

Statens vegvesens svar: Ny adkomstveg til disse boligene er lagt inn i planforslaget.

Adkomstveg samles med en felles utkjørsel ut på Hølleveien mellom Hølleveien 64 og 66.
Foreslår at arbeidet med sti/vei kombineres med tilkobling til kommunalt vann og
kloakknett for disse eiendommene.

Statens vegvesens svar: Det vil bli tatt med under detaljeringen av byggeplanen, men det er

Statens vegvesens oppfatning at Søgne kommune ønsker å legge vann og kloakk i samme
prosess som vegbyggingen.

Tormod Trelsgård, gnr/bnr: 73/13 og 72/153

Mener gangfeltet over Hølleveien ved Tangveien må stenges, og at skolebarn benytter

undergang på Tangvall. Ønsker undergang under fv. 114. Mener at dette gjør at det ikke er
behov for gang-/sykkelveg langs østsiden av Hølleveien.

Statens vegvesens svar: Det skal anlegges sykkelveg med fortau på vestsiden av Hølleveien.

Det er lagt inn undergang under fv. 114. Gangfelt flyttes mot sør, med fortau fra Tangveien
til gangfeltet. Siktforholdene ved gangfeltet bedres, og gangfeltet blir ikke stengt.

Ønsker at undergang under Hølleveien ved Linnegrøvan bør utbedres, evt at det settes opp
speil.

Statens vegvesens svar: Det er lagt inn ny undergang under Hølleveien ved Linnegrøvan i

planforslaget.

Opplyser at det er 54 boenheter langs Tangveien (samtlige er ikke tilkoplet), og at Tangveien
er privat finansiert. Ønsker at kommunen «løser den inn». Opplyser at Tangveien er 4 m

bred, og mener dette er for smalt til kombinert bruk som bil- og gang-/sykkelveg. Viser til

at det er mye trafikk på Tangveien.

Statens vegvesens svar: Søgne kommune har en ny vegnormal for standard på kommunale

veger. Generelt gjelder at kommunen kan overta private veier der disse betjener flere boliger
og dersom den private veien oppfyller kravene i kommunens vegnormal. Denne
reguleringsplanen vil ikke medføre endring i eierforholdene for Tangveien. Spørsmålet bør
tas opp med Søgne kommune.
Foreslår at det lages gang-/sykkelveg langs Tangvegen, og påpeker at kommunen eier
grunnen.

Statens vegvesens svar: Dette er et innspill som må rettes mot kommunen. Det vil ikke bli

vurdert i dette planarbeidet.

Håkon Tønnesen, gnr/bnr: 19/288

Opplyser at eiendommen har vært i familiens eie siden tidlig på 1900-tallet, og at den stadig

har vært berørt som følge av vei/infrastruktur- utbygging. Ble gitt lovnad om at det ikke

skulle bli flere inngrep da gang-/sykkelveg ble anlagt.
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Statens vegvesens svar: Det vil ikke bli fremmet forslag til nye endringer som berører

eiendommen i dette planforslaget.

Ber om at det tas hensyn til at det i tidligere reguleringsplaner var gang-/sykkelveg langs

nordsiden av Stauslandsveien, og i den forbindelse ble ekspropriert areal. Ønsker at dette
arealet kan nyttes nå, for å unngå inngrep i egen eiendom.

Statens vegvesenssvar: Regulert gang- og sykkelveg langs nordsiden av Stauslandsveien
videreføres i reguleringsplanen.
Ønsker ikke å få gang-/sykkelveg eller veg nærmere bolig enn i dag. Opplyser at

oppholdsrom vender mot nord og vest. Dersom det ikke er mulig å unngå inngrep i

eiendommen ønsker grunneier at huset innløses, og nytt hus bygges på eiendommen uten
kostnader eller ulempe for dem.

Statens vegvesens svar: Planforslaget avsluttes på nordsiden av Stauslandsveien, og

medfører ikke endringer for deres eiendom.

Tom Arild Fosse, gnr/bnr: 72/91

Ønsker ikke at det skal etableres gang-/sykkelveg langs Hølleveien forbi/over hans

eiendom. Oppfatter at gående og syklende vil komme svært tett innpå huset. Og gjør
oppmerksom på at han vil miste 4 p-plasser, og har avkjørsel fra Hølleveien i dag.

Oppfatter at han vil miste hageareal dersom det etableres gang-/sykkeveg, og at dette
kommer i tillegg til areal som skal gå med til ny tursti langs Søgne elva.

Gjør oppmerksom på at garasje blir vanskelig å benytte pga manglende areal til å snu bilen
på egen eiendom.

Huset er hans barndomshjem, og har stor verdi for grunneier. Han han brukt 1 år på å
restaurere det.

Foreslår at det heller bygges ny undergang i forbindelse med krysset fv. 456 x fv. 114.
Statens vegvesenssvar: Det ble i en tidlig fase av planarbeidet sett på en løsning med gang-

/sykkelveg på begge sider av Hølleveien. Dette har man gått bort i fra, og planforslaget viser
sykkelveg med fortau kun på vestsiden av Hølleveien.
Floke Bredland, gnr/bnr: 23/497 (Daleheia 10)

Ønsker at planarbeidet sees i sammenheng med andre «sykkelplaner» i Søgne;
•

Planarbeid for regulering av turvei langs Søgneelva

•

Detaljregulering av Nymoen 73/67 mfl. og deler av Toftelandsvegen

•

Planarbeidet E39 Kristiansand vest – Søgne øst

•

Eventuell plan for anvendelse av «gamle» E39

Statens vegvesenssvar: Det ble 24.9.2015 vedtatt en egen kommunedelplan for sykkel, som

omfatter hele Søgne kommune. Hensikten med kommunedelplanen er å sikre arealer til
fremtidig utbygging av et helhetlig sykkelnett for Søgne. Hølleveien er vurdert til å være en
mye brukt strekning, og etablering av sykkelveg med fortau vil bedre bruksmulighetene og
gi tryggere skoleveg for skolebarn og elever til barneskolen og Tangvall ungdomsskole.
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Viser til utfordringer ved dagens situasjon, vanskelig kryss ved Kiwi, kryss ved CoopExtra
med «gjerder», og bratt og smal undergang under Hølleveien.

Statens vegvesens svar: Ledegjerdene er satt som en del av trafikksikkerhetstiltak. Dagens

undergang under Hølleveien er noe bratt, men strekningen er oversiktlig. Det er ikke
registrert ulykker i denne undergangen, og den ble heller ikke markert som trafikkfarlig ved
barnetråkkregistreringen.

Videre til at det på og omkring torvet er problematisk blandingstrafikk. Skriver at det skjer

uhell og nesten-uhell i smauet ved Sentrumsgården. Særlig ved skoleslutt er det krevende.

Statens vegvesens svar: Området omfattes ikke av denne reguleringsplanen, og bekymringen

bør tas opp med Søgne kommune. Statens vegvesen har i forbindelse med risikovurderingen
sett på ulykker i området de siste 10 årene. Det er ikke registrert ulykker i denne delen av
Rådhusveien. Strekningen ble heller ikke markert som trafikkfarlig ved
barnetråkkregistreringen.
Foreslår at sykkeltrafikken fordeles på flere veier. Fra Tangvall og østover: 1) ny tursti langs
Søgneelva, 2) Toftelandsveien, 3) «gammel» E39. Fra Linnegrøvan og nordover: 1) ny tursti
langs Søgneelva, 2) langs Hølleveien.

Mener flere spørsmål må vurderes: sykkelrute fra Tangvall mot Lunde, Bruk av E39 til

sykkeltrafikk, muligheter ifm ombygging av stadion og bygging av ny skole til nye ruter for
sykkel.

Statens vegvesens svar: Kommunedelplan for sykkel har tatt for seg hele Søgne kommune og

sett på løsninger for å bedre forholdene for myke trafikanter. Kommunedelplanen ser på
overordnede løsninger. Når man starter detaljplanleggingen blir det sett på konkrete
løsninger for gående, syklende, biltrafikk og grunneiere. Alt dette skal løses innenfor en gitt
kostnadsramme.

4.2 Mindre utvidelse av planområdet
Den 10. mai 2017 ble det annonsert mindre utvidelse av planområdet. Området ble utvidet
for at omlegging av avkjørsler til Hølleveien 1,3 og 5 kan inngå i planen. I tillegg ble det

enkelte mindre utvidelser av planområdet innenfor eiendommer som allerede er innenfor
planavgrensningen. Disse kom som følge av at detaljering av løsninger har vist større

arealbehov enn antatt ved varsel om oppstart. Grunneiere som ble berørt av disse

utvidelsene fikk brev med kartutsnitt. Innspill til utvidelsen av planområdet ble satt til 01.
Juni 2017. Det kom 4 innspill til endringen av planområdet. 3 fra offentlige etater og et
innspill fra privat grunneier.
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4.3 Oppsummering av innspill til mindre utvidelse av planområdet
Innspill fra offentlige,

Doknr

Innspill fra private/naboer

Doknr

Direktoratet for mineralforvaltning

70

Sangvik, Sangvik, Klausen

72

Fylkesmannen i Aust- og Vest-

69

Vest-Agder fylkeskommune

71

organisasjoner og bedrifter

Agder

mime

mime

Offentlige, organisasjoner og bedrifter:
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
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DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av

regional, nasjonal, eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og har
dermed ingen merknader til utvidelse av planområde for reguleringsplanen.
Statens vegvesens svar: Tatt til orientering.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen viser til deres innspill av 23.09.2017, og kan ikke se at foreslåtte utvidelser
gir grunnlag for ytterligere innspill.

Statens vegvesens svar: Tatt til orientering.
Vest-Agder fylkeskommune, seksjon for Plan og miljø

Fylkeskommunen ga innspill ved varsel om oppstart 11.10.16, og viser til denne

oversendelsen for merknader til planarbeidet. Med hensyn til de konkrete utvidelsene er
dette gjennomgått av seksjon for samferdsel og Fylkeskonservator:

Samferdsel: Ingen merknader.

Forholdet til kulturminner og kulturmiljø:

Fylkeskonservator har ingen spesielle merknader til utvidelsene. Registreringer
gjennomføres som planlagt.

Statens vegvesens svar: Tatt til orientering.

Private/naboer:
Solveig M. Sangvik, Jarle Klausen og Cecilie Sangvik, gnr/bnr 23/189

Viser til sine tidligere innspill og ønsker andre tiltak enn de som er tenkt innarbeidet i dette

planforslaget. Stiller spørsmål ved vegvesenets hensikt og er kritisk til samleveg på østsiden
av Hølleveien. Argumenterer med antall biler, parkering på skulder til Hølleveien og hekker
som hindrer sikt.

Statens vegvesens svar: For svar på tidligere innspill se oppsummering av innspill til

oppstartvarsel.
Statens vegvesens hensikt med planarbeidet er å regulere for tiltak som skal 1) bedre
trafikksikkerheten for myke trafikanter, 2) bedre tilrettelegging for gående og syklende, og
3) opprettholde fremkommeligheten på fylkesvegen på strekningen.
Ny adkomstveg, og krysset fra denne inn på Hølleveien er regulert med frisiktsoner som skal
ivareta sikt. Planforslaget innebærer dermed utbedring av dagens kryss.

Sangvik mener hun er forespeilet at hennes eiendom ikke skal benyttes til atkomstveg da
hun allerede har egen veg. Reagerer på at veg er lagt på hennes eiendom og ikke over
naboene, som får nytten av vegen. Påstår at naboer er lovet utskilling av tomter.

Statens vegvesens svar: Det er i tidligere kontakt med grunneier vist forståelse for Sangviks

syn, men samtidig påpekt at det er mange hensyn som må avveies i planarbeidet. Statens
vegvesen har i dialog med grunneiere tatt imot innspill, og forklart gangen i planprosessen. I
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dialogen har det blitt kommunisert at skisser til planforslag er foreløpige, og bearbeides
videre frem til planforslaget er klart til å legges ut til høring.
Ny adkomstveg er lagt 4 m nærmere boligeiendommene enn i reguleringsplanen fra 1979,
og dermed blir mindre matjord bygget ned. Det er i plasseringen tatt hensyn til linjeføring
på adkomstveg, og total arealarrondering i området.
Statens vegvesen regulerer på vegne av fylkeskommunen de arealene som er nødvendige til
å gjennomføre vegtiltaket. Hverken Statens vegvesen eller Vest-Agder fylkeskommune vil
som del av reguleringsplanen drive, eller tilrettelegge for boligutvikling, og er ikke involvert i
utskillelse av tomter. Det er i forbindelse med planarbeidet ikke gitt løfter om slikt.
Sangvik er kritisk til at reguleringsplan fra 1979 legges til grunn for arbeidet og mener
trafikkbildet har endret seg siden den gang.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesen er enige i at trafikkbilde har endret seg.

Trafikkveksten har medført at de direkte avkjørslene er blitt vanskeligere å bruke. I tillegg er
situasjonen for fotgjengere fra boligene langs vestsiden av Hølleveien blitt vanskeligere, ved
at kryssing til gang-/sykkelveg langs østsiden er svært krevende. Ny adkomstveg sanerer
avkjørsler, og gir mulighet for fotgjengere å ta seg til et tilrettelagt krysningspunkt uten å gå
langs Hølleveien. Atkomstveg er noe justert sammenlignet med planen fra 1979.
«Jeg ønsker ikke inngripen i min eiendom på grunn av dyrket mark. Med så liten

jordbrukseiendom som jeg har, vil denne nye planen legge beslag på en stor del av

eiendommen min. Siden vi har generasjonsbolig er det meningen at jeg og min datter m/
familie skal dyrke jorda selv. Dette vil bli vanskelig hvis vegvesenet legger beslag på fin
dyrkbar jord.»

Statens vegvesens svar: Konflikt mellom veg- og jordvernsinteresser er nærmere beskrevet

under kapittel 6.9 Naturressurser og 8.8 Naturressurser. Når tiltaket skal bygges vil areal
som benyttes permanent eller midlertidig, bli kompensert etter gjeldende satser og
regelverk.
Sangvik foreslår fortau bort til eksisterende undergang og eventuelt tydelig oppmerket

fotgjengerfelt, men det tryggeste ville være en ny undergang mellom husene på vestsiden
der Vegvesenet allerede (gammel plan) har tegnet inn dette.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesen mener at adkomstveg langs baksiden av husene

med forbindelse til tilrettelagt krysningspunkt er en bedre løsning for fotgjengere på denne
strekningen enn et fortau langs Hølleveien. For nye underganger gjelder krav til universell
utforming. Dette medfører lange slake ramper ned til undergangen som er arealkrevende.
Undergangen må tåle trafikklasten på fylkesvegen, og konstruksjonen er dermed kostbar.
Underganger nyttes dermed der mange krysser, slik at arealinngrep og kostnader kan
forsvares ut fra den totale nytten. Prosjektgruppen kjenner ikke til planen grunneier refererer
til. I reguleringsplanen fra 1979 er det vist en gangveg til et tilrettelagt krysningspunkt
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mellom Hølleveien 72 og Hølleveien 74. Dette er for en kryssing i plan, dvs ikke undergang.
Eiendommen der gangvegen er vist er skilt ut med eget gnr/bnr men eies av privat
grunneier.

4.4 Utvidelse av planområdet 2. gang

03.10.2017 ble det varslet ytterliggere utvidelse av planområdet. Dette var en
mindre utvidelse som berørte deler av Rinneveien 11 og 12. I tillegg til

eiendommene 28/93, 28/43 og 23/583. Grunnen til utvidelsen av planområdet var

behov for å kunne tilrettelegge lokalvegsystemet for nytt kjøremønster som følge av
stenging av to avkjørsler ut på fylkesvegen. Høringsfristen var 03. november og det

kom inn 6 innspill.

4.5 Oppsummering av innspill til 2. gangs utvidelse av planområdet
Innspill fra offentlige,

Doknr

Innspill fra private/naboer

Doknr

Agder Energi Nett AS

76

Solveig M. Sangvik, Cecilie Sangvik

81 og

Fylkesmannen i Aust- og Vest-

77

Solveig M. Sangvik

79

Vest-Agder fylkeskommune,

78

Naturvernforbundet i Vest-Agder

80

organisasjoner og bedrifter

Agder, Miljøvernavdelingen
seksjon for plan og miljø

mime

og Jarle Klausen

mime
82
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Offentlige, organisasjoner og bedrifter:
Agder Energi Nett AS

I området som omfattes av utvidelsen av planområdet har vi et lavspent fordelingsnett.
Eventuell flytting/omlegging av dette nettet må bekostes av tiltakshaver.

Statens vegvesens svar: For tiltaket kan det bli snakk om mindre endringer av eksisterende

luftstrekk. Dette skal ivaretas i den videre detaljeringen.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Miljøvernavdelingen

Viser til innspill til oppstartsmelding. Skriver at det er uheldig at ytterligere matjordarealer av
høy kvalitet blir omdisponert, og anbefaler at det nye arealet vest for Rinneveien om mulig
opprettholdes som jordbruksareal.

Statens vegvesens svar: Nordre del (ca 115 m) av Rinnevegen er i planforslaget utvidet i

henhold til den kommunale vegnormalen, til vegbredde 4,5 m. Årsaken til dette er at
strekningen vil inngå i adkomstveg fra boligbebyggelsen og ut på fylkesvegen når to
avkjørsler ut på fylkesvegen stenges i forbindelse med ny utbedret undergang. Utvidelsen av
Rinneveien er i søndre del lagt på østsiden, og i nordre del lagt på vestsiden. Løsningen er
en avveining mellom hensyn til dyrket mark, og nærføring til bolighus, Hølleveien 54. Det er
satt av et areal til anleggsbelte som tilbakeføres til jordbruksareal. Den eksisterende vegen,
Rinneveien inngår i de private eiendommene som er registrert som landbruksareal. Tallet
som er summert er det som faktisk benyttes som landbruksjord i dag. Permanent
arealbeslag av jordbruksareal for utvidelsen av Rinnevegen er 515,4 m2.
Vest-Agder fylkeskommune, seksjon for plan og miljø.

Fylkeskommunen har gitt uttalelse i saken 21.1.2016 og 30.5.2017. Det er utført

arkeologiske registeringer i området, oversendt 22.9.2017. Fylkeskommunen har ingen nye
merknader til saken.

Statens vegvesens svar: Tatt til orientering
Naturvernforbundet i Vest-Agder

Viser til vår henstilling, datert 20.10.2016 som innspill til oppstartarbeidet for
reguleringsplanarbeidet.

Statens vegvesens svar: For svar på tidligere innspill se oppsummering av innspill til
oppstartvarsel.
Nå varsles det om utvidelse av planarbeidet. Vi minner om bakgrunnen for

reguleringsarbeidet ved oppstartsannonseringen. Begrunnelsen da var å bedre
trafikksikkerheten/legge til rette for gående og syklende.

Statens vegvesens svar: Begrunnelsen for planarbeidet er den samme som ved melding om
oppstart. Grunnen til utvidelsen er en konsekvens av at lokalvegsystemet må tilrettelegges
for nytt kjøremønster fordi to avkjørsler ut på Hølleveien stenges.
Det er en fin sykkelsti på østsiden av Hølleveien for den aktuelle strekningen. Utfordringen
blir å fange opp gående og syklende fra boligeiendommene på vestsiden av Hølleveien og
lede de over på eksisterende gang- og sykkelsti ved framtidig rundkjøring ned til

31

728

Linnegrøvan. Naturvernforbundet mener dette kan løses ved at tomtegrunn tilhørende
boligeiendommen på vestsiden av Hølleveien benyttes til formålet.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesen mener at adkomstveg langs baksiden av husene
med forbindelse til tilrettelagt krysningspunkt er en bedre løsning for fotgjengere på denne
strekningen enn et fortau langs Hølleveien. Fordelen med ny adkomstveg til boligene er at vi
får gitt et trafikksikkert tilbud til de gående og syklende frem til krysningspunkt og gang/sykkelveg, samt at direkte avkjørsler fra boligene ut på Hølleveien kan stenges. Ny
adkomstveg er lagt 4 m nærmere boligeiendommene enn i reguleringsplanen fra 1979, og
dermed blir mindre matjord bygget ned. Det er i plasseringen av adkomstvegen også tatt
hensyn til linjeføring på adkomstveg, og total arealarrondering i området.
Vi vil sterkt fraråde bruk av matjord til byggeformål. Matjorda er en nasjonalt viktig, ikkefornybar ressurs, og har etter vår mening en klar overordnet samfunnsmessig verdi. Myke
trafikanters interesser er viktig, men deres behov må løses uten å ta av nasjonalt viktig
landbruksområde.

Reguleringsområdet bør ikke utvides nå det innebærer omdisponering av matproduserende
landbruksarealer.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesen er oppmerksomme på hensynet til jordvern, og har
i planforslaget gjort sitt beste for å ta hensyn til dette. Det vil totalt bli beslaglagt 5093 m2
matjord.

Private/naboer:
Solveig M. Sangvik, Cecilie Sangvik og Jarle Klausen

Viser til sin merknad til opprinnelig varsling og påpeker at det ikke har skjedd ulykker siste

50 år ved 2 avkjørsler som foreslås stengt. Påstår at tidligere gitte innspill ikke er vurdert og

at forslagstiller har et mål om å bygge en ekstra veg på vestsiden av Hølleveien. Mener det er
usannsynlig at skolebarn vil velge denne vegen via rundkjøring framfor å krysse Hølleveien
direkte. Påpeker at de fleste kommuner i Norge jobber for å redusere biltrafikken, men
hevder det i Søgne legges til rette for å øke bilbruken.

Mener ny veg må anlegges på de eiendommene som skal bruke vegen og viser til at egen
eiendom har begrenset størrelse.
Innspill:
•

Stopp med gigantutbygging av veier i et stille og rolig nabolag der de fleste har respekt
for Hølleveien, trener med barna sine, er tålmodige og ikke har noen problemer med
verken å krysse Hølleveien, eller utgjør en fare for andre trafikanter på Hølleveien.

Statens vegvesens svar: Planforslaget skal ivareta trafikksikkerhet for gående og
syklende. Løsningene skal være enkle og intuitive å bruke, for skolebarn og andre.

•

Lag til en enkel løsning for de 4 boligene på vestsiden av Nygård skole som ikke kan

kjøre rett inn på eksisterende gårdsvei, Jakob Jensens vei/Rinneveien. De 4 boligene kan
ha felles utkjørsel ved Stausland.

Statens vegvesens svar: Usikkert hvilke 4 boliger som menes. Planforslaget gir ny
adkomstveg til samtlige boliger langs vestsiden av Hølleveien fram til forbindelse til
Hølleveien slik det fremgår av plankartet.
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•

2 boliger på nordsiden av Jakob J.vei og de 2 boligene syd for Jakob J. vei kan enkelt
kobles på Jakobs vei til den nye rundkjøringen.

Statens vegvesens svar: Hølleveien 58-64 vil få ny avkjørsel fra sørvest. Hølleveien 66 og
68 vil få avkjørsel inn på den nye adkomstvegen langs vestsiden av husrekken.
•

Bruk de to eksisterende veiene, Rinneveien og Jakob Jensens vei, som allerede er i

planområdet. Med enkle grep kan de «kobles på» kommende rundkjøring. Det kan da

ikke være nødvendig med E-18 standard på veier som ikke engang er gjennomfartsårer.

Statens vegvesens svar: Omlegging og ny adkomstveg er planlagt i tråd med Søgne
kommunes vegnormal.

•

La de nye veiplanene følge eksisterende traseer, ikke skjær rett fram. Tar veldig mye
jord ved å anlegge veien rett over + det øker selvfølgelig farten.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesen er oppmerksomme på hensynet til jordvern,
og har i planforslaget gjort sitt beste for å ta hensyn til dette. De kommunale vegene har
en bredde som ikke inviterer til høy hastighet.
•

Gårdsveiene blir i dag brukt svært aktivt som tursti, rekreasjonsområde med hester og
lufting av hunder. Det er mange fra leilighetene på Tangvall som også trives med
daglige spaserturer/ sykkelturer/ løpeturer her ute på slettene uten asfalt.

Statens vegvesens svar: Dette tilbudet opprettholdes, og tilkomsten til området bedres
ved ombygging av gang-/sykkelveg til sykkelveg med fortau.

Solveig Margrethe Sangvik

Viser til sin merknad til opprinnelig varsling og påpeker at det ikke har skjedd ulykker siste
50 år ved 2 avkjørsler som foreslås stengt.

Statens vegvesens svar: I kapittel 6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet, er det
et eget avsnitt som omhandler trafikkulykker.
Påstår at tidligere gitte innspill ikke er vurdert og at forslagstiller har et mål om å bygge en
ekstra veg på vestsiden av Hølleveien.

Statens vegvesens svar: Alle innspill blir lest og vurdert i arbeidet med planutredningen.
Tiltakene som er lagt inn i planforslaget er resultatet av faglige vurderinger og
optimalisering, med avveining mellom mange hensyn.
Mener det er usannsynlig at skolebarn vil velge denne vegen via rundkjøring framfor å krysse
Hølleveien direkte.

Statens vegvesens svar: Det er et tilrettelagt krysningspunkt fra den nye adkomstvegen over
Hølleveien rett ved skolen. Når skolebarn skal til Tangvall kan de følge lokalvegsystemet opp
til ny sykkelveg med fortau.
Påpeker at de fleste kommuner i Norge jobber for å redusere biltrafikken, men hevder det i
Søgne legges til rette for å øke bilbruken.

Statens vegvesens svar: Tiltaket i denne planen skal tilrettelegge for mer sykkel og gange, og
vil dermed være et bidrag i reduksjon av biltrafikken på Hølleveien.
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Statens vegvesen vil ta en del av vår eiendom for å anlegge vei til naboene. Vår eiendom er
på åtte mål, det vil ikke være stort igjen til å drive jordbruk.

Statens vegvesens svar: Det vil bli tatt totalt 538 m2 matjord fra denne eiendommen. Dette
utgjør et tap på 6,7% av eiendommen. Slik det fremgår av flyfoto ser det ut til at ca. 40% av
den eiendommen som blir tatt til ny adkomstveg ikke er i aktiv drift. Slik at det reelle tapet
virker å være enda mindre enn 6,7%.
Mener ny veg må anlegges på de eiendommene som skal bruke vegen og viser til at egen

eiendom har begrenset størrelse. Ønsker at en eventuell gang/sykkelsti, for dette gjelder vel
i hovedsak sikring av myke trafikanter jmfr sikkerhetsvurderingen Statens vegvesen la fram i
2015 skal anlegges på de eiendommene som ligger på vestsiden av Hølleveien istedenfor å
gjøre inngripen i LNF-området.

Statens vegvesens svar: Statens vegvesen mener at adkomstveg langs baksiden av husene
med forbindelse til tilrettelagt krysningspunkt er en bedre løsning for fotgjengere på denne
strekningen enn et fortau langs Hølleveien. Fordelen med ny adkomstveg til boligene er at vi
får gitt et trafikksikkert tilbud til de gående og syklende frem til krysningspunkt og gang/sykkelveg, samt at direkte avkjørsler fra boligene ut på Hølleveien kan stenges. Ny
adkomstveg er lagt 4 m nærmere boligeiendommene enn i reguleringsplanen fra 1979, og
dermed blir mindre matjord bygget ned. Det er i plasseringen av adkomstvegen også tatt
hensyn til linjeføring på adkomstveg, og total arealarrondering i området.
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5 Rammer og premisser for planarbeidet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
-Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging.

-Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
-Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunen

-Retningslinje for behandling av støy i planlegging (T-1442)

Nasjonal transportplan

I forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 styrkes fokuset på det grønne skiftet.
Klimagassutslipp skal reduseres, det skal satses mer på kollektiv, sykkel og gange.
Byer og tettsteder skal utvikles med bærekraftig mobilitet og effektiv arealbruk.

Trafikksikkerhet for gående og syklende skal være blant de viktigste fokusområdene
for trafikksikkerhetsarbeidet fremover.

Planstatus for området
Kommuneplaner

Kommuneplan Søgne kommune 2012-2020 vedtaksdato: 20.12.2012

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er under revisjon. Planprogrammet for

Kommuneplan for Søgne 2017-2030 var på høring med høringsfrist 30. januar

2017. Søgne kommune arbeider med å ferdigstille denne.
Gjeldende kommuneplan har avsatt areal til
-

-

To nye rundkjøringer på Hølleveien, i krysset til Tangvallveien og krysset til

Linnegrøvan.

Tosidig gang- og sykkelvei langs Hølleveien fra Tangvall til Linnegrøvan.

Tangvall

Linnegrøvan
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Kommunedelplan for Tangvall planID 201405. Vedtaksdato 26.05.2016
Rundkjøring ved Tangvallveien og Linnegrøvan

Planen for Tangvall beholder dagens gang-/sykkelvei langs Hølleveien, og utvider

dagens veg med sykkelfelt. Langs Søgneelva er det planlagt ny turveg/turdrag.
Søgne Rådhus

Linnegrøvan

Kommunedelplan for sykkel planID 201405. Vedtaksdato 24.09.2015

I kommunedelplan for sykkel er det vurdert flere løsninger langs Hølleveien for de
myke trafikantene. De har anbefalt å opprettholde dagens gang-/sykkelveg og

utvide veien med sykkelfelt i begge kjøreretninger.

Reguleringsplaner

Områderegulering for Linnegrøvan næringsområdet planID 201110.

Vedtaksdato 27.03.2014

Planen regulerer bl.a. ny rundkjøring til Linnegrøvan næringsområde. Hensikten

med planen er høyere arealutnyttelse og utvidelse av næringsområdet. Hølleveien er

planlagt med langsgående gang-/sykkelveg på østsiden i tillegg til eksisterende
gang-/sykkelveg på vestsiden. Linnegrøvan er planlagt med tosidig fortau.
Mot Tangvall

Linnegrøvan
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Rådhusområdet – Tangvall sentrum planID 20091217

Vedtaksdato 07.10.2009.

Rådhuset med omkringliggende samferdselsanlegg. Rundkjøring i krysset med

Tangvallveien med kryssing i plan for myke trafikanter. Det er regulert en utvidelse
av Søgne rådhus med parkeringskjeller i kjelleren. Utvidelsen av Rådshuet skal tas
mot Hølleveien. Arealene fremfor rådhuset og biblioteket er avsatt til park med
gjennomgående gang-/sykkelveg.

Figur 3. Deler av reguleringsplanen for Rådhusområdet.

Andre eldre planer innenfor planavgrensingen
-

Hølleveien planID 19790426. Vedtaksdato 26.04.1979

Samferdselsanlegg og bolig. Planen har blant annet regulert ny adkomstvei til
boligene på vestsiden av Hølleveien med husnr. 42- 76. Denne adkomstveien

er ikke gjennomført.

Figur 4. Deler av reguleringsplanen for Hølleveien som viser ny boligveg.
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Tilgrensende planer

Nygårdshaven 1,2,4,6 og 10

Søgne kommune varslet oppstart av detaljregulering for Nygårdshaven 14.

desember 2016. Hensikten med planarbeid er å få regulert ny boligbebyggelse
og/eller offentlig tjenesteyting. Eksisterende bebyggelse og veger vil bli

opprettholdt. Planavgrensningen omfatter ikke krysset mellom Hølleveien og

Stauslandsveien, men er lagt midt i Stauslandsveien. Stauslandsveien er fra tidligere
regulert med tosidig fortau.

Figur 5. Planavgrensingen for reguleringsplanen Nygårdshaven fra varsel om oppstart.

Forutsetninger for planarbeidet

Det er i dag flere reguleringsplaner som er godkjent innenfor planområdet, og disse
er delvis, eller ikke realisert.

I reguleringsplanarbeidet er det gjort en selvstendig vurdering av gang-

/sykkelløsning for strekningen uavhengig av føringene i kommuneplanen og

vedtatte reguleringsplaner. Trafikksikkerhet skal veie tungt i vurderingen av hvilke

løsninger som velges.

Det er noen forutsetninger som allikevel ligger til grunn for planarbeidet:
-

Rundkjøringene som er planlagt ved Tangvallveien og ved Linnegrøvan

næringsområde skal beholdes og optimaliseres i planarbeidet.

I Kommunedelplan for Tangvall (planID:201405) er det rekkefølgekrav om at
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det ikke gis byggetillatelse til nye boliger i etablerte boligfelt, eller nybygg

ved Tangvall, før rundkjøring mellom Tangvallveien og Hølleveien er etablert.
-

I vedtatt reguleringsplan for Rådhusområdet – Tangvall sentrum (planID:

20091217), er det et rekkefølgekrav at avkjørslene til Hølleveien 3 (73/104),5

(73/25) og 7 (72/32) skal saneres når det etableres rundkjøring i krysset
mellom Tangvallveien og Hølleveien.

Figur 6. Hølleveien mot Tangvall sentrum. Til høyre er holdeplassen ved Nygård skole (Nicolai Prebensen).

Figur 7. Dagens kryss ved Linnegrøvan som skal reguleres til rundkjøring (SVV).
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6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet
6.1 Trafikkforhold
Kjøreveger

Vegstrukturen i planområdet består av hovedveien fv. 456 Hølleveien som går

sørover fra E39. Fylkesveien har to felt med en fartsgrense på 50 km/t. Fra vest
møter fv. 114 Tangvallveien fv. 456 i nord ved Søgne rådhus, og fv. 456

Stauslandsveien fra øst møter fv. 456 Hølleveien helt sør i planområdet. I tillegg til
disse har fv. 456 Hølleveien flere mindre tilstøtende veger og avkjørsler innenfor
planområdet.

Trafikk

I forbindelse med kommunedelplan for Tangvall har Sweco utført en trafikkanalyse
(Sweco 2015). I analysen er det brukt både trafikktall fra Statens vegvesen sine

tellepunkter; NVDB (2012) og tall fra målinger utført i mars 2015. Hølleveien har en
årsdøgntrafikk (ÅDT) på 9900 kjøretøy før Tangvallveien. Videre sørover etter
krysset med Tangvallveien øker trafikken til 10 300 ÅDT. I Stauslandskrysset
fordeles trafikken omtrent 50/50 mot Høllen og mot Langenes.

Figur 8. Registrert årsdøgntrafikk (ÅDT) i planområdet.
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Det er gjennomført kapasitetsberegninger i krysset mellom Tangvallveien og

Hølleveien. Resultatene viser god trafikkavvikling, med lite kødannelser. Dette

gjelder også for krysset mellom Stauslandsveien og Hølleveien lengre sør i
planområdet.

Kollektivtrafikk

Søgne betjenes av langdistansebusser til Stavanger og Oslo som har holdeplass på
E39 rett nord for Tangvall.

Lokalbussene kjører blant annet mellom Tangvall og Vedderheia, Årrosskogen,
Langenes og Kristiansand. Flere av lokalbussene kjører Hølleveien. Det er tre

holdeplasser langs Hølleveien innenfor planområdet. Den ene ligger utenfor Nygård
skole og de neste to ved Dr. Rohdes vei.

Gang-/ sykkelveger

Det er ensidig gang-/sykkelveg på 3 m bredde langs store deler av Hølleveien. Det
er ingen separering mellom gående og syklende. Fra Rådhusveien går gang-

/sykkelvegen sørover på vestsiden av Hølleveien. Den krysser fv. 114 Tangvallveien i
plan med et fotgjengerfelt. Videre fortsetter gang-/sykkelveien sørover på vestsiden
av Hølleveien. Ved Linnegrøvan næringsområde krysser gang-/sykkelveien

Hølleveien i en skrå undergang med svært dårlig sikt. Undergangen har en lysåpning

på 3m og er 10 m lang, den oppleves lang og mørk. Gang-/sykkelveien fortsetter

sørover forbi Nygård skole og til gangfeltet over Stauslandsveien, der denne planen

avsluttes. På to delstrekninger er gang-/sykkelvegen også adkomstveg til boliger på
strekningen.

På vestsiden av Hølleveien ligger det eneboliger med direkte avkjørsel til Hølleveien

som ikke er tilknyttet gang-/sykkelvegsystem. Hølleveien har en høy andel trafikk
og kryssing kan være trafikkfarlig. På grunn av manglende tilbud til de myke

trafikantene på et lengre strekk, er det flere husstander som i dag har tilbud om taxi

til/fra skolen. På ettermiddagene foreligger det ikke et slikt tilbud når barn skal på

fritidsaktiviteter eller treffe venner.

Statens vegvesen har gjennomført tellinger av gående og syklende innenfor

planområdet. Dagens bruk av gangfelt viser at det er gangfeltene over fv. 114, og

over Stauslandsveien som er mest i bruk. Disse to stedene vil ha størst gevinst med

tanke på å etablere underganger. Dagens undergang like sør for Linnegrøvan under
fv. 456 vil anslagsvis ha samme trafikkmengde som tellepunktet ved Tangveien, og
støtter opp om behovet for utbedring av denne. Vedlagt rapport Telling av gående

og syklende inneholder de detaljerte registreringene.
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Figur 9. Undergangen ved Linnegrøvan er smal og har svært dårlig sikt (SVV).

Trafikkulykker

På strekningen var det i perioden 2005 – 2014 politianmeldt 5 ulykker med lettere
personskade. De 5 ulykkene er markert på kartet under:

Påkjøring bakfra bil/bil 2008

Møteulykke bil/bil 2013

Påkjøring sykkel fra fortau 2008

Figur 10: Politianmeldte ulykker på Hølleveien i perioden 2005-2014 (SVV).

Selv om det er registrert få ulykker i krysset mellom fv. 114 Tangvallveien og

Hølleveien er det flere observasjoner på at det ofte forekommer mindre ulykker her.

Det er spesielt vanskelig dersom en står på Tangvallveien og skal ta en venstresving

ut på Hølleveien. Krysset sin utforming, og plassering av fotgjengerfelt tett på

krysset, gjør overgangen vanskelig og trafikkfarlig.
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Trafikksikkerhet

I oppstarten av planarbeidet ble det gjennomført en risikoanalyse av dagens

situasjon langs Hølleveien. Risikovurderingen ble gjennomført som en HAZIDsamling (HAZard IDentification). Hensikten var å se på dagens veg og gang-

/sykkelvegsystem og identifisere trafikkfarlige punkter. Gruppen kom også med
forslag til hvordan situasjonen kunne løses.

På samlingen deltok fagfolk fra Statens vegvesen, Søgne kommune, Vest-Agder

fylkeskommune, Nygård skole og politiet. Gruppen hadde kompetanse til å ivareta

fagområdene drift og vedlikehold, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, trafikkantatferd,
planarbeid samt lokalkunnskap og atferdsmønstre for skoleelever.
Hovedpunkter fra risikovurderingen er gjengitt under.

Foreldrekjøringsplass bør etableres ved Dr. Rhodes
vei.
Figur 11: Plansjen viser løsningsforslag for de ulike risikoene som Hazid samlingen mener foreligger innenfor

planområdet (SVV).
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6.2 Teknisk infrastruktur

Elektro

På østsiden av Hølleveien er det ensidig belysning som dekker fylkesveien og gang/sykkelveien. Eksisterende el-nett består av lavspent og tele luftnett som henger på
samme master som veilyset, og lavspent og telenett i bakken. Agder Energi Nett,

Telenor, Telenor Kabel TV (tidl. Canal Digital) og TDC har eksisterende nett i

området. Nøyaktigheten i det mottatte grunnlaget fra ulike selskap er usikkert. Det

må utføres påvisning av alle kabler før graving igangsettes.

Ved Rådhuset ligger det en høyspentledning på vestsiden av vegen. Denne krysser

Hølleveien ved Linnegrøvan i området ved undergangen for gang-/og sykkelvegen.

Vann og avløp

Innenfor planområdet er det en vannledning og flere avløpsledninger. Det ligger en
vannledning (VL150/125) parallelt med Hølleveien, fra parkeringsplassen ved

rådhuset til og med Stauslandsveien. Spillvann (SP250) og overvann (OV500) krysser

fv. 456 Hølleveien nord for dagens vegkryss mellom Tangvallveien og Hølleveien.
Det er flere private ledninger som er tilknyttet systemet. Eksisterende

kommunaltekniske anlegg som kommer i berøring med veiprosjektet, skal omlegges
for å opprettholde dens funksjon. Norges geologiske undersøkelse (NGU) angir

infiltrasjonsevnen i planområdet for Godt egnet. Overvannshåndtering skal derfor
baseres i størst mulig grad på infiltrasjon.

6.3 Universell utforming

Dagens gang-/sykkelveg har en noe varierende bredde, men er ca. 3m bred. Det er

ikke skilt mellom gående og syklende. Undergangen ved Linnegrøvan er smal og har

svært dårlig sikt. Gang-/sykkelvegen ned til undergangen er bratt. Fra Tangvall og
ned til undergangen er stingningen på 11,2 %, mens den på sydsiden er på 9,6 %.

Kravet til stigning i vegvesenets håndbøker er 7 %.

Ved Nygård skole er det en bussholdeplass på en stor, utflytende asfaltflate. Arealet
blir brukt til foreldrekjøring til skolen, holdeplass og hvileplass for langdistanse

transport. Det er vanskelig å navigere på dette arealet da det mangler gode

ledelinjer og tydelige soner for de ulike trafikantgruppene. Fra holdeplassen på
vestsiden mangler det tilrettelagte gangforbindelser til gang-/sykkelvegen.

Sør for Dr. Rhodes vei er det også to holdeplasser. Fra holdeplassen på vestsiden er
det ikke tilrettelagt krysningspunkt til gang-/sykkelvegen på østsiden.

Bussholdeplassen på vestsiden har vanskelig adkomst. Det er ikke taktil (følbar)
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merking på ventearealet og heller ingen naturlige ledelinjer til påstigning. Reposet
på østsiden er veldig smalt og går over i gang-/og sykkelveien.

Figur 12. Reposet ved holdeplassen på østsiden av Hølleveien er smalt, og ikke universelt utformet. (SVV)

6.4 Barn og unges interesser

Elever fra elevrådene på Tangvall ungdomsskole og Nygård skole har deltatt på

barnetråkksamlinger 24. og 28. november 2016. Elevene har fortalt om hvordan de

bruker/beveger seg gjennom området i dag, hva som fungerer bra og mindre bra,
og hva de kunne ønske seg av forbedringer.
Utvalgte innspill fra elevene:
-

Hølleveien blir brukt både som skoleveg og

som veg til fritidsaktiviteter. Flere sykler eller
går til fotballbanen ved Tangvall

-

-

-

ungdomskole og banen nord for E39.

Undergangen ved Linnegrøvan er det som
elevene synes fungerer dårligst. Den har
dårlig sikt og er for mørk.

Elevene er enig i at krysset ved Tangvallveien

er verre enn krysset ved Stauslandsveien. Det
er ofte at biler blokkerer fotgjengerfeltet.
Det er vanskelig å krysse veien ved

bussholdeplassen ved Dr. Rhodes vei.

Innspillene fra barnetråkksamlingene er tatt
med i vurderingen av løsninger i

planforslaget. Barnetråkkregistreringen er
vedlagt planforslaget.

Figur 13. Arbeidskart som ble brukt under

barnetråkksamlingene med elever fra
Tangvall og Nygård skole.
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6.5 Landskapsbilde/bybilde

Fv. 456 Hølleveien

Tangvall

Linnegrøvan

Nygård
skole

Nygårdheia

Doktor Rohdes vei
Anderåsen

Figur 14. Ortofoto over prosjektområdet viser fordelingen av bebyggelse og jordbruk langs Hølleveien (SVV).
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Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har delt det norske landskapet

inn i regioner. Planområdet ligger innenfor landskapsområdet betegnet som

Skagerakskysten. Åpent jordbrukslandskap med enkelte oppstikkende bergknauser

og koller dominerer landskapet i dette området. Strekningen langs Hølleveien bærer
preg av sammensatt bebyggelse og ulik arealbruk.

Nord i planområdet er det et boligområde i østlig retning, mens det i vestlig retning
er stadion, næringsbygg og parkeringsarealer i Tangvall sentrum.

Vest for planområdet er det hovedsakelig store åpne jordbruksarealer som
dominerer landskapsbildet. Disse jordene åpner opp det overordnede

landskapsrommet planområdet ligger i. Sørvest ligger vegetasjonskledte Anderåsen

som en grønn ramme mot det bakenforliggende boligområdet. Sørøst for

planområdet strekker det seg et bebyggelsesfelt langs Stauslandsveien, og øst for
Nygård skole ligger Nygårdsheia med et vegetasjonsbelte mellom skole og

bebyggelse. Nord for Nygård skole, og øst for planområdet, på et noe lavere nivå i
terrenget, ligger Linnegrøvan industriområde med en massiv bygningsmasse.

Industriområdet står i sterk kontrast til den omkringliggende bygningsstrukturen

langs fv. 456 Hølleveien, som er preget av mindre eneboliger og eldre gårdsbruk.

Øst for planområdet bukter Søgneelva seg gjennom terrenget og danner en visuell

barriere og et fysisk skille i denne retningen.

Fv. 456 Hølleveien er landskapsmessig et forholdsvis fremtredende element i de

områdene hvor det er jordbruksmark på begge sider av vegen, ved at den deler opp
jordbruksflaten. I områdene med industri, næring, skole og bebyggelse er vegen
med på å binde sammen funksjonene samtidig som den også fremstår som en
barriere.

6.6 Nærmiljø/friluftsliv
Gang-/sykkelvegen langs Hølleveien er skoleveg for elever til Nygård skole og

Tangvall ungdomsskole. I tillegg er det en viktig ferdselsåre til og fra

fritidsaktiviteter. De som bor på Stausland og Høllen bruker Hølleveien for å komme

seg til Søgne sentrum med rådhus, bibliotek og idrettsanlegget som ligger nord i
planområdet.

Hellersdalen og Lindåsen nord for E39 ved Tangvall er mye brukt som

friluftsområde. Søgneelva renner rett øst for Hølleveien. Deler av elvas kantsone
brukes som turområde for Nygård skole.
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Sør i planområdet ligger Anderåsen som er et populært turmål for barneskolene. Det

er enkelte mindre lekeplasser i tilgrensende boligfelt.

6.7 Naturmangfold

Planområdet er preget av å være et kulturlandskap og består hovedsakelig av

boligområder, næring og landbruk, med fylkesvei 456 i midten. Det er lite natur
som ikke er menneskepåvirket innenfor planområdet.

Planområdet har ingen nasjonalt viktige naturtyper, men det er én lokalt viktig

naturtype; Lyngbakken åkerholme er en vannfylt grøftekanal, som er vurdert til å ha
verdien viktig i Naturbase (ID-nr. BN00007707). Slike åkerholmer er viktige

tilfluktssteder for dyr og fugler i et intensivt drevet jordbruksområde. Vannstrengen
gir lokaliteten ekstra verdi. Planområdet ligger innenfor verneplanområdet for
Søgneelva, som er et av typevassdragene for Sørlandet.

Figur 15. Vest for Nygård skole og Hølleveien ligger Lyngbakken åkerholme/vannfylt grøftekanal som er lokalt viktig
(Artsdatabanken).

Det er registrert en rekke rødlistede fuglearter i området; blant annet vipe

(EN/sterkt truet), storspove (VU/sårbar), tyrkerdue (NT/nært truet), samt en rekke
andre fuglearter som er nært truet.
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Figur 16. Kartet viser oberserverte lokalisasjoner av fuglearter på vestsiden av Hølleveien (Artsdatabanken).

Fremmede/uønskede arter

Av fremmede plantearter er det registrert parkslirekne, rynkerose og lupin langs

fylkesvegen. De kjente forekomstene ligger spredt langs hele planområdet og er
kategorisert som svartelistede; vurdert til å ha svært høy risiko for andre arter.

6.8 Kulturmiljø
Innenfor planavgrensningen er det registrert to arkeologiske kulturminner.

Figur 17: Postvegen, skissert med blå strek, går fra Tangvallveien til Hølleveien og videre mot Sogndalselva
(kulturminnesok.no).
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Postvegen (Vestlandske hovedveg) ID 177595, er et arkeologisk minne som ble bygd
i 1797 og som var i allmenn bruk til 1830-årene. Vegen blir i dag brukt som turvei

mellom Hølleveien og Tangvallveien. I tillegg til adkomst til noen få boliger og
gårdsbruk. Kulturminnet er ikke fredet.

Figur 18: Funnsted for gullberlokk (askeladden.no).

Det arkeologiske minnet Stausland ID 91373, er et funnsted for en gullberlokk

(hengesmykke) fra 100 -200 e.Kr, eldre romertid. Vernestatusen for kulturminnet er

uavklart.

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i

Norge. Det er to bygninger fra før 1900 (rød markering) innenfor planavgrensningen

som er meldepliktige ved riving/ombygging (Sefrak).
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Bolighus, Tangvall med SEFRAK-nummer 1018-0008-013. Dette er en enebolig med
opprinnelig funksjon som hus for politi og rettsvesen. Den er datert tilbake til

1700-tallet. Boligen er lokalisert på vestsiden av Hølleveien ved Søgne rådhus.

Bolighus, Solheim, Tangvall, med SEFRAK-nummer 1018-0009-296 er en enebolig
fra 1800-tallet, lokalisert sørøst for avkjørsel til Linnegrøvan.

Det er for øvrig flere bygninger innenfor planavgrensningen som er registrert i

SEFRAK. Disse husene står ikke oppgitt som meldepliktige ved riving/ombygging
(gule markeringer).

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder har gjennomført arkeologiske undersøkelser

innenfor planområdet. Planområdet ble sjaktet på områder som det ble vurdert å ha

potensiale for funn av automatisk fredede kulturminner. Mye av området var for vått

for å ha potensiale for bosetning – og aktivitet fra før-reformatorisk tid. Det ble ikke

gjort noen funn og planen er ikke i konflikt med Automatisk fredede kulturminner.
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6.9 Naturressurser

Matjord er en begrenset naturressurs som benyttes til plantedyrking og

matproduksjon i jordbruket. I følge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) grenser
fylkesvegen på vestsiden til landbruksarealer som er fulldyrket jord.

Jordbruksarealet er en del av et større sammenhengende jordbruksområdet. Vegen
går også enkelte steder tett på gårdstun.
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6.10 Grunnforhold
Det er utført grunnundersøkelse med boring av totalsonderinger, trykksonderinger
(CPTu) samt opptak av 4 stk. skovlprøver. Det er også satt ned 4stk. åpne rør for

kartlegging av grunnvannsnivå. Totalsonderingene er i hovedsak boret til dybde ca.

20 m uten å påtreffe berg (ref. geoteknisk rapport). Utført grunnundersøkelse viser
gode geotekniske forhold for hele planområde. Løsmassene består i hovedsak av

sand, men det er også registrert lag av silt og leire. Grunnvannstanden er registrert i

dybde fra 3,5 til over 7m. Løsmassekart og angivelse av marine grense fra NGU (se

utklipp figur 1 og 2) angir breelv og elveavsetninger (lag av sand, silt eller leire) og
marin grense på ca. kote+15 i området (skravert område).

Figur 20 Marin grense fra NGU (11.07.2017)

Figur 19 Løsmassekart (NGU 2017).
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6.11 Støy
Fv. 456 Hølleveien ligger i et flatt landskap med randbebyggelse på hver side av

vegen. Hastigheten er 50 km/t og har en årsdøgntrafikk på mer enn 10 000

kjøretøyer i døgnet. Flere bygninger langs fv. 456 ligger i rød støysone og andre i

gul sone. For utendørs veitrafikkstøy er grenseverdiene for Gul sone 55-65 dBA; for
Rød sone >65 dBA.

Figur 21. Støykartet viser dagens situasjon langs Hølleveien (SVV ArcGis)
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7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering
7.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål

Det reguleres sykkelveg med fortau langs hele Hølleveien fra Rådhusveien til

Stausland. Ved Tangvallveien blir det ny undergang. Undergangen ved Linnegrøvan

blir erstattet med en ny. Det legges ny kommunal veg vest for flere boliger langs

Hølleveien. Boligene får ny avkjørsel ut på Hølleveien mellom Hølleveien 66 og 64.

Avkjørsler fra boligeiendommer stenges. Ved Tangvallveien og ved Linnegrøvan
etableres det rundkjøringer, og ved Nygårdsheia en passeringslomme.

Reguleringsformål

Reguleringsformål som inngår i planen:

PBL § 12-5 nr. 1. Bebyggelse og anlegg
•
•
•
•

Boligbebyggelse
Undervisning
Institusjon

Forretning/kontor/industri

PBL § 12-5 nr.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
•
•
•
•
•
•
•

Veg

Kjøreveg
Fortau

Gang-/sykkelveg

Gangveg/gangareal

Annen veggrunn – teknisk anlegg
Parkeringsplasser

PBL § 12-5 nr. 3. Grønnstruktur
•

Park

PBL § 12-5 nr.5. Landbruks-, natur- og friluftsformål
•

Jordbruk

PBL § 12-6, Hensynssoner
•

Høyspenningsanlegg

PBL § 12-7, Bestemmelsesområder
•

Rigg og anleggsområdet
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Reguleringsplanen består av 1 kart. Se vedlegg for fullstendig reguleringsplan med tegnforklaring.

Figur 22. Nordlige delen av forslag til reguleringsplan for Hølleveien.
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Figur 23 Sørlige delen av reguleringsplankartet fra Linnegrøvan til Stauslandsveien.
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7.2 Nærmere beskrivelse av planstrekningen
Hølleveien vil i regulert løsning ligge i samme trasé som i dag. Fylkesvegen vil få en
rundkjøring i krysset med fv. 114 Tangvallveien og en ny rundkjøring ved

Linnegrøvan næringsområdet. Ved Nygårdsheia etableres en passeringslomme.
Ellers er fylkesveien uendret.

Det nye gang-/sykkelvegsystemet blir sikrere for

de myke trafikantene med separert sykkelfelt med
fortau. Det starter ved Rådhusveien og går

igjennom et parkmessig opparbeidet areal fremfor
rådhuset. Ved Tangvallveien er det foreslått en ny
undergang. Sykkelvegen med fortau følger videre

vestsiden av Hølleveien ned til Linnegrøvan. Her er
det anlagt ny undergang med bedre sikt.

Sykkelvegen med fortau føres videre forbi Nygård
skole og til Stauslandsveien.

Flere avkjørsler direkte ut på Hølleveien blir stengt
og nye samleveger opprettet.

Ved Dr. Rohdes vei blir krysset og

bussholdeplassen justert slik at området blir mer
oversiktlig.

Figur 24. Skissen viser nye tiltak langs

Hølleveien. Sykkelvegen med fortau er
markert med rødt (SVV).
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7.3 Måloppnåelse

Måloppnåelsen er vurdert ut fra de prosjektspesifikke målene til prosjektet.
• Planforslaget bedrer trafikksikkerheten for gående og syklende på følgende måte:
o

Det etableres sykkelveg med fortau (5,5 m) i stedet for gang-/sykkelveg (3

m). Sykkelveg med fortau separerer gående og syklende i egne felt. I tillegg
er sykkelbanen skilt i hver retning. En får på denne måten fjernet risiko for
uønskede hendelser mellom gående og syklende i forskjellige retninger.
o

Flere tilrettelagte krysningspunkt over Hølleveien med intensivbelysning og

bedre siktforhold.
o

Ny undergang under Tangvallveien og utbedret undergang ved Linnegrøvan.
Begge undergangene får bedre sikt og separering av gående og syklende
gjennom undergang.

o

Ny samleveg bak Hølleveien vil være en trygg vei for gående og syklende til
et nytt krysningspunkt i sør over Hølleveien mot Nygård skole. Er

målpunktet nordover kan gående og syklende bruke samlevegen og

gatenettet til sykkelvegen med fortau ved ny rundkjøring ved Linnegrøvan.

o

Bussholdeplassen ved Nygård skole er utformet med ensrettet innkjøring for
buss og foreldre som vil slippe av skolebarn. All avstigning er derfor på
samme side, og skolebarna slipper å krysse kjøreareal.

o

Ved Tangveien etableres det et lite fortau sørover til et kryssningspunkt over
Hølleveien. Siktforholdene forbedres.

• Planforslaget tilrettelegger for gange og sykkel på følgende måte:
o

Standardheving av systemet for gående og syklende igjennom hele

planområdet. Sykkelveg med fortau blir 5,5 m som er bredere enn dagens 3
m løsning for gående og syklende.
o

Gående og syklende blir separert med en kantsteinslinje. I tillegg blir det
egne sykkelfelt for syklister i ulike retninger.

o

Ved Rådhuset legges sykkelvegen med fortau igjennom et parkdrag som gir
en positiv reiseopplevelse. Langs deler av sykkelvegen med fortau er det en
grønn rabatt mellom de myke trafikantene og Hølleveien.

o

Planforslaget ivaretar og oppretter kryssningspunkter slik at det blir lettere

å gå og sykle på tvers av Hølleveien.
o

Bussholdeplassene sør for Nygård skole oppgraderes til universell standard

og gjøres mer tilgjengelige med fortau og kryssningspunkt over Hølleveien.
o
o

Bedre stigningsforhold på gang-/sykkelvegsystemet.

Hele gang-/sykkelvegsystemet skal være belyst, også undergangene.
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• Planforslaget ivaretar fremkommeligheten på fylkesvegen
o

Gangfelt over Fv. 114 Tangvallveien fjernes og erstattes med ny undergang.
Dette bidrar til å redusere konfliktpunkter i krysset med Hølleveien.

o

Ombygging av krysset ved Tangvallveien og kryss ved Linnegrøvan til

rundkjøring fører til at fremkommeligheten opprettholdes. Venstresving i

kryssene vil bli forbedret sammenlignet med dagens situasjon.
o
o

Sanering av flere avkjørsler på vestsiden av Hølleveien.

Etablering av passeringslomme ved Nygårdsheia. Passeringslommen gir fri
passasje i sørlig retning selv om det er noen som skal svinge av til venstre

inn til Nygårdshaven. Avkjørselen er mye brukt i forbindelse med henting og
levering av barn til Nygård skole og SFO.

7.4 Forhold til andre planer og overordnede føringer
I dette delkapitlet beskrives forhold der dette planforslaget avviker fra overordnete
planer og normaler. Dessuten beskrives forskjellen mellom gjeldende

reguleringsplan for Linnegrøven næringsområde og Rådhusområdet og dette
forslaget. Sistnevnte fordi det henger sammen med hensynet til kommunens

parkeringsnormal. Dessuten omtales forhold til regional plan og et utvalg nasjonale
mål.

Planforslaget avviker fra kommunedelplan for sykkel (2015). Det er i

kommunedelplanen vist sykkelfelt på Hølleveien på denne strekningen, mens dette

planforslaget viser sykkelveg med fortau. Etablering av sykkelfelt vil medføre

utvidelse av vegbanen på begge sider av Hølleveien gjennom området, og er dermed
et omfattende tiltak. Sykkelfeltene benyttes i hovedsak av voksne syklister, og må

suppleres med et godt gang-/sykkelvegsystem for yngre/eldre syklister og de

gående. Det ville dermed blitt behov for tiltak på dagens gang-/sykkelveg i tillegg

til etablering av sykkelfelt. Videre vil sykkelfeltene i tråd med gjeldende regelverk

måtte avsluttes ved rundkjøringene. Det ville dermed bli en oppstykket løsning for
syklistene i sykkelfeltene, der de i rundkjøringene må sykle i kjørebane. Statens

vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Søgne kommune har på grunn av dette
anbefalt at det skal bygges sykkelveg med fortau fremfor sykkelfelt.

Planforslaget avviker fra kommunedelplan for Tangvall på to punkter.

Kommunedelplanen viser ny gang-/ sykkelveg langs fv. 114 Tangvallveien. I

planforslaget er dette ikke lagt inn. Planforslaget regulerer for gang-/sykkelløsning
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langs fv 456 Hølleveien. Det er mulig å koble til gang-/sykkelveg langs fv. 114
Tangvallveien når det utarbeides planforslag for dette.

Kommunedelplan for Tangvall viser fremtidig gang-/sykkelveg videre sørover langs
vestsiden av Hølleveien, der gang-/sykkelvegen bytter side i undergang sør for

Linnegrøvan. I dette planforslaget er det lagt opp til at ny sykkelveg med fortau
følger dagens trasé. For området på vestsiden av vegen vil eksisterende og nytt

lokalvegsystem være tilbudet til gående og syklende. Det er lagt inn forbindelse fra
lokalvegsystemet og inn på ny sykkelveg med fortau i to punkt: en ny

gang/sykkelveglenke ved Hølleveien 40, og en gang-/sykkelveglenke til nytt

tilrettelagt krysningspunkt sør for Hølleveien 76.

Områderegulering for Linnegrøvan Næringsområdet (vedtatt 2014) har tosidig

fortau langs Linnegrøvan. I dette forslaget til reguleringsplan er det kun regulert

fortau på nordsiden av Linnegrøvan, fra avkjørselen til Linnegrøvan 1 og østover.
Det er ikke regulert fortau mot rundkjøringen da det ikke kan kobles til gang/sykkelvegsystemet som ligger på vestsiden av Hølleveien.

Reguleringsplan for Rådhusområdet (2009) inneholder en utvidelse av Søgne rådhus
mot Hølleveien. Det er videre regulert en parkeringskjeller under utvidelsen av

rådhuset og dagens p-plass. Gang-/sykkelveg er vist å krysse Tangvallveien i plan.

I dette planforslaget er utvidelsen av Søgne rådhus og parkeringskjeller fjernet.

Arealene nyttes til ny trafikksikker undergang under Tangvallveien og sykkelveg

med fortau ned til denne. Arealet mellom sykkelvegen med fortau og rådhuset blir

brukt til å ta opp høydeforskjellene mellom sykkelvegen og rådhuset. Planforslaget
viser en parkmessig utforming av arealet, samt etablering av ny sykkelparkering.

Forslagsstiller mener denne løsningen ivaretar tilgjengelighet til sentrumsområdet

på en god, trafikksikker og miljøvennlig måte. Tilgjengelighet til sentrum må antas å
være hovedhensikten med både parkeringsnormalen for sentrum og med de
opprinnelige reguleringsformålene.

Bortfall av bilparkeringsplasser ved rådhuset innebærer behov for en dispensasjon

fra parkeringsnormalen til kommunen. Som nevnt over mener forslagsstiller at det
felles målet om god tilgjengelighet til sentrum blir godt ivaretatt og det blir

dessuten vesentlig bedre forhold for de myke trafikantenes reiser til og fra Tangvall.
Omfordeling fra bil til miljøvennlig transport som gange og sykkel er i tråd med
internasjonale, nasjonale og regionale føringer, fra FNs bærekraftmål og
Parisavtalen til NTP og Regionplan Agder 2020.
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Den foreslåtte løsningen er i tråd med nullvekstmålet og forestående Byvekstavtale

for Kristiansandsregionen (ATP). Nullvekstmålet er et statlig mål om at veksten i

persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
For å oppnå nullvekst må regionen ta i bruk ulike virkemidler. Tilrettelegging for

gåing og sykling er et positivt tiltak med innbydende, hyggelige, trygge anlegg som
gir gode reiseopplevelser og kan brukes av både store og små. Sosiale arenaer som
park og grønne områder er ved bruk med på å skape møteplasser.

Forslagsstiller mener vilkår for å gi dispensasjon fra parkeringsnormalen er tilstede
fordi planforslaget ivaretar hensynet til tilgjengelighet til sentrum som må forstås
som det vesentlige hensynet bak parkeringsnormalens krav. Samtidig har den

endringen som en dispensasjon vil medføre positive konsekvenser for nasjonale
føringer som folkehelse og trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Tiltakshaver mener dispensasjon knyttet til arealbeslag for ny undergang er en

forutsetning for planforslaget. Dersom dispensasjon ikke bli gitt vil tiltakshaver

avgrense planområdet til å gjelde tiltak fra området ved Linnegrøvan og sørover.

7.5 Tekniske forutsetninger

Kjøreveger - Fv. 456 Hølleveien

Hølleveien har noe varierende vegbredde på ca. 7 m. Reguleringsplanen har ingen

nye tiltak på veien utenom etablering av to nye rundkjøringer, en passeringslomme,

og to nye tilrettelagte krysningspunkt. Selve vegen vil derfor ligge med bredder og
fall som i dag.

Nye veier

Det etableres ny atkomstveg til flere boliger langs Hølleveien. Vegen skal

opparbeides etter Søgne kommunes vegnormal. Det er også behov for en ny

adkomstveg til Hølleveien 3, 5 og 7. Denne er regulert til 4 m bredde inkl. skulder

og grøft.
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Figur 25. Prosjektet vil opprettholde dagens vegbredde på Hølleveien som er ca. 7m (SVV).

Kollektivtrafikk

Holdeplassene skal bygges om ihht Statens vegvesens utbedringsstandard (se figur
under.) De skal være universelt utformet med taktil merking. Det vurderes på hvert
enkelt sted om det er behov for leskur eller ikke.

Figur 26. Utforming av busslomme mål i meter (Håndbok N100 Veg- og gateutforming).

Sykkelveg med fortau skal ledes bak plattformen slik det fremgår av figuren under.
Dette er for å hindre konflikt mellom busspassasjerer og syklister.

Figur 27 Sykkelveg med fortau ledes bak plattform. (Håndbok V123 Kollektivhåndboka, s. 18)

Sykkelveg med fortau

Gang-/sykkelvegen på strekningen bygges om til sykkelveg med fortau. Dette gir

bedre plass til gående og syklende ved at bredden øker fra 3 m til 5,5 m, og gir en
63

760

separering mellom gående og syklister. Denne standarden skal også føres gjennom

undergangen ved Tangvallveien og ved Linnegrøvan. Standarden er i tråd med Søgne

kommune sin vegnormal.

3m

2m

Figur 28. Tverrprofil for sykkelveg med foratu målt i meter (Sykkelhåndboka V122).

Andre tekniske forutsetninger
Rundkjøringer

De allerede vedtatte reguleringsplanene for Områderegulering for Linnegrøvan

næringsområdet (201110) og reguleringsplan for Rådhusområdet – Tangvall
sentrum (20091217), viser rundkjøringer i kryssene med Hølleveien. Dette

videreføres i dette planforslaget, men begge rundkjøringene har fått en litt større
sentraløy enn det som tidligere var regulert. Dette er gjort for å få til bedre

svingebevegelser for større kjøretøy. Rundkjøringene vil ha en diameter på 40 m.

Passeringslomme

I krysset mellom fylkesvegen og Nygårdsheia etableres det en passeringslomme.

Krysset benyttes i forbindelse med kjøring og henting til/fra skole og SFO. I travle

perioder om morgen og ettermiddag kan venstresving fra fylkesvegen og inn til
Nygårsheia være krevende. Passeringslommen sikrer fremkommelighet på

Hølleveien i sørlig retning, og bidrar til mindre press på bilister ved venstresving.

Figur 29 Utforming av passeringslomme (Håndbok N100, s.111).
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8 Virkninger av planforslaget
8.1 Gang-/sykkelsystem

Figur 30. Sykkelveg med fortau vil bli bygget fra Rådhusveien til Stauslandsveien (Knut Opeide).

Den helhetlige løsningen for gang-/sykkeltrafikken vil gi et bedre tilbud til de myke
trafikantene på strekningen Tangvall - Stauslandsveien. Systemet gjør det tryggere

for skoleelever å gå og sykle til skole og fritidsaktiviteter. Beboere i området kan
enkelt gå eller sykle til sentrumsområdet Tangvall.

Separering av gående og syklende gir bedre fremkommelighet for syklister, og

større trygghet for de gående. Ved å skille syklister fra de gående, og ha ett felt for

hver kjøreretning for syklistene vil konflikt fotgjenger/syklist, og syklist/syklist
reduseres kraftig. Opplevd og reell trygghet vil øke på strekningen.

Sykkelveg med fortau starter ved Rådhusveien og går i et parkdrag ned til en

undergang under Tangvallveien. Det er arbeidet med alternative løsninger her, i

forsøk på å unngå, eller redusere, beslag av nåværende parkeringsareal. Dette har
ikke latt seg gjøre på en trafikksikker måte. Traséer er lagt i kurve for å overvinne
høydeforskjellene og får dermed en forsvarlig stigning, stort sett slagere enn 5%

stigning. For å ivareta brukernes opplevde trygghet og trafikksikkerhet er det viktig

å ha tilstrekkelig sikt i kurve ned mot undergang. Sideterrenget må ikke hindre sikt.

I tillegg må undergangen oppleves lys og trygg for å bli brukt. Bruk av mur og trang
sjakt mot undergang frarådes og det er derfor vist en åpen, parkmessig
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opparbeiding. Dette behovet forsterkes av at hensynet til privat grunneier på den
andre siden av undergangen har medført en sjaktlignende løsning der.

Forslagstiller ønsker å understreke at et «kompromiss» med en mindre p-plass og

sjakt for sykkelveg med fortau gir en dårlig totalløsning. P-plassene vil fylles raskt

opp, det vil bli mer letekjøring, og sykkelveg med fortau i sjakt vil medføre at færre

vil bruke den og heller krysse veien i et krevende trafikkområde med begrenset
tilrettelegging.

Fra undergangen under Tangvallveien fortsetter sykkelveien med fortau videre langs

vestsiden av Hølleveien. Ved Linnegrøvan krysser den under Hølleveien i ny

undergang. Forbi eiendommene Hølleveien 67 og 69 blir det kombinert gang-

/sykkelveg og adkomstvei til boligene. Ved Nygård skole blir arealene strammet opp
og en sammenhengende sykkelveg med fortau går gjennom området. Ved

Hølleveien 81-91 blir sykkelveg med fortau en del av adkomstveien til boligene på
grunn av et svært smalt areal mellom boligene og Hølleveien. Gang/sykkelvegsystemet fortsetter ned til Stauslandsveien.
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Figur 31 Kartet viser ny sykkelveg med fortau ved Rådhuset og Tangvallveien. Profilnummeret er markert med rødt
og henviser til lengdeprofilet. Dette viser stigningen på ny sykkelveg med fortau. Fra rådhuset faller sykkelvegen
med fortau med 5,72 %. Den ligger flatt i undergangen under Tangvallveien før den stiger 5,56 %.

8.2 Kollektivtrafikk

De tre busslommene på strekningen bygges om. De nye holdeplassene skal være
universelt utformet.
Ved Nygård skole:

Busslommen ved Nygård skole beholdes som ensidig løsning, der nord- og

sørgående busser stanser ved samme plattform. Sløyfen til busslommen bygges om

ved at lengden reduseres, mens bredden økes. Utformingen er tilpasset bussenes
svingebevegelser.
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Busslommen ved Nygård skole får plattform med leskur, og sykkelveg med fortau
føres bak leskur og plattform.
Ved Dr Rhodes vei:

Busslommene ved Dr Rhodes vei forskyves noe i forhold til dagens plassering.
Busslommen på vestsiden av fylkesvegen skyves sørover. Holdeplassen får en

plattform, og et fortau fra plattform og nordover til et tilrettelagt krysningspunkt.
Busslommen på østsiden av fylkesvegen skyves nordover. Denne holdeplassen får
repos med leskur, og sykkelveg med fortau føres bak leskur og repos.

Figur 32 Sykkelveg med fortau føres bak leskur og repos, som her på Rv 9 i Kristiansand. (NVDB)

8.3 Konstruksjoner

Det etableres ny undergang under fv. 114 Tangvallveien. Undergangen vil gå i en

slak kurve. Lysåpningen blir på 5,5m hvor 3m er sykkelveg og 2,5m er fortau. Inn
mot undergangen vil terrenget bygges opp med natursteinsmurer.

Det skal også bygges en ny undergang ved Linnegrøvan. Denne skal ha en lysåpning

på 5,5m med samme standard som den andre undergangen. Kurvaturen blir endret
slik at den rettes ut, inn mot og ut fra undergangen. Den vil da komme skrått på

fylkesvegen over, og bli litt lenger (17,8 m) Til gjengjeld blir den nye undergangen
mye mer oversiktlig og bredere enn den gamle. Det skal bygges vingemurer i
naturstein på begge sidene.

I tråd med Søgne kommune sin vegnormal er det valgt å plasstøpe undergangene.
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Figur 30 Illustrasjon som viser god sikt i ny undergang ved Linnegrøvan sett fra sør (SVV)

8.4 Landskap/bybilde

Ny undergang for sykkelveg med fortau ved Søgne rådhus er arealkrevende. Åpne

og oversiktlige sideareal inn til undergangen er avgjørende for å skape trygghet for

brukerne av sykkelveg med fortau. For å oppnå dette er terrenget gradvis avtrappet
ned mot undergangen, med god visuell forbindelse mellom sykkelveg og
sideterreng. Parkeringsarealet (ansattparkering) erstattes med flere

sykkelparkeringsplasser, oppholdsareal og gangforbindelser. Leskur for

sykkelparkeringen gir et flott tilbud til syklistene. Det legges i planforslaget opp til

40 nye sykkelparkeringsplasser ved rådhuset. Området som ligger mellom

undergangen og rådhuset fungerer som en innfallsport for gående og syklende sitt

møte med Tangvall sentrum. Planforslaget fremmer trygghetsfølelsen, samtidig som
det åpner opp for en mer allmenn bruk av dette området.

Figur 31. Illustrasjon som viser eksempel på leskur
for sykkelparkering. Leskur med god design vil

kunne løfte områdets karakter, og harmonere med

Rådhusområdets arkitektur. (www.smekabcitylife.se).
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Figur 32. Illustrasjonsplan som viser et mulig design for arealet foran Søgne Rådhus (SVV).

Vest for undergangen planlegges det en trapp opp til Rådhuset. Mellom Rådhuset og
ny sykkelveg med fortau vil murer og sideterreng anlegges som en skråning delt inn

i amfi-repos. Disse er i forslaget vist som rabatter med trær og engblomster,

gresslagte stier og murer med integrert benkfunksjon. På flaten utenfor rådhuset

kan det etableres en møbleringssone hvor ulike sittearrangement skjermes av med

beplantning. En snarveg i form av en såkalt «eseltrapp»/repostrapp mellom den nye

sykkelvegen med fortau og Rådhusveien, gir god gangforbindelse mot øst.
Plassen foran rådhuset er nært knyttet til biblioteket, og med skjermede

sittegrupper vil den gi en forlengelse av innendørsarealene ut i parkdraget. Parken

blir et attraktivt uterom for bibliotekets besøkende og kommunens ansatte.

Utformingen av uteområdet harmonerer arkitektonisk med utformingen av Søgne

Rådhus, og gir området et estetisk løft. Parken i sin helhet fremstår som en grønn
lunge til Tangvall sentrum.
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Figur 33. Illustrasjon som viser løsningsforslaget ved Søgne Rådhus (SVV).

Sørsiden av undergangen ved Tangvallveien vil også være arealkrevende. Det er

viktig at sykkelveg med fortau ikke fremstår som en lang sjakt ned til undergangen.
Det legges derfor opp til en kombinasjon av mur og skråning på den ene siden av
vegen, og slakt hellende plenarealer på den andre.

Ny rundkjøring ved Tangvall innløser eiendommen med gnr/bnr 72/32. Her skal det
etableres en ny støyskjerm.

Stigningskravene til sykkelveg med fortau medfører behov for konstruksjon tett inn
på låvebygningen til gnr/bnr 72/17. Låven bygges om ved at ytterveggen og deler
av bygningen nærmest sykkelvegen rives.

Mellom gangfelt i nord og ny rundkjøring ved Linnegrøvan er det marginale

endringer. Breddeutvidelse i forbindelse med separert sykkelveg med fortau

medfører små inngrep i jordene som ligger kloss inntil. Rundkjøringen ved

Linnegrøvan gjør at eiendommen gnr/bnr 72/20 må innløses. Arealet blir brukt til

rundkjøring og sykkelveg med fortau.
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Figur 34. Illustrasjon som viser ny rundkjøring ved Linnegrøvan industriområdet og ny undergang for sykkelveg

med fortau (SVV).

Rundkjøringene beplantes likt med trær og plantematter. Trærne mykner opp de

harde vegarealene, og bidrar til at rundkjøringen synes på lengre avstand.

Ettersom det stenges en avkjørsel på nordsiden av undergangen ved Linnegrøvan,

frigjøres det et litt større areal mellom sykkelveg med fortau og veg. Her legges det
i forslaget inn en strukturgivende trerekke, som virker romdannende og gir skjerm
for fotgjengere og syklister.

Naturstein brukes i murer og vanger inn mot begge undergangene. På sørsiden av
undergangen legges det inn grønne rabatter som tar opp terrengforskjellene

mellom parkeringsflater og sykkelveg med fortau. Rabattene skaper en fysisk

barriere mht. uønsket trafikk, og markerer sykkelveg med fortau i dette området.

På strekningen mellom undergangen ved Linnegrøvan og Nygård skole blir deler av
dyrket mark berørt som følge av utvidelse av sykkelveg med fortau.
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Figur 35. Illustrasjon som viser løsningsforslaget ved Nygård skole (SVV).

Ny utforming av bussholdeplass og parkeringsplass ved Nygård skole er med på å

rydde opp trafikkbilde i dette området. Det blir ikke avsatt arealer til langtransport.
Bedre skilting og grønne rabatter leder trafikken der den er ønsket, og nye trær

virker romdannende. Ny gangveg inn til det nye gangfeltet over fv. 456 Hølleveien
medfører at hekk og deler av hage til gnr/bnr 23/204 og 18/58 fjernes.

Deler av enkelte hager, samt dyrket mark blir berørt som følge av ny veg på

vestsiden av boligene som ligger vest for fv. 456 Hølleveien, ved Nygård skole. Disse
boligene blir etter planforslaget liggende noe inneklemt mellom to veger. Vegen for
interntrafikk blir for øvrig svært lite trafikkert, slik at barrierevirkningen er
begrenset.
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Figur 36. Illustrasjonssnitt som viser mur mellom veg og sykkelveg med fortau sør for Nygård skole (SVV).

Sør for Nygård skole er det forholdsvis smalt mellom bebyggelse og fylkesveg. Det
anlegges her en ca. 70 cm høy mur mellom veg og sykkelveg med fortau.

Rekkverket som monteres oppå muren vil skape et sikkert skille mellom myke
trafikanter og bilister. Muren er med på å fremheve nivåforskjellen mellom

sykkelveg med fortau og kjøreveg.

Ved Dr. Rohdes vei vil ny plassering av busslommer med nytt krysningspunkt og

grønne rabatter stramme opp området, samt heve standarden. Nytt tilrettelagt
krysningspunkt bedrer også tilgjengeligheten til Anderåsen som turområde.

8.5 Nærmiljø/friluftsliv

Sykkelveg med fortau langs Hølleveien er skoleveg for elever på Nygård skole og

Tangvall ungdomsskole. I tillegg brukes den til og fra fritidsaktiviteter. Ombygging

og utvidelse av gang-/sykkelveg (3 m bred) til sykkelveg med fortau (5,5 m bred) vil
gjøre strekningen mer attraktiv og trafikksikker. Sykkelveg med fortau binder

nabolag sammen, og gir en god tilkomst til sentrum på Tangvall. For nabolagene vil

dette gi forbedret forbindelse til ulike målpunkt i nærmiljøet. Strekningen inngår
som en ferdselsåre til friområder, men er i seg selv ikke et friluftslivsanlegg.
Søgne kommune planlegger tursti langs Søgneelva. Denne har ingen direkte
påkobling til sykkelveg med fortau langs Hølleveien.

Postvegen (Vestlandske hovedveg) som går fra Tangvallveien og over jordene til

Hølleveien brukes som turvei, både til fots og på sykkel. Denne kobles på sykkelveg
med fortau like nord for undergangen ved Linnegrøvan.
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8.6 Naturmangfold

Vurdering etter Naturmangfoldloven § 8 – 9
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

Vurdering av naturverdier og miljøutfordringer tar utgangspunkt i gjennomgang av
tilgjengelige databaser fra Miljødirektoratet, NGU, NVE, Riksantikvaren og andre

institusjoner. Nasjonale databaser som f.eks Naturbase, Artskart, Artsobservasjoner,
Askeladden, Grunnforurensningsdatabasen og andre databaser er gjennomgått.

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt med bakgrunn i at det blant annet er
gjennomført artsregistreringer i henhold til gjeldende håndbøker. Det er også

registrert en god del plantearter i Artskart.no. I tillegg har SVV befart strekningen i
2016. Fremmede plantearter ble kartlagt av Statens vegvesen på hele strekningen

sommeren 2012. Ut fra størrelsen på tiltaket har ytterligere undersøkelser ikke blitt
vurdert som nødvendig.

§ 9 «Føre-var-prinsippet»

Det er ikke ønskelig å spre fremmede arter som hagelupin og parkslirekne

ytterligere, noe som må tas hensyn til ved aktivitet i anleggsperioden og fremtidig
driftskontrakt. I tillegg skal behandling av masser som er infisert med fremmede
arter beskrives i byggeplanen og tilhørende YM-plan jamfør Statens vegvesens

Handlingsplan for fremmede arter, Region sør (2011). Lyngbakken åkerholme ligger
rett utenfor grensene for planområdet, og vil bli ivaretatt i Ytre miljø-plan for
byggefasen.

§ 10 Samlet belastning

Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på omliggende økosystem. Arealbeslaget er
svært begrenset i utstrekning og hovedsakelig langs randsonene som allerede er

påvirket av vegtrafikken. Tiltaket vil føre til en økning i sykkeltrafikk, noe som ikke
vil føre til merkbart økt belastning på omliggende økosystem. Riggområde skal

plasseres på en slik måte at eventuelle uforutsette hendelser med drivstoff og annet
under anleggsarbeidet får minst mulig konsekvenser, og slik at området kan
tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter at anleggsarbeidet er ferdig.
§ 11 Kostnader ved miljøforringelse

Tiltakshaver vil dekke merkostnader ved tiltak for å forhindre miljøforringelse,
deriblant håndtering av fremmede, uønskede arter. Statens vegvesens

Handlingsplan for fremmede arter, Region sør (2011), samt Naturmangfoldloven
legger føringer for aktuelle tiltak.
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§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det blir utarbeidet Ytre miljøplan for reguleringsplan, som så vil bli revurdert for
byggeplan, hvor man vil legge vekt på avbøtende tiltak for å unngå skade på

naturmangfoldet. Aktuelle problemstillinger omkring ytre miljø skal risikovurderes i
tidlig overgang mellom reguleringsplan- og byggeplanfase.

Verneområder

Tiltaket skjer innenfor verneområde for Søgneelva, men ikke i nærføring til selve
vassdraget, og er derfor ikke relevant.

Strandsone

Ikke relevant.

Vassdrag

Ikke relevant.

8.7 Kulturmiljø

Planens nye rundkjøringer medfører at to SEFRAK-registrerte eiendommer må rives.
Dette er bygninger som hos Riksantikvaren står registrert som ikke meldepliktige
ved riving/ombygging (gul markering).

Figur 37. Skravert markering viser hus på Tangvall som rives (miljostatus.no)
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For rundkjøringen på Tangvall gjelder dette for eiendommen med gnr/bnr 72/32.
Eneboligen står registrert som våningshus, med navn Nygård, Tangvall, og har

SEFRAK-nummer: 1018-0008-040. Boligen er tidfestet til 1800-tallet, fjerde kvartal.
Ved Linnegrøvan er det eiendommen med gnr/bnr 72/20 som rives. Denne

eiendommen har egne registreringer for våningshus, låve og stabbur. Våningshus,

Tangvall, har SEFRAK-nummer: 1018-009-064, og er tidfestet til 1800-tallet, tredje

kvartal. Låve, Tangvall, har SEFRAK-nummer: 1018-0009-063, og er tidfestet til

1900-tallet, første kvartal. Stabbur, Tangvall, har SEFRAK-nummer: 1018-0009061, og er tidfestet til 1700-tallet.

Figur 38. Skravert markering viser hus ved Linnegrøvan som rives (miljostatus.no).

Funnstedet for det arkeologiske minnet Stausland med ID 91373 er lokalisert ved
den ene av dagens to busslommer sør på fv. 456 Hølleveien.

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder gjennomførte i august 2017 en arkeologisk

registrering på utvalgte steder innenfor planområdet. Det ble ikke gjort noen funn.

Dersom det blir funnet gjenstander eller spor fra eldre tid under bygging skal VestAgder fylkeskommune kontaktes. Rapporten fra utgravingene er sammenstilt i
vedlegg Arkeologiske registreringer.

8.8 Naturressurser

Jordbruk

Statens vegvesen kjenner til utbyggingspresset jordbruksarealene lider under.

Det er i planforslaget tatt hensyn til naturressursene så langt det lar seg gjøre.
Planforslaget vil ikke medføre oppdeling i mindre teiger og dermed mer
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fragmentering. Teigene reduseres også kun i ytterkant og arealbeslaget blir fordelt
over flere bruk. Sykkelveg med fortau gir en utvidelse på ca 2,5 m ut på dyrket

mark. I tillegg anlegges det ny atkomstveg bak Hølleveien 66-86. Til sammen er det
5093 m2 av matjorda som går tapt til sykkelvegprosjektet.

Reguleringsplanen fraviker ikke mye fra eksisterende trase for sykkelveg. Det er i

planarbeidet ikke sett mulighet for å gi gode, trafikksikre løsninger innenfor dagens
trasé.

Under følger en oversikt over hvilke områder som får beslaglagt jordbruksarealer.
Jordet sør for Nygård skole. Randsonen mot vest tas i bruk for flytting av

bussholdeplass og sykkelveg med fortau forbi denne. Flytting av busslommen er et

trafikksikkerhetstiltak. Når busslommene forskyves kan det opprettes et tilrettelagt

krysningspunkt mellom dem. Dette krysningspunktet vil også benyttes som

krysningspunkt til turområde Anderåsen.

Jordet er i dag regulert til skoleformål. Arealet skal tas i bruk til skole/skolegård ved
en fremtidig utbygging av skolen.

Jordene bak husrekken Hølleveien 66-86. Den delen av jordene som grenser mot
bebyggelsen tas i bruk for å bygge ny adkomstveg. Vegen planlegges 4 m bred.

Husrekken har i dag direkte avkjørsler ut på fylkesvegen, og det er ikke noe tilbud

for gående og syklende fra disse boligene og inn på gang-/sykkelvegen. Barn som

bor i disse husene får i dag taxi til skolen på grunn av farlig skoleveg. Ny veg vil

være lite trafikkert og det vil være trygt å gå til nytt gang-/sykkelvegsystem i nord,

eller til tilrettelagt krysningspunkt ved Nygård skole.

I planforslaget er det lagt inn ny adkomstveg til disse boligene på vestsiden av

boligene. Avkjørslene ut i fylkesvegen stenges. Adkomstvegen går ut i en arm av
Hølleveien mellom Hølleveien 66 og 64, med adkomst derfra ut på fylkesvegen.
Ny adkomstveg gir også nytt tilbud til gående og syklende. Vegen får en gang/sykkelveg-arm mot fylkesvegen like sør for Hølleveien 76. Der blir det et

tilrettelagt krysningspunkt over fylkesvegen, og inn på sykkelveg med fortau langs
østsiden av vegen. Fra adkomstvegen og nordover mot Tangvall er det mulig å gå
via Rinnevegen, turveien (Vestlandske hovedveg), og inn på sykkelveg med fortau
like nord for undergangen.

Jordet like nord for grusbanen ved Nygård skole. Kombinert adkomstveg og gang-

/sykkelveg går i dag langs nordvest siden av jordet. Utvidelsen av gang-/sykkelveg
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til sykkelveg med fortau medfører en utvidelse fra dagens bredde på 3,75 m til 5,5
m ut på jordet. I hjørnet nærmest busslommen vil sykkelvegen med fortau måtte
legges inn på jordet for å treffe på løsningen bak den endrede busslommen.
Jordene mellom Hølleveien 22/24 og 40. På denne strekningen ligger gang-

/sykkelvegen i dag langs fylkesvegen. Gang-/sykkelvegen utvides fra 3 til 5,5 m

bred. Rabatten mellom sykkelveg med fortau og fylkesvegen beholdes som i dag.

I hjørnet like nord for Hølleveien 40 vil en del av jordet bygges ned i forbindelse
med bygging av ny rundkjøring i krysset mellom fv. 456 og Kv. Linnegrøvan.

Skogbruk

Ikke aktuelt.

8.9 Teknisk infrastruktur

Kabler og ledninger

En del av luftnettet og kabelanlegget kommer i konflikt med den bredere

sykkelvegen med fortau. Dette må reetableres i ny fellesgrøft i sykkelveg med

fortau. Det er også kabelskap i området som kommer i konflikt med ny sykkelveg
med fortau. Dialog mot kabeletater må videreføres i forbindelse med

byggeplanlegging. Det skal utføres kabelpåvisning og netteiere skal kontaktes for
vurdering av sikringstiltak i forbindelse med oppstart av anleggsarbeider.

Belysning

Hølleveien skal hovedsakelig belyses med ensidig belysning. På deler av strekningen
skal det etableres separat belysning for sykkelveg med fortau og det skal etableres

belysning for ny adkomstvei til boliger. ÅDT på fylkesvegen er 10500, vegen er uten
midtdeler og fartsgrense er satt til 50km/t. Dette gir belysningsklasse MEW 2, 1.5
cd/m2 iht. Statens vegvesens håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og

tunnelbelysning. Da fartsgrense er 50 km/t skal det benyttes ettergivende master
der mastene plasseres innenfor vegens sikkerhetssone. Det skal etableres

intensivbelysning ved gangfelt over Hølleveien og undergangene skal belyses.
Det skal etableres nytt kursopplegg til belysning langs fylkesvegen og eksisterende
kursopplegg skal splittes slik at fylkesvegen kommer på egen strømforsyning. Det
benyttes LED-armaturer.
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Vann og avløpsledninger

VL150/125 blir liggende parallelt med Hølleveien, men den vil komme i konflikt
med ny sykkelveg med fortau ved ca. profil 1100 og blir lagt om i 2 traseer.
•

Trase 1 (V01 - V02) til vannledning som ligger parallelt med fv.114 mot vest.

Stikk til rådhus tilpasses.
•

Trase 2 (V01 – 72/17) legges øst for ny sykkelveg med fortau. Dette for å
unngå ledning over eiendom 72/10.

I ca. profil 680 kommer vannledningen i konflikt med ny undergang. Ledningen blir

lagt i varerør over den nye konstruksjonen. SP250 og OV500 krysser Hølleveien nord
for dagens veikryss mellom fv.114 og fv.456. Denne blir liggende under ny
sykkelveg med fortau og kan bli liggende.

I krysset mellom Hølleveien og Linnegrøvan ligger en SP160 med selvfall mot øst.

Denne bør legges om med nye kummer. Videre vil SP110 komme i konflikt med ny

sykkelveg med fortau, denne vil bli lagt om vest for ny sykkelveg med fortau. Dette
gjelder også for VL160.

Overvannshåndtering av undergangen ved Tangvallveien bør gjøres ved

endekonstruksjonen. Undergangen ved Linnegrøvan bør ha et sydlig lavbrekk.

8.10 Støy
Bygging av rundkjøringer kategoriseres som ny veg og støy skal tilfredsstilles i
henhold til T-1442(2016). Støyskjermende effekt av bygningene som rives må

kompenseres (for bygninger i gul eller rød sone). Andre boliger ved de nye

rundkjøringene, som berøres av tiltaket og har støy over grenseverdien Lden 55
dBA, må skjermes.

Ved rundkjøring ved Tangvallveien bygges det på østsiden en støyskjerm med

høyde 2,0 m over vegkanten. Skjermens lengde er 56 m og plasseres 2,5 m fra
vegkanten.

Ved rundkjøring ved Linnegrøvan bygges det langs sykkelveg med

fortau/eiendomsgrense på vestsiden, en støyskjerm med høyde 3,0 m over vegkant
sykkelveg med fortau. Skjermens lengde er 25 m. Ved samme rundkjøring bygges
det på østsiden en støyskjerm med høyde ca. 2,6 – 3,0 m over vegkanten.

Skjermens lengde er 64 m og plasseres 2,5 m fra vegkanten.
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Foreslåtte plasseringer tilfredsstiller krav til frisikt.
På strekninger kun med trafikksikkerhets- og miljøtiltak i form av ny parallelført
sykkelveg med fortau, utføres det ikke skjermingstiltak. Planforslaget medfører
ingen endring av støysituasjonen. Se eget vedlegg Støyvurdering.

8.11 Byggegrenser

Byggegrensen settes til 15 meter fra fylkesveg og 10 meter fra kommunal veg. For

sykkelveg med fortau er avstanden 15 meter (uavhengig om vegen er fylkesveg eller
kommunal veg). Avstanden skal regnes fra midtlinja i kjørebanen, eller sykkelveg
med fortau.

8.12 Etablering av nye veger
Det etableres ny kommunal veg vest for Hølleveien for boligene i Hølleveien med

gnr/bnr: 23/93, 23/204, 18/58, 18/79, 18/86, 18/95, 18/96

Det etableres ny adkomstveg med bruksrett til boligene i Hølleveien gnr/bnr

73/104, 73/25, 73/32.

I tillegg blir det en ny adkomstveg til boligene i Hølleveien 58, 60, 62, 64 med
gnr/bnr 18/374, 18/68,18/45, 18/23.

8.13 Fravik
Reguleringsplanen skal utarbeides etter Statens vegvesens håndbøker. Fordi

prosjektet er et utbedringsprosjekt av eksisterende situasjon på Hølleveien må de

nye tiltakene tilpasses til eksisterende situasjon. Dette gjør at det er vanskelig å

oppfylle alle kravene som ligger i vegvesenets håndbøker.

Reguleringsplanen har 2 fravik, og begge er godkjent av fylkeskommunen.
Sykkelveg med fortau ned mot undergangen under fv. 114 Tangvallveien

Helningen på sykkelvegen med fortau ned mot undergangen ved rådhuset er litt for

bratt. Håndbok V129 for universell utforming har satt anbefalt stigning til 5%

innenfor byområder. Undergangen har 5,5% og 5,7% stigning. Stigningen kan ikke

gjøres slakere da sykkelvegen med fortau må tilpasses til eksisterende terreng. Den
noe brattere stigningen vurderes til å være svært liten. Utenfor sentrum er kravet til
stigning 7 %.
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Horisontalkurvatur på sykkelveg med fortau

Enkelte steder på sykkelvegen med fortau er det litt mindre horisontalkurve enn hva
Vegvesenets håndbøker anbefaler. Strekningen langs Hølleveien er relativt flat og
konsekvensene er dermed begrenset. Årsaken til fraviket er tilpasning mot

eksisterende veg, og hensyn til jordvern, ny undergang, og tilpassing mot sentrum.

8.14 Naboer
Vedtatt reguleringsplan er hjemmelsgrunnlag for grunnerverv.

Arealene som planen beslaglegger fremkommer av W-tegningene (se vedlegg).
Videre fremkommer det hvilken bebyggelse som fysisk blir litt berør av planen og
hvilke bygninger som i sin helhet må innløses som følge av
reguleringsplanforslaget.
Berørt bebyggelse

Låve på eiendom 72/17, adresse Hølleveien 14

Låven ligger helt inntil dagens fortauløsning. Ved utvidelse av fortauet som i dag er

3m til separert sykkelveg med fortau på 5,5m må låveveggen og deler av bygningen
rives. Selve låvebygningen er i dag ikke i bruk som driftsbygning.

Innløsning av bebyggelse

Planen omfatter innløsning av 2 bolighus. Disse boligene er også regulert innløst i

tidligere reguleringsplaner. De er foreløpig ikke innløst da disse planene p.t. ikke er
gjennomført.

Bolighus på eiendom gnr/bnr 72/20, adresse Hølleveien 40

Boligen skal innløses når rundkjøring i krysset fv. 456 x Kv Linnegrøvan bygges. I

vedtatt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan er det vist en løsning der boligen
ikke løses inn. I dette planforslaget er diameter på rundkjøringen økt til Ø 40 m, og

gang-/sykkelvegen utvides fra 3 til 5,5 m. Det er dermed nødvendig med innløsning
av boligen ved gjennomføring av denne planen.

Bolighus på eiendom gnr/bnr 72/32, adresse Hølleveien 7

Boligen skal innløses når rundkjøring i krysset fv. 456 x fv. 114 bygges.
Avkjørsler og andre naboforhold

Hølleveien 91, 89, 85, 83A og 83B, gnr/bnr 18/35, 18/435, 18/76, og 18/53
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Husrekken har i dag avkjørsler ut på kombinert adkomstveg/gang-/sykkelveg til Dr

Rhodes vei, og kjører ut på fv. 456 i krysset fv. 456 x Kv. Dr Rhodes vei. I planen vil

avkjørslene komme ut på sykkelveg med fortau, og sykkelvegen vil ha funksjon som
adkomstveg frem til Dr Rhodes vei.

Hølleveien 86, 76, 74, 72, 70, 68, og 66, gnr/bnr 23/93, 23/204, 18/58, 18/79, 18/86,
18/95, 18/96, og 18/98

Husrekken har i dag hver sin avkjørsel direkte ut i fv. 456. I planen stenges

eksisterende avkjørsler ut på fylkesvegen og eiendommene får en ny adkomstveg på
vestsiden, med avkjørsler ut på denne. Adkomstvegen treffer en arm av Hølleveien i
nord, og denne armen blir ny adkomst ut på fv. 456.
Hølleveien 69 og 67, gnr/bnr 18/101 og18/48

Boligeiendommene har i dag avkjørsler ut på kombinert adkomstveg/gang/sykkelveg til Nygårdsheia, og kjører ut på fv. 456 i krysset fv. 456 x Kv.

Nygårdsheia. I planen vil avkjørslene komme ut på sykkelveg med fortau, og
sykkelvegen vil ha funksjon som adkomstveg frem til Nygårdsheia.
Hølleveien 42A-D og 44 A-D, gnr/bnr 72/19, 72/165, og 72/204

Boligene har i dag avkjørsel ut på en arm av Hølleveien langs sørsiden av

eiendommene, og ut til fv. 456 fra denne armen. I planen stenges denne armen for

utkjørsel til fylkesvegen. Årsaken til at den stenges er at planlagt ny undergang

under fylkesvegen utføres med slakere stigning ned til undergangen, og det blir
høydeforskjell fra dagens adkomstveg ned til ny sykkelveg med fortau.

Armen av Hølleveien er i dag snevret inn i vest, og fungerer utelukkende som

gang/sykkelpassasje. Denne innsnevringen utvides/åpnes, og kjøreadkomst til
eiendommene blir fra arm av Hølleveien sør for Hølleveien 64.

Hølleveien 46, 48, 54 og 56, gnr/bnr 72/52, 72/68, 72/131, 23/139 og 18/43
Boligene har i dag avkjørsel ut på fylkesvegen fra en arm av Hølleveien mellom
Hølleveien 46 og 58. I planforslaget stenges denne armen for utkjørsel til

fylkesvegen. Årsaken til at den stenges er at rekkverket fra planlagt ny undergang

ikke kan avsluttes, eller svinges ut før avkjørselen. Rekkverket skal hindre kjøretøy i

å kunne kjøre ned i undergangen ved en utforkjøring. Ny utkjørsel på Hølleveien blir

mellom Hølleveien 64 og 66.

Hølleveien 35, gnr/bnr 72/16

Boligen har i dag avkjørsel direkte ut på fv. 456. Denne avkjørselen er regulert

stengt i gjeldende reguleringsplan, og ny adkomst er vist via Linnegrøvan, fra
adkomstveg inn til Linnegrøvan 5.
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I denne planen videreføres gjeldende regulering for avkjørsel til eiendommen.
Hølleveien 14, gnr/bnr 72/17

Eiendommen har i dag to avkjørsler. Fra boligen krysser en avkjørsel gang-

/sykkelvegen og går direkte ut på fv. 456. Like nord for låven er en avkjørsel som
går ut på gang-/sykkelvegen, der det må kjøres et lite stykke sørover på gang-

/sykkelvegen fram til åpning mot fv. 456. Avkjørselen ut på fylkesvegen treffer på

sperrefelt i forlengelse av deleøy for gangfelt. Det er dermed tvungen kjøreretning
sørover fra dagens avkjørsel.

I planen flyttes avkjørselen sørover på egen eiendom. Avkjørselen krysser sykkelveg
med fortau, og går så ut til fylkesvegen. Årsaken til at avkjørselen flyttes er at

etablering av ny undergang under fv. 114 Tangvallveien gjør at sykkelvegen med
fortau må senkes gradvis ned mot undergangen, og det blir et sprang i høyden
mellom eiendommen og sykkelvegen i dagens avkjørsel.
Hølleveien 1, 3, og 5, gnr/bnr 72/21, 73/104 og 73/25

Boligene har i dag felles avkjørsel ut på fylkesvegen like nord for Hølleveien 7.

Denne avkjørselen må stenges når krysset bygges om til rundkjøring. Eiendommene

vil få ny avkjørsel ut i Tangveien, mot øst. Denne avkjørselen er tidligere regulert inn
i reguleringsplanen for Tangveien, Planident 20030625.

Hølleveien 58, 60, 62 og 64, gnr/bnr 18/374, 18/68,18/45, 18/23

Husrekken har i dag hver sin avkjørsel direkte ut i fv. 456. I planen stenges

eksisterende avkjørsler ut på fylkesvegen og eiendommene får en ny adkomstveg
med avkjørsel ut på Hølleveien.

8.15 Massehåndtering

Mellomlagring av masser under anleggsgjennomføring vil bli gjort i midlertidig

anleggsbelte, slik det fremgår på plankartet. Det vil være lite overskuddsmasser i

anlegget. Eventuelle overskuddsmasser vil kunne omdisponeres i prosjektområdet.

Ren matjord skal i anleggsfasen sikres til forsvarlig gjenbruk i nærområdet, primært
til jordbruksformål.

8.16 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Det er gjennomført en ROS-analyse for prosjektet som er utarbeidet med bakgrunn i
Statens vegvesens mal, i tråd med håndbok V721 Risikovurdering i vegtrafikken.
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Hensikten med en ROS analyse er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og
tap av liv, helse, miljø og viktig infrastruktur. Metoden består av 4 ledd:
•
•
•
•

Risikoidentifisering
Risikoanalyse

Risikoevaluering

Risikohåndtering

Analysen har ikke identifisert noen hendelser med katastrofal konsekvens (rød). For

de ulike hendelsene som er identifisert er det i ROS analysen kommet med forslag til
tiltak.

For byggefasen er det identifisert enkelte hendelser som kan være farlige eller ha

kritisk konsekvens. Det gjelder blant annet håndtering av skolebarn, anleggstrafikk
og nærføring til Hølleveien i byggeperioden. Det er avgjørende å få til en god

anleggsgjennomføring slik at alle trafikantgruppene ivaretas på en sikker måte.

Hvordan anleggsgjennomføringen skal håndteres vil blant annet bli behandlet i

SHA- plan. For en mer utfyllende beskrivelse av ROS analysen se eget vedlegg.

9 Konsekvensutredning
Statens vegvesens har vurdert at planarbeidet ikke medfører vesentlige virkninger

for miljø og samfunn. Planforslaget er generelt i tråd med overordnede planer. Det
faller derfor ikke inn under kravet om konsekvensutredning (forskrift om

konsekvensutredning § 4). Søgne kommune er enig i denne vurderingen.
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10 Gjennomføring av forslag til plan
10.1 Utbyggingsrekkefølge

I reguleringsplanen er det to planlagte rundkjøringer og et strekke med sykkelveg

med fortau.

Rundkjøring fv. 114 x fv. 456

Ny undergang under fv. 114 bør bygges samtidig som ny rundkjøring. Ny sykkelveg

med fortau må bygges fra Rådhusveien, og sørover til sykkelvegen er i høyde med
dagens gang-/sykkelveg. Gangfeltet fra Tangveien flyttes sørover, og fortau fra
Tangveien og til gangfeltet bygges. Avkjørsel til Hølleveien 14 flyttes.
Rundkjøring fv. 456 x Kv. Linnegrøvan

Gang-/sykkelløsning bygges rundt rundkjøring samtidig med ny rundkjøring.

Dagens avkjørsel fra Hølleveien 35 ut i fylkesvegen stenges. Ny adkomst blir fra
Linnegrøvan.

Undergang ved Linnegrøvan

Når dagens undergang erstattes av ny må det samtidig gjøres tiltak i

lokalvegsystemet på vestsiden av fylkesvegen. Ny undergang medfører at to av
dagens avkjørsler fra bebyggelsen og ut på fylkesvegen må stenges. Det må

tilrettelegges for at tilkomst til området kan skje fra adkomstveg mellom Hølleveien

64 og 66 slik planforslaget viser.

10.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden

Når det skal etableres ny undergang under fv. 114 og rundkjøring ved Rådhuset, vil
denne delen av fv. 114 Tangvallveien bli stengt i anleggsperioden. Den lokale

biltrafikken kan bli omdirigert gjennom Sentrum på Sentrumsveien. Trafikk fra

Lunde kan bruke E39 eller Eikeveien i stedet for Tangvallveien for å komme seg mot

fv. 456 Vågsbygd og mot Høllen. De myke trafikantene kan bli ledet langs Rådhuset
med fotgjengerfelt over Tangvallveien og videre sørover langs Hølleveien mens nytt
gang/-sykkelvegsystem blir bygget.

Ved Linnegrøvan skal dagens undergang fjernes og ny skal støpes på stedet.

Anleggsperioden er estimert til 6-10 måneder. Det vil bli etablert omkjøringsveg
med hastighet satt til 30 km/t. Gang-/sykkelveien vil bli lagt om og det vil bli
etablert opphøyd gangfelt med intensivbelysning.

84

783

10.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for
byggefasen

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre

miljø og hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for

byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag
for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt.
Statens vegvesen sin håndbok R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og

vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle
prosjekt.

Særskilte miljøutfordringer for prosjektet er:
•

Potetcystenematode (PCN) – der det skal graves i landbruksjord er det viktig å
undersøke om det er registrert PCN på eiendommen, ta riktige forholdsregler
og eventuelt ta jordprøver dersom det er usikkert om det er PCN-smitte eller

ikke. Mattilsynet kontaktes før anleggsoppstart dersom man er usikker på
smittestatus.
•

Forurenset vegkantjord – det skal tas en vurdering av YM-personell om

jordmassene nærmest vegen er forurenset av vegtrafikk, og riktig håndtering

av disse.
•

Fremmede/uønskede arter – det er registrert flere fremmede arter langs
vegen i tiltaksområdet

I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides
videre med i YM-plan.

Figur 39. Innspill til YM-plan:

Tema

Problemstillinger/vurderinger

Støy

Flere boliger tett inntil veg; må ta hensyn under

Vibrasjoner

Samme som for støy.

Luftforurensning

Prosjektet fører ikke til økning i luftforurensing.

Forurensning av jord og vann

Unngå forurensing til vannkilder under anlegg, spesielt

Landskap

Beskyttelse og sikring av eksisterende/tilstøtende

anleggsperioden.

Lyngbakken åkerholme.

vegetasjon, samt kvalitetssikring og oppfølging av

nyetablert vegetasjon. Landskapsmessige miljøtiltak må
sikres en helhetlig estetisk, funksjonsmessig og
driftssikker løsning.
Nærmiljø og friluftsliv

Gangforbindelse til Anderåsen må opprettholdes i hele
anleggsperioden.
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Naturmiljø

PCN, forurenset vegkantjord, fremmede arter må følges
opp.

Vassdrag og Strandsone
Kulturminne og kulturmiljø

Meldeplikt ved funn av nye kulturminner, og fysisk

Naturressurser

Noe landbruksjord vil gå tapt

avmerking i anleggsperioden av kjente kulturminner.

Energiforbruk
Materialvalg og

avfallshåndtering

11 Planmateriale
Dokumenter som utgjør planforslaget

Forslag til plankart
Forslag til bestemmelser
Innspill til varsel om oppstart og utvidelse av planarbeidet
Adresseliste inkludert grunneierliste

Egne dokument

Tegningshefte
Risiko og sårbarhetsanalyse
Arkeologiske registreringer
Barnetråkkregistrering Søgne
Tellinger av gående og syklende
Støyvurdering
Geoteknisk rapport
Risikovurdering
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ROS-analyse Fv 456 Hølleveien
Definisjoner
Risiko er et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for, og konsekvensene
av, en uønsket hendelse.
Sårbarhet er et utrykk for den evne et objekt har til å motstå virkningene av en
uønsket hendelse og til å gjenoppta sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter
hendelsen.
ROS-analyse er en systematisk metode for beskrivelse og beregning av risiko og
sårbarhet

Fremgangsmåte
o

Begynne med sjekkliste

o

Avskrive det som ikke er relevant

o

Vurdere om vi trenger å vite mer

o

Angi sannsynlighet

o

Angi konsekvens

o

Foreslå prosess der risikoen vurderes som for høy.
•

Noe må kanskje utredes nærmere nå

•

Noe kan skyves til neste fase

•

Noe må blir gjenstand for risikoreduserende tiltak

Vurdering av sannsynlighet
Lite sannsynlig

Hvert 50. år eller sjeldnere

Sannsynlig

Hvert 10. år eller sjeldnere

Meget sannsynlig

Årlig eller sjeldnere

Svært sannsynlig

Flere ganger hvert år

Vurderinger av konsekvens
Lite farlig

Ingen/minimale skade på mennesker. Små
materielle skader.

Farlig

Skader, men ikke livstruende. Moderate
materielle skader.

Kritisk

Livstruende. Betydelige materielle skader.

Katastrofal

Fare for tap av flere liv. Store materielle
ødeleggelser.

2
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Risiko
Konsekvens ->
Sannsynlighet

Lite farlig

Farlig

Kritisk

Katastrofal

1

2

3

4

Svært
sannsynlig
4
Meget
sannsynlig
3
Sannsynlig
2
Lite sannsynlig
1

3
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Naturgitte forhold
Tema

Relevant

Vet vi

Sann-

Konsek

ja/nei

nok

synlig

-vens

Ja/nei

-het

Snø, - jordskred ol

Nei

Ja

Fare for utgliding

Nei

ja

Risiko

Kommentar

Grunnboringer viser at det

(geoteknisk

er stabile masser langs

ustabilt)

vegen

Flom/springflo

Nei

ja

Ligger over nivå for 500årsflom.

Fremtidig

Nei

ja

?

nei

Sjekk sulfidkartlegging

ja

ja

Må sikres med gjerde på

havstigning
Forurensende
avrenning ved
sprenging
(sulfidholdig fjell)
Farlige
terrengformasjoner

toppen som

(Stup )

sikkerhetsreduserende
tiltak

Skogbrann fare for

Nei

ja

ja

ja

hus
Ekstremvær

Undergang kan fylles med

Styrtregn

vann ved styrtregn.

Orkan

Fotgjengere må da krysse
i plan

Radon

nei

ja

Ikke aktuelt ute

4
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Infrastruktur mm
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer eller
virksomheter utgjøre en risiko for området?
Tema

Relevant

Vet vi

Sann-

Konsek

ja/nei

nok

synlig

-vens

Ja/nei

-het

Risiko

Kommentar

Transportårer
Veg

Ja

Jernbane

Nei

Fly

Nei

skip

Nei

Nærliggende
virksomheter
Utslipp giftige

Nei

gasser
Teletjenester

Nei

Vannforsyning

Nei

Renovasjon

Nei

Spillvann

Nei

Høyspent

Nei

Trafikksikkerhet

Ja

Positiv konsekvens for
trafikksikkerhet

Brannfarlig

Nei

virksomhet
Brannfølsom

Nei

Bensinstasjon

Ja

Økt avstand med <0,4 km

virkomhet
Innsatstid

til et par boliger
Brannvannsforsyni

Nei

ng
Adkomst

Nei

utrykningskjøretøy

5
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Tidligere bruk
Tema

Relevant

Vet vi

Sann-

Konsek

ja/nei

nok

synlig

-vens

Ja/nei

-het

Risiko

Tidligere bruk
Forurensing i

Kommentar

Sjekk tidligere kart
Ja

ja

Ingen registreringer i

grunnen

forurensingsbasen

Industri

ja

Avfallhåndtering/d

Nei

ja

eponi
Gjentatte

Nei

riving/rehabiliterin
g/byjord
Militære anlegg

Ja

Utenfor planområdet

Forurenset grunn

Ja

Vurderes ut fra ÅDT over

pga veg og trafikk

tid. Vurdere prøvetaking.

Omgivelser
Vil helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser/ grønnstruktur og utendørs
idrettsanlegg o.l. bli utsatt for forhold som direkte eller indirekte kan påvirke helsen
Tema

Forurensing av

Relevant

Vet vi

Sann-

Konsek

ja/nei

nok

synlig

-vens

Ja/nei

-het

nei

ja

Risiko

Kommentar

Nei. Vi er nedstrøms for

drikkevannskilde/n

drikkevannskilden

edslagsfelt
Støy, vibrasjoner,

Nei

Vil ikke medføre økt støy,

rytelser osv

unntak for anleggfasen

Luftforurensing

Nei

ja

Utslipp støv,

nei

ja

Mobildekning

nei

Ja

Jordvern

ja

ja

Gang og sykkel

avgasser osv
Beslaglegger marginalt
dyrket mark

6
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Byggefasen
Farer som bidrar til risiko for arbeidstakere eller farer som bidrar til risiko for 3. person i
anleggsperioden
Tema

Relevant

Vet vi

Sann-

Konsek

ja/nei

nok

synlig

-vens

Ja/nei

-het

Risiko

Kommentar/avbøtende tiltak

Støy

Ja

Ja

Vibrasjoner

Ja

Ja

Støv

Ja

Ja

Utslipp

ja

Ja

Påfyll disel, osv

Skolebarn

Ja

Ja

Må håndteres i SHA plan

Anleggstrafikk

Ja

Ja

Må håndteres i SHA plan

Nærføring bilveg

Ja

Ja

Både 3. person og ansatte

Trafikksikkerhet

og anleggområde

Må håndteres i SHA plan

Riggområder

Ja

Ja

Midlertidig deponi

ja

ja

Anleggsmaskiner

Ja

Ja

mot nærliggende bygg.

Arbeid i og ved

ja

Ja

Håndteres i SHA- plan

Grøfter

Ja

Ja

Må håndteres i SHA plan

Maskiner

ja

ja

Må håndteres i SHA plan

Fremkommelighet

(under) nærført
trafikk

Sabotasje og terror
Tema

Er tiltaket terror

Relevant

Vet vi

Sann-

Konsek

ja/nei

nok

synlig

-vens

Ja/nei

-het

Nei

Ja

Ja

ja

Risiko

Kommentar

mål
Er det potensielle

Ikke relevant, utenfor

terrormål i

planområdet.

nærheten

Rådhus, vurdere
terrorfaren som liten

7
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Oppsummering relevante tema
Tema

Forurensende

Relevant

Vet vi

Sann-

Konsek

ja/nei

nok

synlig

-vens

Ja/nei

-het

?

nei

Risiko

Kommentar

Sjekk sulfidkartlegging.

avrenning ved

Må eventuellt håndteres i

sprenging

YM-plan

(sulfidholdig fjell)
Farlige

ja

ja

Må sikres med gjerde.

terrengformasjoner

Sikres i byggeplan. Sørge

(Stup )

for hjemmel i plan.

Ekstremvær

ja

ja

Undergang kan fylles med

Styrtregn

vann ved styrtregn.

Orkan

Drenering viktig.
Fotgjengere må da krysse
i plan

Transportårer
Veg

ja

ja

Trafikksikkerhet

Ja

ja

Positiv konsekvens for
trafikksikkerhet

Innsatstid

Ja

ja

Økt avstand med <0,4 km
til et par boliger

Tidligere bruk
Forurensing i

Sjekk tidligere kart
Ja

ja

Ingen registreringer i

grunnen
Forurenset grunn

forurensingsbasen
Ja

nei

Vurderes ut fra ÅDT over

pga veg og trafikk

tid. Vurdere prøvetaking.
Lett forurensede masser
kan gjenbrukes innenfor
anlegget

Omgivelser
Jordvern

ja

ja

Beslaglegger marginalt
dyrket mark.

Byggefase
Støy

Ja

ja

Må håndteres i SHA plan

Vibrasjoner

Ja

Ja

Må håndteres i SHA plan

Støv

Ja

Ja

Må håndteres i SHA plan

Utslipp

ja

ja

Påfyll disel, osv

Skolebarn

Ja

Ja

Håndteres i SHA- plan

Anleggstrafikk

Ja

Ja

Håndteres i SHA- plan

Nærføring bilveg

Ja

ja

Både 3. person og ansatte,

Trafikksikkerhet

og anleggområde

må ha tilstrekkelig areal til
anleggsbelte
8
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Riggområder

Ja

Ja

Håndteres i SHA- plan

Midlertidig deponi

ja

ja

Håndteres i SHA- plan

Fremkommelighet

Avbøtende tiltak

Anleggsmaskiner

Ja

Ja

mot nærliggende bygg.

Arbeid i og ved

ja

Ja

Håndteres i SHA- plan

Grøfter

Ja

Ja

Håndteres i SHA- plan

Maskiner

ja

ja

Håndteres i SHA- plan

Ja

ja

Ikke relevant, utenfor

(under) nærført
trafikk

Potensielle
terrormål
Er det potensielle
terrormål i

planområdet.

nærheten

Rådhus, vurderer
terrorfaren som liten

Oppsummering
Denne ROS-analysen har identifisert potensielle uønskede hendelser som kan oppstå i
forbindelse med planen og gjennomføringen av denne.
Gjennomgangen viser ingen hendelser som havner i rødt. For hendelser som havner i gult er
det foreslått tiltak for å redusere risikoen.
ROS-analysen er et plandokument. Videre detaljering av tekniske løsninger og oppfølging av
sikkerhetsreduserende tiltak forutsettes fulgt opp i videre detaljprosjektering og i bla
dokumentasjon som YM- plan, SHA osv
ROS-analysen har ikke avdekket forhold som gjør strekningen uegnet.
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Høllenveien, søgne kommune– arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K
B E FA R I N G / R E G I S T R E R I N G
Kommune:
Gårdsnavn:
Gårdsnummer:
Bruksnummer:

Søgne
Hølleveien
23, 72 og 18
1, 16, 20, 23, 46, 67, 93, 189, m.fl.

Tiltakshaver:
Adresse:
Navn på sak:
Saksnummer:

Statens Vegvesen Region Sør
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Høllenveien
16/06776

Registrering utført:
For- og etterarbeid:

22-24.08.2017
Ved:
21,24, 30,31.08.2017 Ved:
og 21.09.2017
21.09.2017
Ved:

Rapport sluttført:

Autom. fredete kulturminner i området:
Nyere tids kulturminner i området:

Joakim Wintervoll
JoakimWintervoll
Joakim Wintervoll

Funnsted (løsfunn)
Postvegen

Registreringsnummer
91373-1
177595-1

Fotodokumentasjon (APS-nummer):

Faglige konklusjoner:
Planen er ikke i konflikt med kulturminner.
Automatisk fredete kulturminner
Nyere tids kulturminner
X Planen er i konflikt
Planen er i konflikt
Ingen synlige, potensial under bakken
Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves
Ikke vurdert
Ikke vurdert
Merknader:
Sammendrag:

Lokaliteten til 91373-1 har begrenset offentlighet
Planområdet ble sjaktet på områder som det ble vurdert å ha potensiale for
funn av automatisk freded kulturminner. Mye av området var for vått for å ha
potensiale for bosetning – og aktivitet fra før-reformatorisk tid. Planen er ikke
i konflikt med Automatisk fredede kulturminner.
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Høllenveien, søgne kommune– arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Bakgrunn og informasjon om undersøkelsen
Vest-Agder fylkeskommune ble i brev datert den 06.07.2016 varslet om oppstart på
reguleringsplan av Statens vegvesen Vest-Agder.
Hensikten med reguleringsplanen er å bedre traffikksikkerheten for myke traffikanter og å
utbedre veienettet ved fv 456, Hølleveien.
Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens § 9, hvor fylkeskommunen
er forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med
hensynet til automatisk fredede fornminner.
Registreringene ble foretatt den 22 – 24.08.2017 av arkeolog Joakim Wintervoll.
Rapporten ble skrevet den 30.08.17 og 21.09.2017 av arkeolog Joakim Wintervoll
Totalt ble det avdekket ca. 738 m² fordelt på de 4 områdene hvor det ble sjaktet. Til sammen
ble det gravd 13 søkesjakter i området med varierende bredde og lengde. Det ble ikke gjort
funn av sikre strukturer i noen av sjaktene fordelt på alle områdene.

4
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Natur- og kulturmiljø i området
Naturmiljø

Figur 1. Oversiktsbilde over naturområdet som blir berørt.
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Høllenveien, søgne kommune– arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Planområdet ligger i Søgne sentrum, 150 m sør for Rådhuset i Søgne. Området innefor
planområdet er en blanding av boligfelt og dyrket mark. På tidspunktet sjaktingen ble utført,
var jordene dyrket med korn, poteter og gressplen for salg. Området er for det meste flatt, men
det finnes små høyder og daler som vann kan akkumulere seg i. Planområdet ligger ca. 14
m.o.h.
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Høllenveien, søgne kommune– arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Kulturmiljø

Figur 2. Oversiktskart over kulturminner i nærheten av planområdet.
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Høllenveien, søgne kommune– arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Automatisk fredede kulturminner i planområdet
ID 91373-1, Funnsted, løsfunn. I planområdet ble det gjort funn av en gullberlokk i
perioden 1940-45, på gnr 23 bnr. 93. Berlokken ble levert inn av fru Gunhild Stausland i
1968. Ifølge henne husker hun ikke om hun så noen form for gravhug eller graver i området
hun fant den i. Funnet har C-nummer C32661 og kan søkes opp i funndatabasen Unimus.no:
http://www.unimus.no/arkeologi/forskning/index_katalog.php?museum=khm&id=49298&mu
seumsnr=C32661
Gitt funnets natur, er dets eksakte funnssted undratt offentligheten, men planområdet ligger i
nærheten av funnstedet.

Figur 3. ID 91373-1, gullberlokken som ble funnet innefor planområdet. C32661.

Nyere tids kulturminner i planområdet
ID 177595-1, Postevegen. Den gamle kjørvegen i Vest –Agder som ble bygd i 1797 går
igjennom planområdet i Ø-V rettning.
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Høllenveien, søgne kommune– arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Undersøkelsesmetoder
Planområdet ble undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av maskinell
sjakting. Maskinell sjakting innebærer å lagvis fjerne matjordlaget i 3 meters brede sjakter
med gravemaskin og krafse for å komme ned til undergrunnen. På denne måten blir eventuell
fortidig aktivitet avdekket og avtegner seg mot undergrunnen. Disse vises eksempelvis som
kullholdige strukturer, ofte med fet jord og funn av arkeologiske artefakter. Den vanligste
funngruppen ved slik metodebruk er boplasspor fra bronsealder og jernalder. Fornminnetyper
som kokegroper, stolpehull, ildsteder og overpløyde graver er relativt vanlige funn.
Under denne registreringen ble det sjaktet på områder som hadde mest potensiale. Enkelte
områder ble valgt vekk fordi man i overflaten så at vann akkumulerte seg der for lett og hadde
dermed ingen sannsynelighet for å finne spor fra fortiden.

9
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Vest-Agder fylkeskommune

Resultat av registreringen
Sammendrag
Det ble gravd 13 sjakter totalt under registreringen på strategiske steder hvor det ble på
forhånd pekt ut til å ha høyest potensiale for å finne nye kulturminner. Store deler av området
er for bløtt til å kunne ha potensiale for funn av kulturminner og det ble fokusert på fire
områder med høyest potensiale.
Det ble ikke gjort noen nye funn under registreringen.
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Sjakting

Figur 4. Oversiktskart over områdene som ble sjaktet.

11

808

Høllenveien, søgne kommune– arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Figur 5. Oversiktsbilde over sjakt 7, funntom. Tatt imot N.

Figur 6. Oversiktsbilde over sjakt 10, funntom. Meget bløt sand med myrdannelse over
undergrunnen. Tatt imot S.
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Vest-Agder fylkeskommune

Konklusjon
Det ble ikke gjort funn av nye kulturminner innenfor planområdet under registreringen.
Tidligere registrerte kulturminner, ID 177595-1; Postevegen og ID 91373-1; løsfunn, blir berørt
av planområdet.

Kristiansand
21.09.2017
Joakim Wintervoll
Vedlegg
1. Sjaktbeskrivelse
2. Kart over planområdet fra tiltakshaver

13

810

Høllenveien, søgne kommune– arkeologisk rapport

Vest-Agder fylkeskommune

Vedlegg 1: Sjaktbeskrivelse
Sjakt nr. Beskrivelse
Rettning
Brun-rusten kompakt snad med en del moderne forstyrrelser i N-del.
N-S
1
En del spor fra trær som har ståt der tidligere. Ingen funn. (88 x 2,5
m i plan. 30 – 40 cm dyp.
Brun-rusten kompakt sand med noe moderen forstyrelser. Ingen
N-S
2
funn. 24 x 2,5 m i plan. 30 – 35 cm dyp.
Brun bløt sand, med noe gruss. Ganske fuktig, selv om det har vært
N-S
3
varmt i flere dager før sjakting. Flere drensgrøfter i Ø-V rettning. 29
x 2,5 m. 30 -40 cm dyp.
Grå fyllmasse fra veibygging. 5,5 x 2,5 m i plan. 30 cm dyp.
NØ-SV
4
Grå fyllmasse fra veibygging. 3 x 2,5 m i plan. 30 cm dyp.
NØ-SV
5
Grå fyllamsse fra veibygging. 3,7x 2,5 m i plan. 30 cm dyp.
NØ-SV
6
Brun- rusten sand med grus. Moderne nedgraving i N- enden av
NØ-SV
7
sjakta. Ingen funn. 55 x 2,5 m. 50 – 30 cm dyp. Dypest i N- delen
av sjakta.
Brun-oransj sand med moderen forstyrrelser. Ingen funn. 24,5 x 2,5
Ø-V
8
m. 40 – 50 cm dyp.
Gråbrun vannholdig silt. Drensgrøft i Ø-kant av sjakta. Meget vått.
NØ- SV
9
Myrdannelses lag over undergrunnen. Ingen funn. 4 x 2,5 m i plan.
50 cm dyp.
Gråbrun vannholdig silt. Drensgrøft i Ø-kant av sjakta. Meget vått.
NØ-SV
10
Myrdannelses lag over undergrunnen. Ingen funn. 4 x 2,5 m i plan.
50 cm dyp
Brun – oransj kompakt sand. Ingen funn. 11 x 2,5 m i plan
Ø -V
11
Brun –oransj kompakt sand. Ingen funn. 25 x 2,5 m. 40 – 50 cm
NØ-SV
12
dyp.
Brun – oransj kompakt sand. Ingen funn. 6 x 2,5 m. 50 cm dyp.
NØ-SV
13

14
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Vedlegg 2: Kart over planområdet fra tiltakshaver
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Barnetråkkregistrering i Søgne – Tangvall
ungdomsskole og Nygård skole
Fv 456 Hølleveien fra Tangvall til Stauslandsveien
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1 Innledning
Statens vegvesen Region sør har fått i oppdrag fra Vest-Agder Fylkeskommune å
utarbeide reguleringsplan for del av Hølleveien fra Tangvall til Stauslandsveien.
Hovedformålet med planarbeidet er å legge bedre til rette for gående og syklende på
strekningen. Det er mye trafikk på Hølleveien og det er mange som går og sykler. Av de som
går og sykler er de t mange barn, da strekningen er skolevei for elever på både Nygård skole
og Tangvall ungdomsskole.
Barn og unges rettighet til medvirkning i all arealplanlegging er lovfestet i plan- og
bygningsloven, samt rikspolitiske retningslinjer. Statens vegvesen ønsket innspill fra
barn og unge i Søgne, som et viktig premiss for videre planlegging. Det ble
derfor arrangert en barnetråkksamling med elevrådene på Tangvall ungdomsskole den
24.11.16 og med Nygård skole den 28.11.16. Totalt var det 24 elever som deltok.

2 Metode
Begge samlingene ble arrangert inne med registrering på ortofoto. Ortofoto er bilder tatt fra
lufta, som er satt sammen slik at disse stemmer med det virkelige terrenget. Det ble benyttet
ortofoto, da det er noe lettere for de fleste å orientere seg og kjenne igjen steder på dette,
enn på et vanlig kart.
Innledningsvis presenterte alle seg og Marit Hunnes fra Statens vegvesen fortalte om
planarbeidet, hvorfor det lages en plan og hva dette planarbeidet skal løse. Videre ble det
forklarte hvorfor informasjon fra elevene er viktig og at vi ønsker informasjon om deres
ferdsel i området på skoleveg og fritidsreiser, møtesteder/oppsamlingssteder, variasjon i
reisevaner gjennom årstidene, steder som i dag oppleves som utrygge i trafikken
Elevene ble samlet rundt et ortofoto, hvor de skulle markere på kartet:
-

hvor de bor

-

hvor de går, sykler eller tar buss / blir kjørt til skolen

-

hvor det eventuelt er møteplasser på veien

-

hvor de går på fritidsaktiviteter og hvor og hvordan de kommer seg til aktivitetene

-

steder som oppleves som farlige/utrygge

Notater med kommentarer fra arbeidet er gjengitt noe på kart og som egne punkter i kapittel
4 i rapporten.
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3 Deltakere
Marit Hunnes fra Statens vegvesen og Vibeke Wold Sunde fra Søgne kommune var med på
og ledet begge samlingene. På samlingen med elevrådet på Tangvall ungdomsskole var
også Roar Borøy som er barn og unges representant i Søgne kommune med.
Tangvall ungdomsskole – elevrådet, representert ved:
Julie
Petter
Juni
Rakel
Harald (ikke til stede, men skolevei lagt inn av medelevene)
Voksen: Asle Kregnes (elevrådslærer og avdelingsleder 9. trinn)
Elevene på Tangvall ungdomsskole var fra 8. og 9. trinn. 10. trinn kunne ikke være med, da
de hadde arbeidsuke.
Nygård skole - elevrådet, representert ved:
Gruppe 1

Gruppe2

Petter

Frida

Joel

Sally

Sarah

Katrina

Vegard

Christopher

Mina

Mads Lorentz

Kristine

Lina

Elise

Marthe

Frida
Ole
Siri
Fabian
Anders
Dina
Voksen: Snorre Aalberg (sosiallærer og elevrådansvarlig)
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4 Registeringer fra samling med Tangvall ungdomsskole
Kart med registeringer
Se vedlegg 1. Kart fra samling med Tangvall ungdomsskole

Figur 1 Ortofoto med registeringer fra samlingen med elevrådet på Tangvall ungdomsskole.

Oppsummering av elevenes kommentarer/innspill:


Elevene ferdes langs Hølleveien både som skoleveg, og som veg til fritidsaktiviteter. Flere av
elevene spiller fotball, og da både på banen ved ungdomsskolen, og på banen på nordsiden av
E39. En av elevene reiser med buss til skolen, de andre går eller sykler.



Det elevene synes fungerer dårligst i dag er undergangen ved Linnegrøvan. En forteller at han
nylig har hatt et uhell der, og fortsatt har vondt i beinet. Han forteller også at speilet i
undergangen er knust. Han antar at bommene som står i undergangen er der for å hindre biler i å
kjøre gjennom, og synes bommene er veldig til hinder når han sykler.



Flere av elevene synes undergangen ved Linnegrøvan er for mørk.
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Når vi spør hva de ønsker seg som kunne bedret gang-/sykkelvegen er det eneste de kommer på
at undergangen må gjøres bedre.



De bruker undergangen alle sammen. Petter velger nå for det meste å heller sykle Myggis, og
deretter gjennom Linnegrøvan. Da krysser han fylkesveien i plan like nord for Linnegrøvan.



Elevene er enige om at krysset ved Tangvallveien er verre enn krysset ved Stauslandsveien.
Elevene forteller at biler blir stående i gangfeltet, og blokkere dette. Læreren støtter dem, og
mener at krysset fungerer dårlig også for de kjørende. Der er vanskelig å få med seg syklister som
sykler mot gangfeltet når man tar venstre sving i krysset.



En av jentene forteller at det er vanskelig å krysse veien ved bussholdeplassen ved Dr. Rhodes
vei. De andre elevene støtter dette.

Figur 2 Dagens busslommer sør for Dr. Rohdes vei, foto www.google.com.



Julie forteller at hun har opplevd at bussjåføren på veg nordover ikke ser at det står ventende på
holdeplassen ved Nygård skole, og bare har kjørt forbi.



Elevene synes gangfeltet i krysset mellom Sentrumsveien og Rådhusveien har vært vanskelig.
Dette gangfeltet bygges for tiden om.



Julie som tar buss til skolen går av og på bussen ved Bunnpris.



Rakel og Juni går/sykler gjennom torget på Tangvall, dvs. bruker Rådhusveien. Petter sier at han
veksler litt på, men også bruker p-plassen langs nordsiden av Tangvallveien til å sykle til skolen.



For det meste er de fornøyde med brøyting og strøing av gang-/sykkelveg om vinteren. Det er
noen strekninger de forteller at ikke blir strødd/brøytet(utenfor planområdet).
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På spørsmål om det er strekninger som er skumle/mørke når det er mørkt ute svarer de at veien
til Søgne gamle prestegård, der kulturskolen holder sted, er veldig mørk, og «skummel» også på
grunn av alle svingene. Rakel som går på kulturskolen sier at hun blir kjørt dit.



Når vi presenterer snittet av sykkelveg med fortau synes de dette er bra, og vil gjerne ha det
sånn. Når vi presenterer undergang under Tangvallveien og Stauslandsveien synes de det høres
bra ut. Men de er veldig opptatt av at det må være nok lys i undergangen, og at det er sikt ned
mot, og gjennom undergangen.



Det kommenteres fra ei jente at det ikke er noe greit med underganger.
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Figur 3 Dagens undergangen under Hølleveien, foto: Vibeke Wold Sunde.

5 Registeringer fra samling med Nygård skole
Kart med registeringer
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Se vedlegg 2. Kart fra samling med Nygård skole

Figur 4. Ortofoto med registeringer fra elever på Nygård skole.

Oppsummering av elevenes kommentarer/innspill:


De aller fleste sykler som oftest til skolen, noen bruker av og til sparkesykkel og går, hvis det
passer best. De som bor rett ved skolen går. Dersom elevene blir kjørt blir de sluppet av på
busstoppet ved skolen. Noen blir sluppet av i Dr. Rohdes vei.



Barna forteller at det ikke er alle som følger retningsvisningen i undergangen, og at man derfor
kan få syklister rett mot seg.



Det er dårlig sikt og mørkt i undergangen under Hølleveien. Bommene gjør at noen kommer på
feil side og det er glatt på grunn av grus, som gjør at man kan skli når en svinger og bremser.



Kryss der det ikke er gangfelt oppleves som farlige. Barna forteller at bilistene ikke stopper for
dem. Der det er biler fra flere retninger er det ekstra vanskelig. Og der biler kommer fra en
venstresving er det også vanskelig.



Overgangen på Tangvallveien ved krysset ved Hølleveien er det litt skummelt. Biler står på
gangfeltet og sperrer.
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Figur 5 Kryss Hølleveien - Tangvallveien, sett fra Tangvallveien, foto: www.google.com.



Det er flere bakker i boligfeltene som kan være glatte om vinteren.



På Tinntjønn skole er det håndball, det er litt lang dit og de fleste blir barna kjørt dit. Siri sykler,
men det mørkt om vinteren og ikke like greit å sykle da.



Til kulturskolen på Søgne gamle prestegård blir de fleste kjørt. Frida sykler bort etter skolen.



De som trener på Langenes blir kjørt.



Til fotballtrening på Tangvall sier noen at de sykler, men det er mange som blir kjørt.
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Barnetråkk i Søgne
Fritidsaktivitet
Farlige steder
Bosted

Gang og sykkelvei til fritidsaktiviteter
Gang og sykkelvei til skole
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Barnetråkk i Søgne
Fritidsaktivitet
Farlige steder
Bosted

Gang og sykkelvei til fritidsaktiviteter
Gang og sykkelvei til skole
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Region sør
Ressursavdelingen
Plan og prosjektering Vest Agder
14:06.2017

Fv 456 Hølleveien - Telling av
gående og syklende

SVV

Parsell: Stausland - Tangvall

825

Sammendrag
Statens vegvesen har som del av reguleringsplanarbeidet gjennomført telling av gående og syklende
på to steder i planområdet, gangfeltet over Stauslandsveien, og ved gangfeltet over Hølleveien fra
Tangveien. Tellingene ble gjennomført 1. november 2016, og igjen 30. mai 2017. Resultatene fra
tellingen gir et godt bilde av hvor det er flest gående og syklende på dagens gang-/sykkelveg om
morgenen og ettermiddagen.
I planarbeidet er tellingene benyttet sammen med andre utredninger, slik som
barnetråkkregistreringen og risikovurderingen, til å velge og prioritere tiltak.
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Bakgrunn
Statens vegvesen utarbeider på vegne av Vest-Agder fylkeskommune, et forslag til reguleringsplan
for strekningen Stausland - Tangvall, langs Fv 456 i Søgne. Målene med reguleringsplanen er bedret
trafikksikkerhet for gående og syklende, bedre tilrettelegging for gange og sykkel, og opprettholdelse
av fremkommeligheten på fylkesvegen. Planområdet er forholdsvis lite, men har høy kompleksitet,
og mange konkurrerende interesser som skal ivaretas. Ved oppstart av planarbeidet er det ikke
midler avsatt i budsjett til gjennomføring. Derfor må tiltak som foreslås i planarbeidet prioriteres, og
det skal foreslås utbyggingsrekkefølge. Der det i dag er gangfelt som krysser fylkesveg (Fv 114 og Fv
456) er det vurdert å erstatte disse med planskilte kryss (underganger). Tellingen skal bidra til
prioritering mellom disse.
Statens vegvesen har gjennomført en telling av gående og syklende som en av utredningene i
planarbeidet. Tellingen skal gi informasjon om antall gående og syklende på dagens gang-/sykkelveg
langs Hølleveien, hovedstrømmer i gang-/sykkeltrafikken, og bruk av gangfeltet ved Tangveien.

Metode
Utvalg av steder
Tellingen skal si hvor mange som ferdes på gang-/sykkelvegen, trafikkstrømmer, og bruk av gangfelt
over fylkesveg. Nygård skole er et viktig målpunkt midt i planområde. Det ble valgt å ha et tellepunkt
ved gangfeltet over Stauslandsveien. Dette punktet viser bruk av gangfelt, og reiser på gang/sykkelveg til og fra Nygård skole, og videre nordover mot Tangvall sentrumsområde, sørover mot
Høllen, og østover mot Stausland/Langenes. Det andre tellepunktet ble valgt å være ved gangfeltet
fra Tangveien, over Fv 456, og inn på gang-/sykkelvegen langs Hølleveien. Dette punktet viser både
bruk av gangfeltet fra Tangveien, og indirekte av gangfeltet over Fv 114, ved at reisende nord for
tellepunktet kommer fra eller skal til gangfeltet over Fv 114. (Det er ingen målpunkt eller andre
veier/stier mellom tellepunktet og gangfeltet over Fv 114.) Tellepunktet ligger nord for Nygård skole,
slik at punktene dekker mye av skolereisene langs Fv 456. Skolereiser fra boligområde i enden av
Rinneveien fanges ikke opp.

Nygård skole1.-7. trinn
Tangvall sentrum

Idrettsanlegg og ungdomsskole
Figur 1Tellepunkt;

Tellepunkt

Gangfelt

Målpunkt
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Dagens g-/s-veg i planområde

Utvalg av tidspunkt
Det skal telles for å kartlegge hverdagsreiser, med særlig fokus på skolereiser. Det ble derfor valgt å
telle tirsdag 1. november 2016, og igjen tirsdag 30. mai 2017.
Tellingene ble utført i to bolker, en om morgenen i tidsrommet 07:00 – 09:00, og en om
ettermiddagen i tidsrommet 13:45 – 17:00. Tidsintervallene ble satt på 30 min, med unntak av
kvarteret fra 13:45 – 14:00. Skolen ble kontaktet for å finne starttidspunkt på ettermiddagsøkten, slik
at skolebarn på vei hjem kom med i tellingen.

Telleskjema
Telleskjema ble utarbeidet slik at de skiller på gående og syklende, og på hvilken retning de reisende
går/sykler. De som bruker sparkesykkel er telt som gående.
Skjema for gangfeltet over Stauslandsveien:

Skjema for gangfeltet over Hølleveien ved Tangveien:
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Fordeling av arbeid i tellingen
Ved begge tellepunktene deltok to personer i tellingene. Ved Stauslandsveien reigstrerte en person
gående, og den andre syklende. Ved gangfeltet ved Tangveien reigstrerte en person gående og
syklende sørover langs Hølleveien, de som skulle inn Tangveien nordfra, og de som kom ut fra
Tangveien og skulle nordover, dvs høyre side i telleskjema. Den andre personen registrerte gående
og syklende nordover langs Hølleveien, de som skulle inn Tangveien sørfra, og de som kom ut fra
Tangveien og skulle sørover, dvs venstre side i telleskjema

Behandling av innhentet data
Data fra tellingene er overført til regneark. I tillegg til tabeller er det produsert stolpediagram.
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Resultat
Telling av gående og syklende i gangfelt over Stauslandsveien
1. nov. 2016
60

Antall personer

50
40
30
20
10
0

Tidspunkt
Gående mot Tangvall

Syklister mot Tangvall

Gående mot Høllen

Syklister mot Høllen

Summert begge retninger - Telling av gående og syklende i
gangfelt over Stauslandsveien 1. nov. 2016
60

Antall personer

50
40
30
20
10
0

Tidspunkt
Gående
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Syklister

Telling av gående og syklende i gangfelt over Stauslandsveien
30. mai 2017
50
45

Antall personer

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Tidspunkt
Gående mot Tangvall

Syklister mot Tangvall

Gående mot Høllen

Syklister mot Høllen

Summert begge retninger - Telling av gående og syklende i
gangfelt over Stauslandsveien 30. mai 2017
60

Antall personer

50
40
30
20
10
0

Tidspunkt
Gående
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Syklister

Telling av gående og syklende langs Hølleveien ved Tangveien
1. nov. 2016
60
50
40
30
20
10
0

Gående nordover langs Hølleveien

Syklister nordover langs Hølleveien

Gående sørover langs Hølleveien

Syklister sørover langs Hølleveien

Summert begge retninger - Telling av gående og
syklende langs Hølleveien ved Tangveien 1. nov. 2016
70

Antall personer

60
50
40
30
20
10
0

Tidspunkt
Gående

Syklister
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Telling av gående og syklende langs Hølleveien ved Tangveien
30. mai 2017
35
30
25
20
15
10
5
0

Gående nordover langs Hølleveien

Syklister nordover langs Hølleveien

Gående sørover langs Hølleveien

Syklister sørover langs Hølleveien

Summert begge retninger - Telling av gående og
syklende langs Hølleveien ved Tangveien 30. mai
2017
50
45

Antall personer

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Tidspunkt
Gående

Syklister
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Telling av gående og syklende i gangfeltet ved Tangveien
1. nov. 2016
10
8
6
4
2
0

Gående fra Tangveien og nordover

Syklister fra Tangveien og nordover

Gående fra Tangveien og sørover

Syklister fra Tangveien og sørover

Gående inn Tangveien nordfra

Syklister inn Tangveien nordfra

Gående inn Tangveien sørfra

Syklister inn Tangveien sørfra

Summert begge retninger - Telling av gående og
syklende i gangfeltet ved Tangveien 1. nov. 2016
12

Antall personer

10
8
6
4
2
0

Tidspunkt
Gående fra Tangveien

Syklister fra Tangveien

Gående inn Tangveien

Syklister inn Tangveien
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Telling av gående og syklende i gangfeltet ved Tangveien
30. mai 2017
12
10
8
6
4
2
0

Gående fra Tangveien og nordover

Syklister fra Tangveien og nordover

Gående fra Tangveien og sørover

Syklister fra Tangveien og sørover

Gående inn Tangveien nordfra

Syklister inn Tangveien nordfra

Gående inn Tangveien sørfra

Syklister inn Tangveien sørfra

Summert begge retninger - Telling av gående og
syklende i gangfeltet ved Tangveien 30. mai 2017
12

Antall personer

10
8
6
4
2
0

Tidspunkt
Gående fra Tangveien

Syklister fra Tangveien

Gående inn Tangveien

Syklister inn Tangveien
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morgen:
ettermiddag:

13:45-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

morgen:

07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00

07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00

ettermiddag:

13:45-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

Gangfelt over Stauslandsveien ved Hølleveien
Nordover mot Tangvall
Sørover mot Stausland/Høllen
Gående
Syklister
Gående
Syklister
5
4
0
0
0
0
7
8
0
1
0
0
7
3
14
16
37
20
51
36
1
2
2
1
1
0
2
4
26
20
26
40
1
2
2
1
1
3
2
nov

1
4
0
0
0
0
1
mai

2
2
3
5
2
2
6
nov

2
4
8
7
3
1
5
mai

32
37
18
4
4
6
5
nov

23
22
20
4
9
6
5
mai

4
21
38
15
10
13
3
nov

Sørover mot Stausland/Høllen

17
16
45
13
13
11
10
mai

Nordover mot Tangvall

Gang-/sykkelveg langs Hølleveien ved gangfelt fra Tangveien
Nordover på gs langs Hølleveien Sørover på gs langs Hølleveien Fra Tangveien og nordover
Fra Tangveien og sørover
Gående
Syklister
Gående
Syklister
Gående
Syklister
Gående
Syklister
0
0
0
0
0
1
1
0
6
3
5
4
0
0
1
1
5
2
11
10
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
1
3
8
10
55
32
4
5
6
8
2
2
2
0
0
0
9
0
0
1
3
5
3
2
11
10
0
0
0
0
4
1
5
5
2
8
3
3
1
3
2

6
8
4
6
3
3
6

4
11
18
6
6
6
4

2
15
14
9
3
6
7

6
8
15
6
3
2
2

Nordover på gs langs Hølleveien

4
13
10
8
2
5
2

1
10
42
17
19
9
12

2
11
29
17
12
5
11

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
2
nov

Sørover på gs langs Hølleveien

Inn til Tangveien sørfra

Fra Tangvn. og nordover

Inn til Tangveien nordfra

Fra Tangvn. og sørover

Tidsintervaller

Tidsintervaller

Telling av gående og syklister ved Fv 456 Hølleveien utført 1. november og 30. mai 2016/17
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0
0
0
0
0
0
0
mai

0
2
0
1
1
2
0
nov

0
1
0
2
0
0
2
mai

1
0
5
2
0
4
1
nov

0
0
2
1
1
1
1
mai

Inn til
Gående
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
nov

Tangveien nordfra
Syklister
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
mai

0
0
1
0
0
0
0
nov

0
0
0
0
0
0
0
mai

Inn til
Gående
0
0
0
0
1
7
2
1
0
0
0
nov

Tangveien sørfra
Syklister
3
1
1
0
2
2
0
1
1
0
2
0
2
5
0
0
1
0
0
mai

3
4
4
2
3
0
0
nov

1
2
10
0
2
1
0
mai

Tolkning av resultat
Det er mange gående og syklende som bruker gang-/sykkelvegen langs Hølleveien. Makstime er et
begrep i trafikktellinger som beskriver den timen da trafikken er på det høyeste.

Gangfelt over Stauslandsveien
For tellepunktet ved gangfeltet over Stauslandsveien er makstimen om morgenen timen fra kl 08:00
til kl 09:00.

08:00 –
09:00

Nordover mot Tangvall
Gående
Syklende
nov
mai
nov
mai
63
40
77
76

Sørover mot Høllen
Gående
Syklende
nov
mai
nov
mai
2
2
4
5

Om ettermiddagen varierer det for retning og gåing/sykling hvilken time som har høyest trafikk:

13:45 –
14:30*
14:00 –
15:00
14:30 –
15:30

Nordover mot Tangvall
Gående
Syklende
nov
mai
nov
mai
3
5

Sørover mot Høllen
Gående
Syklende
nov
mai
nov
mai
69
45
59

8

61

15

*Tellingen ble utført med et ujevnt intervall, slik at makstimen her er kun 45 min.

Det er en tydelig hovedstrøm nordover om morgenen, og sørover om ettermiddagen. For de
syklende sprer hjemreisene seg utover et videre tidsrom, og dette kan tolkes som at skolebarn som
sykler avslutter skoledagen på litt ulike tidspunkt.
Det er uventet at færre går i mai enn i november. En feilkilde kan være regnvær om morgenen i mai
da tellingen ble utført.

Gangfelt ved Tangveien
Den største delen av trafikken som ble registrert i dette tellepunktet gikk nord og sørover på gang/sykkelvegen langs Hølleveien. Makstimen om morgenen er for disse reisene timen fra kl 07:30 til kl
08:30 for reisende nordover mot Tangvall, og timen fra kl 08:00 til kl 09:00 for reisende sørover mot
Høllen.

07:30 –
08:30
08:00 –
09:00

Nordover mot Tangvall
Gående
Syklende
nov
mai
nov
mai
13
12
66
42

Sørover mot Høllen
Gående
Syklende
nov
mai
nov
mai
7

7

13

12

Om ettermiddagen varierer det for retning og gåing/sykling hvilken time som har høyest trafikk:
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13:45 –
14:30*
14:00 –
15:00
14:30 –
15:30

Nordover mot Tangvall
Gående
Syklende
nov
mai
nov
mai
10
14
29

29

Sørover mot Høllen
Gående
Syklende
nov
mai
nov
mai
23

23
59

46

*Tellingen ble utført med et ujevnt intervall, slik at makstimen her er kun 45 min.

Dette tellepunktet har målpunkt både nord og sør for seg, og dermed er det noe mer spredning i
trafikken. De tydeligste hovedstrømmene er syklister nordover om morgenen, og syklister sørover
om ettermiddagen. Om ettermiddagen er det i tillegg en strøm av syklister nordover og gående
sørover.

Gående og syklende som bruker gangfeltet over Fv 456 til og fra Tangveien er betydelig færre enn de
som ferdes langs Hølleveien. Reiser fra Tangveien og nordover, samt fra Tangvall og inn til Tangveien
er tilnærmet ingen. For reisene fra Tangveien og sørover, og sørfra og inn Tangveien gjelder følgende
makstimer:

07:00 –
08:00
08:00 –
09:00
13:45 –
14:30
14:00 –
15:00
14:30 –
15:30

Fra Tangveien og sørover
Gående
Syklende
nov
mai
nov
mai
3
13

11

Inn Tangveien sørfra
Gående
Syklende
nov
mai
nov
mai
1
5
3

13
8

Data gir ikke
grunnlag for å
vise makstime.

7
8

7

12

3

Hovedstrømmen i gangfeltet går fra Tangveien og sørover om morgenen, og inn Tangveien sørfra om
ettermiddagen. I november var det foreldre som sto skolepatrulje i gangfeltet, og vi ser at det er flere
gående i retning av Nygård skole da. I mai er nytt fortau, og intensiv belysning etablert ved
gangfeltet, men tellingen viser at tilbudet på telledagen ikke ble benyttet av gående sørover om
morgenen.

Innvirkning på planarbeidet
Begge tellepunktene har forholdsvis mye trafikk av gående og syklende på gang-/sykkelvegen langs
Hølleveien. Når vi summerer nord og sørgående trafikk, vil trafikken i begge tellepunktene være i
området: Gående 50-100, Syklende 50-100. I tabellen under vises anbefalt bredde/løsning for gang/sykkelveg ved disse trafikkmengdene.
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Trafikktellingene støtter dermed opp om at det på strekningen bør etableres sykkelveg med fortau.

Konklusjon
Dagens bruk av gangfelt viser at det er gangfeltene over Fv 114, og over Stauslandsveien som er mest
i bruk, og at det er her gevinsten vil være størst mtp å etablere underganger. Dagens undergang like
sør for Linnegrøvan under Fv 456 vil anslagsvis ha samme trafikkmengde som tellepunktet ved
Tangveien, og støtter opp om behovet for utbedring av denne.
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Statens vegvesen
Region sør
Ressursavdelingen
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-sor@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen
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Region sør
Veg- og transportavdelingen
Samfunn
29.februar 2016

Risikovurdering
Fv456 Hølleveien, Søgne
Strekningen Stausland - Tangvall
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1 Bakgrunn for risikovurderingen
1.1Bestilling
Ressursavdelingen og Plan og forvaltning Vest Agder ved Marit Hunnes tok i desember 2015
initiativ til å få gjennomført en intern risikovurdering av trafikksikkerhet langs eksisterende
Fv456 Hølleveien i Søgne kommune ved å kontakte trafikksikkerhetsgruppa i Veg- og
trafikkavdelingen. Det skal gjennomføres trafikksikkerhetstiltak på denne strekningen og
Vegavdeling Vest Agder ønsket å starte denne prosessen ved å kartlegge
sikkerhetsproblemer på eksisterende veg. Den aktuelle strekningen dekkes av flere
reguleringsplaner. Flere av disse er gamle, og det er derfor ønskelig å vurdere dagens
situasjon på relativt fritt grunnlag.
I forkant av HAZID- samlingen var det et formøte for planlegging av risikovurderingen på
Vegkontoret Vest-Agder 7. januar.
Det ble gjennomført en bredt sammensatt ”HAZID-samling” (HAZard IDentification) på
Vegkontoret Vest-Agder13. januar 2016.

1.2 Formål
Formålet med risikovurderingen er å sikre god trafikksikkerhet for gående og syklende.

1.3 Risikovurderingsprosess og metode
På HAZID-samlingen ble det foretatt en identifisering av sikkerhetsproblemer (strekninger
med særtrekk i reguleringsplanen), en vurdering og rangering av risiko ved disse, og en
foreløpig prioritering av tiltak for å ivareta trafikksikkerheten. Dette tilsvarer trinn 2-4
under.

En enkel modell basert på HAZID er lagt til grunn for risikovurderingen. Metoden omfatter 5
trinn:
1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav.
Vurderingskriterier er at vegen skal være logisk og lettlest (optisk ledning/lesbart
kjøremønster, oppdage andre trafikanter), beskyttende barrierer (sikring), samsvar mellom
fartsnivå, trafikkmengde og vegstandard.
2. Identifisere sikkerhetsproblemer. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor?
3. Vurdere risiko. Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er konsekvensene?
4. Foreslå tiltak. Hva er effektive risikoreduserende tiltak?
5. Dokumentere. Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen
De vurderingene som ble gjort underveis i HAZID-samlingen er dokumentert i rapporten.
2
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Vurderingen av risiko settes inn i en matrise ut fra antatt frekvens og konsekvens av den uønskede
hendelsen.

Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)
Svært sjelden (sjeldnere enn hvert
50. år)

Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko i henhold til Håndbok 271 og kan tolkes slik:
Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

3
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1.4 Hazid-samling 13.januar

Som grunnlag for risikovurderingen ble det gjennomført en Hazid-samling 13. januar 2016
med følgende deltakere:

Navn

Rolle/tittel, arbeidssted

Marit Hunnes

Planleggingsleder, Ressursavdelingen SVV

Odd Anders Magnussen

Plan og forvaltning, Vest-Agder vegavdeling

Kjell Stangborli

TS-koordinator, Plan og forvaltning, Vest-Agder vegavdeling

Lars Versland

Trafikant og kjøretøy, Vest-Agder

Kjetil Dybvik

Drift og vedlikehold, Vest-Agder vegavdeling

Dag Røise

Rektor Nygård skole

Vibeke Wold Sunde

Saksbehandler Søgne kommune

Lasse Moen Sørensen

Vest-Agder Fylkeskommune

Rune Hofstad

Politiet Søgne og Songdalen

Arild Nærum

Prosessleder, Veg og transportavdelingen

Laila Felix

Rapportskriver, Veg og transportavdelingen

Vurderingene ble gjort på grunnlag av deltakernes kompetanse og lokalkunnskap. Gruppen
hadde kompetanse til å ivareta fagområdene drift og vedlikehold, trafikksikkerhet,
kollektivtrafikk, trafikkantatferd, planarbeid samt lokalkunnskap og atferdsmønstre for
skoleelever.

4
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2 Beskrivelse av analyseobjekt, vurderingskriterier og forutsetninger
lagt til grunn
2.1 Beskrivelse
Vegen som ble risikovurdert er fv456 på strekningen fra rundkjøringen i Tangvall sentrum
og frem til krysset Høllenveien x Stauslandsveien i Søgne kommune. Fv456 er tilknyttet E39
lenger nord, med en trafikkmengde på 17000 kjøretøy i retning Kristiansand per år, og
11400 kjøretøy i retning Stavanger. Fv456 Høllevegen har en trafikkmengde på 9500
kjøretøy per år.
Strekningen starter ved Tangvall sentrum der det er butikker, bensinstasjon, rådhus,
bibliotek og bussterminal. GS-veg går planskilt i undergang øst- vest rett inn i torgområdet i
Tangvall sentrum.
Flere steder er det utkjørsler fra boliger rett ut i fylkesvegen samt at det er dårlig sikt på
grunn av beplantning tett inntil veg med hekker. Det er etablert et tråkk på vegskulder
vestlig side mellom næringsområdet ved Linnegrøvan og Nygård skole. Store kjøretøyer
trafikkerer inn til Linnegrøvan og sør for krysset ved Stausland videre til Høllen vest
industriområde.
GS-veg går langs fv456 på vestsiden, og sør for T-kryss inn til Linnegrøvan går GS-veg i
undergang under fv456. Denne er ikke universelt utformet, den er bratt, med dårlig kurve og
dårlig sikt.

Ved skolen er det en bussholdeplass. Den brukes også av foreldre som vil bringe-/hente
elever. Om sommeren er det i tillegg salg av jordbær her. Det er observert at tunge
kjøretøyer ofte anvender bussholdeplassen til hvileplass. Lengst i sør er det busslommer på
begge sider av fv456 nede ved Stausland, uten tilrettelagt kryssing. Nordgående av disse
busslommene benyttes av foreldre til å sette av elever.
Elevene på mellomtrinnet har sykkelparkering i sørenden av skolegården,
ungdomsskoleelever er henstilt til å bruke sykkelveg langs Fv456 og parkere i nordenden av
skolegård for å unngå at syklister kjører gjennom skolegårdområdet med fare for påkjørsel
av småskoleelever i lek i skolegården. Lærere parkerer langs Nygårdsheia og på to
parkeringsområder for ansatte, der det også er barn som krysser til fots og per sykkel
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2.2 Oversiktskart

Strekningen ble delt inn i 3 elementer:
Element 1 Stausland kryss fv456 x fv165 - til undergang Linnegrøvan,
Element 2 Kryssområdet Linnesgrøvan inklusiv GS-undergang
Element 3 Strekningen kryssområdet Linnesgrøvan til kryss Tangvall sentrum

6

847

Ulykker 2005-2014
Det har skjedd 5 ulykker med lettere personskader siste 10 år. Politiet har rapportert en
møteulykke med personskade mellom syklister i 2013 i undergang nord for Linnegrøvan.

Påkjøring sykkel fra fortau/GS-veg 2006
Påkjøring bakfra 2008

Møteulykke sykkel kulvert 2013

MC ulykke påkjøring bakfra 2011

Møteulykke 2013
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Oversikt dagens GS-tilbud i området markert
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3 Sikkerhetsproblemer, vurdering av risiko og forslag til tiltak
3.1 Element 1Krysset Stausland – GS undergang Linnesgrøvan

3.1.1Sikkerhetsproblemer
Uønsket hendelse
Medvirkende faktor
Uh1

1) Autovern i siktsonen i kryss Stauslandsvei/Hølleveien.

Sidekollisjon

2) Busslomme i siktsonen Dr Rohdes vei (få busser)
3) Dårlig sikt mot syd ved utkjøring fra søndre avkjøring i
busslomme. Høybrekk på veg og GS-veg ligger høyere
enn fv456
4) Busslommen ved skolen har utflytende areal i begge
ender
5) Dårlig sikt mot nord i nordre avkjørsel fra busslommen
ved skolen
6) Dårlig sikt i noen enkeltavkjørsler på vestsiden av fv456

Uh2

7) Dårlig sikt mellom GS-veg og Dr Rhodes vei

Påkjøring fotgjenger/syklist

8) Direkteavkjørsler ut på GS-veg med dårlig sikt(hekker).
9) Felles atkomstveg og GS mellom Dr Rhode og
busslomme v/skolen
10) Dårlig sikt mellom atkomstveg og GS i søndre del av
busslomme ved skolen
11) Balløkke tett på busslomme ved skolen
12) Dårlig sikt mot GS-veg nord for avsvingende biler fra
fv456
13) GS-veg krysser foran tett busskur
14) Kryssende skolebarn fra boliger på vestsiden av fv456
15) Venteareal for sydgående buss tett ved fv456(skolebarn
kan havne ut i vegen)
16) Syklister unngår undergang og velger å sykle langs
fv456 med kryssing ved busslomme ved skole

Uh3

4) Busslommen ved skolen har utflytende areal i begge

Påkjøring bakfra

ender
6) Dårlig sikt i noen enkeltavkjørsler på vestsiden av fv456

De fleste av de medvirkende faktorene er stedfestet på kartet på neste side.
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5
)

12)

6)

14)
4)

15)

13)
3)+ 10)
8)+9
)

7)
2)

1)
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3)

Hp 2 m 13630høybrekk på G-veg før atkomstveg til boliger

9)

Felles adkomstveg til eiendommer via GS-veg kommer ut i søndre del av areal med
bussholdeplass. Dårlig sikt grunnet hekk og blandet trafikk.

10)

Søndre del av bussholdeplass; Dårlig sikt mellom atkomstveg til bolig og GS-veg
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11)

Busslomme ved skolen.

6)

Direkte utkjørsler fra eiendommer med dårlig sikt.

3.1.2 Vurdering av risiko
Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)

Uh2
Uh1, Uh3

Uh2

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 50. år)
Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo mulig frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike
uønskede hendelsene.

Ut fra vurdering av frekvens og konsekvens mener analysegruppa at de uønskede
hendelsene kan rangeres slik med hensyn til bidrag til risiko:
Uønskede hendelser

Bidrag til risiko

UH1 Sidekollisjon

2

UH2 Påkjøring fotgjenger/syklist

1

UH3 Påkjøring bakfra

3
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Gruppas vurdering
Gruppa vurderte problemstillingene og har kommet frem til at risikoen er desidert høyest for
påkjøring av gående og syklende ved busslommen utenfor Nygård skole. Det er blandet
trafikk med buss, foreldre som setter av elever, elever som bruker busslommen til venteareal
og syklister som krysser foran tett busskur. Busslommen er utflytende med mye trafikk i alle
retninger som tar oppmerksomheten bort fra gående og syklende.
Flere steder langs strekningen deler ulike trafikantgrupper samme vegareal, og de har dårlig
sikt til hverandre. Flere steder er det høye hekker som hindrer sikt mellom trafikanter som
kommer brått på. Systemet er derfor ikke lettlest og logisk.

3.1.3 Forslag til risikoreduserende tiltak
Nedenfor følger forslag til tiltak rettet mot identifiserte uønskede hendelser og medvirkende
faktorer. Tabellen er sortert i henhold til de uønskede hendelsenes vurderte bidrag til risiko.

Medvirkende faktorer
Uh2
Påkjøring av
fotgjenger/
Syklist

Forslag til tiltak

7) Dårlig sikt mellom GS-veg og Dr



Siktutbedring



Siktutbedring i avkjørsel mot GS-veg



Siktutbedring i avkjørsel i søndre del

Rhodes vei
8) Direkteavkjørsler ut på GS-veg
med dårlig sikt(hekker).
9) Felles atkomstveg og GS
mellom Dr Rhode og busslomme
v/skolen
10) Dårlig sikt mellom atkomstveg
og GS i søndre del av buss-

av busslomme mot GS-veg. Trekke

lomme ved skolen

avkjøring til Dr. Rhodesvei nordover

11) Balløkke tett på busslomme ved



Gjerde langs fotballøkke



Siktutbedring

13) GS-veg krysser foran tett busskur



Legge GS-veg på baksiden av leskur

14) Kryssende skolebarn fra boliger på



Vurdere 40km/t og fysiske tiltak

skolen
12) Dårlig sikt mot GS-veg nord
for avsvingende biler fra fv456

vestsiden av fv456

dersom det er tilfredsstillende
grunnforhold


Tilrettelegge kryssing ved skolen
med deleøy. Alternativt: Ny atkomst
i bakkant av bebyggelsen på
vestsiden kombinert med tett gjerde
mot fv456

15) Venteareal for sydgående buss tett



Ensrette busstopp (mot nord)

ved fv456(skolebarn kan havne ut i



Korte inn busslomme. Busslommen

vegen)

kun tillatt for buss.


Etablere av/påstigning for
foreldrekjøring og parkering for
lærere via Dr Rohdes veg
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16) Syklister unngår undergang og



Utbedring av undergang



Fjerne rekkverk frem mot kryss

velger å sykle langs fv456 med
kryssing ved busslomme ved
skole
Uh1

1) Autovern i siktsonen i kryss

Sidekollisjon

Stauslandsvei/Hølleveien.
2) Busslomme i siktsonen Dr Rohdes

fv456, evnt å erstatte med rabatt


Trekke krysset nordover.



Innkorting av busslomme med

vei (få busser)
3) Dårlig sikt mot syd ved utkjøring
fra søndre avkjøring i

enveiskjøring vil bidra til

busslomme. Høybrekk på veg

siktutbedring i begge ender av

og GS-veg ligger høyere en

busslommen.

fv456
4) Busslommen ved skolen har
utflytende areal i begge ender
5) Dårlig sikt mot nord i nordre
avkjørsel fra busslommen ved
skolen



6) Dårlig sikt i noen enkelt-

Ny adkomstveg på vestsiden og
stenging av avkjørsler mot fv456.

avkjørsler på vestsiden av fv456
Uh3

4) Busslommen ved skolen har

Påkjøring



utflytende areal i begge ender

Krymping av busslomme, bedre
definert område, flytte av-/på

bakfra

stigning for foreldrekjøring, ensrette
busslomme nordover
6) Dårlig sikt i noen enkeltavkjørsler
på vestsiden av fv456



Ny adkomstveg på vestsiden og
stenging av avkjørsler mot fv456.

Gruppas anbefaling
Gruppa anbefaler sterkt å flytte foreldrekjøringen vekk fra busslommen og etablere et areal
for av- / og påstigning syd for skolen via Dr.Rhodesvei, se forslag på neste side. Da kan
busslommen krympes. Det blir plass til å trekke avkjørselen inn lenger nord og sikre bedre
sikt da trafikantene møter hverandre i en bedre vinkel.
Arealet på busslommen blir mer definert, mindre utflytende og mer lettlest. Gruppen
anbefaler videre at busstoppet ensrettes mot nord, og at lommen kun tillates for buss.
Trafikantene vil få en bedre leding, og systemet vil bli mer lettlest og logisk.
Det anbefales også å etablere en ny atkomstveg til fv456 på vestsiden, og stenge dagens
avkjørsler mot fv456.
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Fv456 x Dr Rhodes vei trekkes
nordover

Etablering av areal for av-/
påstigning for foreldrekjøring
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3.2 Kryss Linnesgrøvan inkl GS-veg i undergang

3.2.1 Sikkerhetsproblemer
Uønsket hendelse
Uh1 Sidekollisjon

Medvirkende faktor
17) Generelt mye trafikk på hovedvegen og korte luker

Uh2 Påkjøring

18 Bratt ned mot undergang, krapp kurve og dårlig sikt

fotgjenger/syklist

gjennom undergang.

Syklist/syklist og

19) Noen syklister velger å bruke fv456

syklist/fotgjenger

20) Kryssende fotgjengere og syklister i plan til
Linnesgrøvan, dårlig sikt pga trerekke
21) Biler kjører ut av vegen og havner på GS-veg i
undergangen. Feil utforming av rekkverk

Uh3 Påkjøring bakfra

22) Mye venstresvingende biler ned til Linnegrøvan

De fleste av de medvirkende faktorene er stedfestet på kartet nedenfor.

20

Kryss fv456 x Linnegrøvan

)

18)
Kulvert krysser under fv456
21)
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GS-veg går bratt ned mot undergang, krapp kurve og dårlig sikt gjennom undergang.

21)

Utforming av rekkverket er feil og for kort. Biler kan kjøre ut av vegen og havne på GS-veg i undergangen.

20)

Fotgjengere og syklister smetter over fv456 mellom trær ved kryss inn til Linnegrøvan
næringsområde
17
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3.2.2 Vurdering av risiko
Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per
år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)

Uh2
Uh1, Uh3

Uh2

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 50. år)
Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo mulig frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike
uønskede hendelsene.

Ut fra vurdering av frekvens og konsekvens mener analysegruppa at de uønskede
hendelsene kan rangeres slik med hensyn til bidrag til risiko:
Uønskede hendelser

Bidrag til risiko

UH1 Sidekollisjon

2

UH2 Påkjøring fotgjenger/syklist

1

UH3 Påkjøring bakfra

2

Gruppas vurdering
Gruppa gikk gjennom sikkerhetsproblemene og kom frem til at risikoen for en uønsket
hendelse er størst ved undergangen for gående og syklende. Utformingen er ikke universelt
utformet, og er hverken lettlest eller logisk. GS-trafikanter har dårlig sikt til hverandre, og
gående og syklende trafikkerer det samme arealet. Det er stor fare for møteulykker mellom
sykkel og sykkel eller mellom sykkel og fotgjenger. Politiet har allerede registrert en slik
ulykke med personskade. Den dårlige utformingen fører dessuten til at noen syklister velger
å benytte fv456.
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3.2.3 Forslag til risikoreduserende tiltak
Uønsket

Medvirkende faktorer

Forslag til tiltak

hendelse
Uh2

18) Bratt ned mot undergang, krapp



Ny undergang med bedre

Påkjøring

kurve og dårlig sikt gjennom

stigningsforhold, kurve og bredde.

fotgjenger/

undergang.

Skille gående og syklende

syklist

19) Noen syklister velger å bruke fv456



Omlegging av Rinneveien nordover

20) Noen fotgjengere og syklister krysser

ut i kryss Linnegrøvan (rundkjøring)

Sykkel/

fv456 i plan over til Linnesgrøvan. Dårlig

og stenging av atkomstveier til

sykkel

sikt pga trerekke.

fv456 på vestsiden. Dette gir

Sykkel/

mulighet for bedre stigningsforhold

fotgjenger

for ny undergang på omtrent samme
sted.
21) Biler kjører ut av vegen og havner på



Bedre utforming av rekkverk



Rundkjøring i kryss Linnegrøvan

GS-veg i undergangen. Feil utforming av
rekkverk
Uh1

17) Generelt mye trafikk på

Side-

hovedvegen og korte luker ut fra

kollisjon/

Linnegrøvan

påkjøring

22) Mye venstresvingende biler foran

bakfra

møtende trafikk ned til Linnegrøvan

Nytt kryss med Rinneveien

Rinneveien

Stenge atkomstveier til fv456,
samlevei via Rinneveien

Gruppas anbefaling
Gruppa anbefaler en ny undergang med bedre stigningsforhold, kurvatur og bredde. Gående
og syklende må skilles. Omlegging av Rinneveien vil bedre mulighetene for en akseptabel
undergang i omtrent samme område. Krysset ved Linnegrøvan bør bygges om til
rundkjøring.
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3.3 Strekningen kryssområde Linnegrøvan -Tangvall sentrum

3.3.1 Sikkerhetsproblemer
Uønsket hendelse

Medvirkende faktor

Uh1 Sidekollisjon

23 ) Mye svingebevegelser, mye å forholde seg til i kryss fv456
x fv114. Dårlig belysning
24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456 m/dårlig sikt, stort tre

Uh2 Påkjøring bakfra

24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456 m/dårlig sikt, stort tre
25) Oppbremsing for gangfelt. Dårlig belysning i gangfelt over
fv456. GS-trafikanter kommer fort ut bak hekk. Ingen
landingsplass på østsiden
26) Oppbremsing for syklende som krysser
fv114. Syklistene kommer fort. Annen trafikk på fv456 tar
oppmerksomhet.

Uh3 Påkjørt

25) Dårlig belysning i gangfelt over fv456. GS-trafikanter

fotgjenger/syklist

kommer fort ut bak hekk. Ingen landingsplass på østsiden
27) Dårlig belysning i gangfelt over fv114. Dårlig sikt fra GSveg fra syd mot fv114
28) Noe villkryssing nord for gangfelt over fv456
v/Tangveien (som er stengt for kjøring)
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Tangveien

24)
26)+27)

Tangveien

28)
25)
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Tidligere veg er stengt med jordvoll, fremdeles sti for fotgjengere som kommer rett ut i
vegen

25)

Atkomst til Tangvegen direkte fra Fv456 er stengt med betongblokk. Fotgjengerkryssing
ligger litt sør for Tangveien. Trafikkøy på nordsiden er fortsatt utformet som
venstresvingfeltfelt til Tangveien. Dårlig belysning i kryssingspunktet. (google map)

24)

Stort tre på eiendom tar sikt (Via photo)
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3.3.2 Vurdering av risiko

Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)

Uh3
Uh1, Uh2

Uh3

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 50. år)
Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo mulig frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike
uønskede hendelsene.

Ut fra vurdering av frekvens og konsekvens mener analysegruppa at de uønskede
hendelsene kan rangeres slik med hensyn til bidrag til risiko:
Uønskede hendelser

Bidrag til risiko

UH1 Sidekollisjon

2

UH2 Påkjøring bakfra

3

UH3 Påkjøring fotgjenger/syklist

1

Gruppas vurdering
Hazidgruppen vurderte påkjøring av gående og syklende som høyest bidrag til risiko.
Det er dårlig sikt og dårlig belysning i kryssingspunktene, både over fv456 og over fv114
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3.3.3 Forslag til risikoreduserende tiltak

Uønsket

Medvirkende faktorer

Forslag til tiltak

hendelse
Uh2

25) Dårlig belysning i gangfelt over



Intensivbelysning

Påkjøring

fv456. GS-trafikanter kommer fort ut bak



Stenge for fotgjengere ut av hekk,

av gående/

hekk. Ingen landingsplass på østsiden

og lede GS-trafikanter til kryssing

syklende

ved etablering av forlenget trafikkøy
og gangfelt ut fra Tangveien
27) Dårlig belysning i gangfelt fv114.



Intensivbelysning

Dårlig sikt fra GS-veg fra syd mot fv114



Siktutbedring fra GS-veg syd mot
fv114

28) Noe villkryssing nord for gangfelt



over fv456 v/Tangveien (som er

Forlenge trafikkøy og flytte gangfelt
nordover (rett frem fra Tangveien)

stengt for kjøring)
Uh1

23) Mye svingebevegelser, mye å

Side-

forholde seg til i kryss fv456 x fv114.

kollisjon

Dårlig belysning.



24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456

Krysset bygges om til rundkjøring.
Belysning opprustes



Snu avkjørsler mot Tangveien



Snu avkjørsler mot Tangveien

m/dårlig sikt, stort tre.
Uh3

24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456

Påkjøring

m/dårlig sikt, stort tre.

bakfra

25) Oppbremsing for gangfelt over



Intensivbelysning

fv456. Dårlig belysning. GS-trafikanter



Stenge for fotgjengere ut av hekk,

kommer fort ut bak hekk. Ingen

og lede GS-trafikanter til kryssing

landingsplass på østsiden

ved etablering av forlenget trafikkøy
og gangfelt ut fra Tangveien

26) Oppbremsing for syklende som
krysser fv114. Syklistene kommer fort.



Krysset bygges om til rundkjøring.
Belysning opprustes

Annen trafikk tar oppmerksomhet.

Gruppas anbefaling
Gående og syklende kan komme brått på for bilister da de ikke synes pga vegetasjon og
dårlig belysning. Siktrydding og forsterking av belysning vil bedre dette. Gruppa mener det
bør vurderes å snu avkjørsler som kjører ut i Fv456 ved det store treet. Ved å snu
avkjørselen med avkjørsel fra Tangveien vil det være lavere risiko for uønskede hendelser i
dette punktet.
Det bør også vurderes å bygge om krysset fv456 x fv114 til rundkjøring
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4 Oppsummering og anbefaling for fv456 mht trafikksikkerhet
Gruppas samlede vurdering og anbefaling
Busslommen ved Nygård skole er en stor utfordring. Det er et utflytende areal, preget av
blandet og myldrende trafikk. Det er buss som stopper, foreldre som setter av elever, elever
som bruker busslommen til venteareal og syklister som krysser foran tett busskur.
Gruppa anbefaler sterkt å flytte foreldrekjøringen vekk fra busslommen og etablere et areal
for av- / og påstigning syd for skolen via Dr.Rhodesvei, se forslag under punkt 3.2. Da kan
busslommen krympes. Det blir plass til å trekke avkjørselen inn lenger nord og sikre bedre
sikt da trafikantene møter hverandre i en bedre vinkel.
Arealet på busslommen blir mer definert, mindre utflytende og mer lettlest. Gruppen
anbefaler videre at busstoppet ensrettes mot nord, og at lommen kun tillates for buss.
Det anbefales også å etablere en ny atkomstveg til fv456 på vestsiden, og stenge dagens
avkjørsler mot fv456.
Undergangen for gående og syklende har en uheldig utforming, bratt og smal med krapp
kurvatur og dårlig sikt. Utformingen tilfredsstiller ikke dagens krav. GS-trafikanter har dårlig
sikt til hverandre, og gående og syklende trafikkerer det samme arealet. Det er stor fare for
møteulykker mellom syklist og syklist, samt mellom syklist og fotgjenger. Ulykke med
personskade er registrert i undergangen. Den dårlige utformingen fører dessuten til at en
del syklister heller velger å benytte fv456.
Gruppa anbefaler en ny undergang med bedre stigningsforhold, kurvatur og bredde. Gående
og syklende må skilles. Dette kan oppnås ved å stenge atkomstveier til Hølleveien, og gi
boliger ny atkomst via Rinneveien på baksiden. Omlegging av Rinneveien vil bedre
mulighetene for en akseptabel undergang i omtrent samme område. Som følge av dette bør
krysset ved Linnegrøvan bygges om til rundkjøring.
På strekningen nord for Linnegrøvan kan gående og syklende komme brått på bilister da de
de ikke synes på grunn av vegetasjon og dårlig belysning. Siktrydding og forsterking av
belysning vil bedre dette.
Gruppen mener det bør vurderes å snu avkjørselen ut i fv456 på østsiden av kryss fv456 x
fv114Udet store treet), til Tangveien i bakkant.
Krysset fv456 x fv114 bør også vurderes ombygget til rundkjøring
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5 Vurdering av midlertidig rundkjøring Linnegrøvan
Søgne kommune behandlet nylig en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan fra 2011,
vist nedenfor.

Reguleringsplan 2011
Rundkjøringen, med diameter 30m og redusert avstand til gs-veg, er vridd noe nordover for
å unngå å innløse hus på vestsiden av fv456. Gs-veg på østsiden er fjernet. Avkjørsel like
nord for rundkjøringen ønskes opprettholdt.

Her er rundkjøringen illustrert slik det er søkt om.
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Hazidgruppa vurderte denne midlertidige løsningen ift de utfordringene som nå var
avdekket i området, og kom fram til følgende sikkerhetsproblemer:

Sikkerhetsproblemer


Smal rabatt mellom rundkjøring og GS-veg



Dårlig avbøyning fra nord



Trang rundkjøring



Svært ugunstig med avkjørsel tett opp til rundkjøring



Det er vanskelig å bygge en undergang med tilfredsstillende stigningsforhold
uten at atkomstveg syd for rundkjøringen kan stenges og føres ut via
Rinneveien. En omlegging av Rinneveien koblet som en 4. arm i rundkjøringen
medfører innløsning av eiendom i sydvestre kvadrant (Hølleveien 40).

Gruppas vurdering
Hazidgruppa mener det er uheldig å legge til rette for bygging av en minimumsløsning for å
spare en eiendom som sannsynligvis likevel må innløses for å kunne bygge en undergang
som tilfredsstiller dagens krav. Dagens undergang ble vurdert som ett av de største
sikkerhetsproblemene i området, og bør ses i sammenheng med bygging av rundkjøring i
krysset med Linnegrøvan.
Gruppa vurderte også den regulerte gs-vegen på østsiden av fv456. (Reguleringsplan 2011)
Reguleringsplanen legger opp til at fotgjengere og syklister må krysse Linnegrøvan i plan.
Det er mye store kjøretøy til og fra industriområdet på Linnegrøvan. Sjåførene i disse
kjøretøyene er opptatt av å finne luker i trafikken når de skal ut på fv456, og det vil derfor
kunne oppstå farlige situasjoner med fotgjengere og syklister som havner i blindsonen.
Gruppa vil derfor fraråde denne løsningen.
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Sammendrag

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for fv. 456 Hølleveien, Søgne kommune, er det
foretatt beregning av støy fra veg.
Planen omfatter etablering av gang- og sykkelveg langs fv 456 fra Tangvallveien til Stauslandsveien.
Det planlegges også 2 nye rundkjøringer; i kryss med fv 114 Tangvallveien og med kommunal veg
Linnegrøvan.
Planområdet er med dagens situasjon utsatt for trafikkstøy. Både i kryss hvor det er planlagt
rundkjøringer og på strekninger hvor det kun planlegges trafikksikkerhetstiltak, ligger
randbebyggelsen langs vegen med fasade mot veg i rød sone.
Det planlegges bygget 2 nye rundkjøringer. Rundkjøringene kategoriseres som ny veg og for berørte
eiendommer legges grenseverdier for nye tiltak i henhold til retningslinje T-1442 til grunn.
Det foreslås å bygge støyskjermer ved begge rundkjøringene. Det er foreslått 3 skjermer med en
samlet lengde på 145 m. De foreslåtte skjermene vil redusere støyen til under grenseverdien både
ved fasade og ved utendørs oppholdsplass.
På strekningene mellom rundkjøringene planlegges gs-veg langs eksisterende fylkesveg. Det er
ingen endring av støynivået på disse strekningene. Tiltaket er et miljø- og trafikksikkerhetstiltak.
I henhold til Fylkeskommunens vedtak av 18.05.2011 kreves det ikke gjennomført tiltak.
ViaNova Kristiansand AS

Prosjektleder
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1

INNLEDNING

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for fv. 456 Hølleveien, Søgne kommune, er det
foretatt beregning av støy fra veg.
Planen omfatter trafikksikkerhetstiltak. Det skal etableres gang- og sykkelveg langs fv 456.
Planforslaget omfatter også 2 nye rundkjøringer; i kryss med fv 114 Tangvallveien og med kommunal
veg Linnegrøvan. Ved begge rundkjøringer skal gs-vegen krysse planskilt i kulvert. Bortsett fra de 2
rundkjøringene, gjøres det ellers ikke tiltak på fylkesvegen.
Bygninger på 2 eiendommer rives for å gi plass til rundkjøringene.
Støyberegninger er utføret av ViaNova Kristiansand AS.

2

PLANGRUNNLAG

Beregningene er utført mot prosjekteringsmodell hos Statens vegvesen (Quadri DCM). Modellen er
basert på foreliggende digitalt kart. Kartet er supplert med innmålinger.
Kartet gir plansituasjonen for eksisterende bebyggelse og kotehøyder for terreng.
Det er utarbeidet detaljplan for ny situasjon. Prosjektert ny gs-veg med kulverter samt nye
rundkjøringer er lagt inn i beregningsmodellen.
Det gjøres ikke endringer som medfører endring av trafikkmengde.
Trafikkdata er innhentet fra Statens vegvesen og framskrevet til beregningstidspunktet år 2037.
Eksisterende bygg og skjermer av betydning for støyen er lagt inn i beregningsmodellen.

3

BEREGNINGSMETODE

Beregningene er utført etter Nordisk Beregningsmetode for vegtrafikkstøy.
I detaljarbeidet er det benyttet Novapoint Støy for beregning av utestøy. Programmet benytter digital
terrengmodell med ny plansituasjon (3D-informasjon), vegdata, trafikkdata med videre.

4

TRAFIKKDATA

Statens vegvesen har trafikktall for år 2016. Trafikkmengden er framskrevet til beregningstidspunktet
år 2037. Støyberegning er utført med dagens skiltede hastighet på 50 km/t.
Døgnfordeling av trafikken er i henhold til M-128, ”Veileder til Miljødepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)”. Det er regnet med døgnfordeling i gruppe 1, typisk
riksveg.
Veg
Fv. 456 Hølleveien
Fv. 114 Tangvallveien

ÅDT
15900
5530

Trafikkmengde år 2037
Dag (%)
Kveld (%)
75
15
75
15

Natt (%)
10
10
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Fart
km/t
50
50

Tunge
%
7
6

5

TILTAKSKRITERIER

T-1442 (2016), Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, skal legges til grunn ved
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte
statlige etater. T-1442 ble fastsatt av Miljøverndepartementet 26.01.2005 og revidert i 2012 og 2016.
Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt
eksisterende virksomhet.
Retningslinjen er ikke rettslig bindende. Retningslinjen kan derfor fravikes, men vesentlige brudd på
den kan gi grunn til innsigelse til planen, blant annet fra fylkesmannen som statlig fagmyndighet for
støy.
Retningslinjene kommer til anvendelse ved:
- Etablering av nye boliger eller annen støyfølsom arealbruk ved eksisterende eller planlagt
støykilde.
- Etablering av ny støyende virksomhet (for eksempel ny vei).
- Utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet, forutsatt at endringene medfører
krav om plan etter plan- og bygningsloven.
Det anbefales generelt at retningslinjen legges til grunn ved alle endringer av virksomhet hvor
støynivået endres merkbart (>3 dB) ved støyfølsom bebyggelse og nivået samtidig overskrider
retningslinjens anbefalte grenser.
Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke merkbart forverrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet, skal
som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene.
Til retningslinjen har Miljødirektoratet utarbeidet en veileder, M-128, som er en faglig utdyping av
prinsipper, metoder og anbefalinger som er politisk fastsatt gjennom retningslinje T-1442.
Det skal kartlegges utendørs forhold, frittfeltverdi, for to støysoner; rød og gul.
Fra vei som støykilde gjelder disse kriterier:
 Rød sone. Lden 65 dB, L5AF 85 dB (natt)
 Gul sone. Lden 55 dB, L5AF 70 dB (natt)
Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og
etablering av støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.
Etter innføring av T-1442 utarbeidet Statens vegvesen notat "Støyretningslinjen T-1442, praktisering i
Statens vegvesen" datert 20.11.2007. Notatet gir anbefalinger for hvordan retningslinjen skal
praktiseres i Statens vegvesen.
Kilde Akustikk AS har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet Ambisjonsnivåmetoden. Metoden
er et hjelpemiddel for planlegging av støyreduksjonstiltak i samsvar med retningslinje T-1442.
Metoden kan nyttes til kostnadsoverslag i tidlig prosjektfase, for valg av tiltaksomfang og evaluering av
tiltakskostnad i forhold til støyreduksjonseffekt.
Vegvesenets praktisering gjelder langs riksveger. Det er opp til fylkeskommunen å bestemme om
retningslinjene også skal gjelde langs fylkesveger.
Vest-Agder fylkeskommune har i møte 18.05.2011 vedtatt at støyretningslinje T-1442 skal gjelde for
fylkeskommunale veger. Det gjøres unntak for blant annet miljøtiltak, trafikksikkerhetstiltak, tiltak for
gående - syklende og kollektivtrafikk. Veg- og kryssombygginger hovedsakelig begrunnet i disse tiltak
er også unntatt.
Forutsetning for unntakene er at innestøyen er lavere enn 35 dBA eller at støynivået øker mindre enn
3 dBA.
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6

BEREGNINGSPUNKTER

Det er beregnet støy ved mest støyutsatte fasader. Beregning er foretatt 2 m over bakken samt 4,5 m
over bakken ved eventuell 2. etasje.
Det er også beregnet støy i et rutemønster av beregningspunkter i planområdet. Beregning er foretatt
2 m over bakken. Beregningene danner grunnlag for støykotekartene.

7

BEREGNINGSRESULTATER

Området er preget av boliger i en randbebyggelse langs fylkesvegen.
Det bygges 2 nye rundkjøringer. Rundkjøringene kategoriseres som ny veg og for berørte
eiendommer skal grenseverdiene etter retningslinje T-1442 legges til grunn.
I forbindelse med bygging av rundkjøringene, må bygningene på 2 eiendommer rives.
Beregnede verdier er i henhold til metoden avrundet til nærmeste heltall. En beregnet endring på 0,5
dBA avrundes til 1 dBA. En endring på +/-1 dBA i tabell er innenfor metodens usikkerhet og kan
neglisjeres. En slik forskjell er også for liten til at den vil registreres av det menneskelige øret.
Ved vurdering av støynivåer i den videre beskrivelsen, vil det være praktisk å kjenne til at det
menneskelige øre vanskelig kan oppfatte en styrkeforskjell på 1- 2 dB.
Tegning X001 viser støysoner og støynivå Lden ved fasader for eksisterende situasjon. Trafikken er
den samme som ved beregning for nytt vegsystem med gs-veg, trafikkmengde år 2037.
Beregningshøyden for støysonene er 2 m over bakken.
Ved Hølleveien 43 er det oppført støyskjermer og skjermingseffekten er medregnet.
I Tangveien 26 c-d er nye boliger. Det er oppført støyskjerm. Denne er ikke registrert og
skjermingseffekten er ikke beregnet.
Planområdet er med dagens situasjon utsatt for trafikkstøy. Både i kryss hvor det er planlagt
rundkjøringer og på strekninger hvor det kun planlegges trafikksikkerhetstiltak, ligger randbebyggelsen
langs vegen med fasade mot veg i rød sone.
Se tabell A for detaljer.
Tegning X002 viser støykoter 2 m over bakken og støy ved fasader for ny plansituasjon, uten
skjerming, trafikk år 2037.
Ved hver rundkjøring må bygningene på en eiendom inntil veien rives. Bygningene har i dag
skjermende effekt for boligene bak. Rivingen medfører, sammen med trafikk i nye rundkjøringer, at for
Hølleveien 3, 5 (kryss Tangvallveien) og 42 (kryss Linnegrøvan) vil støyen øke merkbart.
Støyen vil også øke for Hølleveien 35 og Linnegrøvan 1 ved ny rundkjøring med Linnegrøvan.
Hølleveien 35 ligger i rød sone mens de andre ligger i gul sone.
For øvrige boliger i rimelig nærhet av nye rundkjøringer og for husene langs strekning med ny gs-veg
blir støynivået uendret. Bolig og veg ligger i et flatt landskap og bygging av gs-veg medfører ikke
terrenginngrep som vil endre støyforholdene.
Ved kryss Nygårdsheia, er det på vestsiden av fv 456 foreslått en forbikjøringslomme. Fylkesveien blir
lokalt utvidet ca 3 m. Denne lommen er noe som bare vil bli benyttet i de tilfeller trafikken er så stor
(spesielt nordgående trafikk) at sydgående kjøretøyer som skal svinge av til Nygårdsheia må vente på
ledig luke. Øvrig sydgående trafikk vil da benytte utvidelsen.
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Det er i beregningen lagt inn at 20% av sydgående trafikk benytter lommen. Det er benyttet hastighet
50 km/t for lette kjøretøyer og 40 km/t for tunge kjøretøyer. For trafikken som benytter utvidelsen er
det videre antatt en døgnfordeling på 90/10/0 (dag/kveld/natt).
Utvidelsen vil gi en økning av støynivået med 0,3 dBA ved fasade på nærmeste hus Hølleveien 72.
Dette er neglisjerbart.
For boliger ved nye rundkjøringer er det foreslått støyskjerming.
Tegning X003 viser støykoter 2 m over bakken og støy ved fasader for ny plansituasjon, med
skjermingstiltak, trafikk år 2037.
Ved de nye rundkjøringene fjernes bebyggelse og bakenforliggende boliger påføres mer støy. Støyen
vil også øke på grunn av det utvidede vegarealet. Det er foreslått støyskjerming.
Øvrige del av planen er trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende. Tiltaket medfører ikke merkbar
endring av støynivået. Ihht Fyllkeskommunens vedtak, kreves det ikke støytiltak.
Ved rundkjøringen med fv 114 Tangvallveien er det foreslått støyskjerm mot øst mot Hølleveien 3 og
5. Skjermen er foreslått med høyde er 2,0 m over ny vegkant og med en utstrekning på 56 m.
Skjermen er plassert 2,5 m fra vegkant.
Støyen reduseres til under grenseverdien ved fasade på de 2 husene, en forbedring på -5 dBA fra
eksisterende situasjon.
Området foran fasadene mot veg vil få støynivå lavere enn grenseverdien og vil være egnet som
oppholdsplass.
Ved rundkjøring med Linnegrøvan er det på vestsiden foreslått støyskjerm mot Hølleveien 42 a-d.
Skjermen er foreslått plassert i eiendomsgrensen med høyde 3,0 m over vegkant gs-veg. I sydenden
må det tas hensyn til frisikt langs gs-vegen. Lengde på skjermen er 25 m.
Støyen reduseres til under grenseverdien ved fasaden. Dette er lavere enn for dagens situasjon.
På østsiden av rundkjøring med Linnegrøvan er det foreslått støyskjerm mot Hølleveien 35 og
Linnegrøvan 1. Skjermen er foreslått med høyde 2,6 – 3,0 m over ny vegkant og med en utstrekning
på 64 m. Skjermen er plassert 2,5 m fra vegkant og tar hensyn til frisikt 10 x 30 m ved rundkjøringen.
Støyen reduseres til under grenseverdien ved fasaden i 1. etasje. Dette er betydelig lavere enn for
dagens situasjon.
Området foran fasadene mot veg vil få støynivå lavere enn grenseverdien og vil være egnet som
oppholdsplass.
Støynivå ved fasader og effekten av nye tiltak er beskrevet ovenfor er gjengitt i tabell A på neste side.
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Lden

‐A‐X Høllevn 07
‐A‐X Høllevn 40
‐Høllevn 01
‐Høllevn 03
‐Høllevn 05
‐Høllevn 35
‐Høllevn 35
‐Høllevn 35, S
‐Høllevn 35, S
‐Høllevn 42 a
‐Høllevn 42 b
‐Høllevn 42 c
‐Høllevn 42 d
‐Høllevn 43
‐Linnegrøvan 01
‐Linnegrøvan 01
‐Tangvallvn 01
‐Tangvallvn 01
‐Tangvn 26 c‐d
‐Tangvn 26 c‐d
‐Tangvn 36

71
70
70
57
58
67
70
63
65
53
58
58
59
65
59
63
65
66
67
68
66

Lden

70
60
61
68
70
65
66
56
63
64
64
65
61
64
64
66
66
68
65

Status

Høyde
(Relativ / Kote)

Etasje

Endring Eksist veg/
Skjermet veg

Endring
Eksisterende veg /
Ny veg
Ny veg. Skjermet

Eksist veg

Ny veg. Uskjermet

BEREGNINGSPUNKT

Endring
Uskjermet/Skjermet

Tabell A
I angivelse av beregningspunkt er det brukt gateadresse.
Støynivå over Lden 55 dBA er markert.
Beregningshøyde er angitt med relativ høyde over bakken (eller med kotehøyde).

Lden

0,1
2,2
3,1
0,6
0,2
1,5
0,9
3,1
4,7
6,6
5,1
0,2
2,0
1,4
-0,4
0,3
-0,4
0,4
-0,5

70
54
55
55
63
55
60
53
54
55
55
65
55
60
64
66
65
68
65

-0,3

-0,2

-5,2

-3,0

-5,3

-2,2

-12,5

-11,9

-6,8

-6,6

-10,1

-8,6

-6

-5,1

-3,2

-0,1

-8,2

-3,5

-9,4

-2,8

-9,4

-4,3

0

0,2

-6,1

-4,1

-4,2

-2,8

0

-0,4

-0,1

0,2

-0,9

-1,3

-0,4

0,0

-0,1

-0,6
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1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1

2
2
2
2
2
2
4,5
2
4,5
2
2
2
2
2
2
4,5
2
4,5
2
4,5
2

RIVES
RIVES
Tiltak ikke aktuelt
Skjerm 2,0m over veg
Skjerm 2,0m over veg
Skjerm 2,6-3,0m over veg
Skjerm 2,6-3,0m over veg
Skjerm 2,6-3,0m over veg
Skjerm 2,6-3,0m over veg
Skjerm 3,0m over gs-veg
Skjerm 3,0m over gs-veg
Skjerm 3,0m over gs-veg
Skjerm 3,0m over gs-veg
Tiltak ikke aktuelt
Skjerm 2,6-3,0m over veg
Skjerm 2,6-3,0m over veg
Tiltak ikke aktuelt
Tiltak ikke aktuelt
Tiltak ikke aktuelt
Tiltak ikke aktuelt
Tiltak ikke aktuelt

8

KONKLUSJON

Det planlegges bygget 2 nye rundkjøringer. Rundkjøringene kategoriseres som ny veg og for berørte
eiendommer legges grenseverdier for nye tiltak i henhold til retningslinje T-1442 til grunn.
Det foreslås å bygge støyskjermer ved begge rundkjøringene. Det er foreslått 3 skjermer med en
samlet lengde på 145 m. De foreslåtte skjermene vil redusere støyen til under grenseverdien både
ved fasade og ved utendørs oppholdsplass.
På strekningene mellom rundkjøringene planlegges gs-veg langs eksisterende fylkesveg. Det er ingen
merkbar endring av støynivået på disse strekningene. Tiltaket er et miljø- og trafikksikkerhetstiltak. I
henhold til Fylkeskommunens vedtak av 18.05.2011 kreves det ikke gjennomført tiltak.

Med hilsen
ViaNova Kristiansand AS
Asbjørn Eide

Vedlegg:

- Støykotekart tegning X001, X002 og X003
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Statens vegvesen

Reguleringsplan

Tekniske tegninger

Fv. 456 Hølleveien,
Stausland-Tangvall
Søgne kommune
TEKNISKE DATA
Fra - til profil:
Dimensjoneringsklasse:
Fartsgrense (ÅDT):
Trafikkgrunnlag:

hp 02, m 13362 -14468
50 km/t
10500 år 2017
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207353
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Gangkulvert bør legges med slakt lengdefall mot nord, med
lavbrekk utenfor konstruksjon. Dette for å unngå sluk inne i
konstruksjon.
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VL150SJK.
Vannkummer DN1600.
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Ventil på alle retning i kum. Brannvannsuttak i begge kummer.
Stikk til Rådhuset flyttet. Tilknyttes mot eksist. ledning i grøft.
478894
Behov for V02 vurderes.
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Eksisterende stikk reetableres på ny ledning.
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Stikk bør legges nytt ut av veibane (min. 2 m fra veidekkekant)
Trase S01/O01 - S02/O03
·
Ny trase i tilnærmet samme trase som eksisterende. Vil kreve
448374
provisorier i anleggsfasen.
·
Kummer i start- og endepunkt.
·
Overvannskum i GS-vei for drensvann fra veigrunn og overvann
fra terreng.
·
Trase ligger dypt og vil kreve grøftekasse for utførelse.
Trase S03mini/O04 - S01/O01
·
Omlagt trase for overvann som krysser rundkjøring.
·
Reetablering av spillvannsledning fra 72/10. Start med
stake-/spylekum.
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Overvannskum ved kryssing med OV300.
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OV DV200 SN8 med sluk i lavbrekk i gangkulvert.
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Trase S04 - S05
SP PVC160 SN8
Omlagt trase for å få driftspunkt (spillvannskum) ut av
rundkjøring.
·
Bør legges ny gjennom rundkjøring.
·
Kum for spillvann på start. Kum på ende kan vurderes.
·
Eksisterende vannledning/kum beholdes.
Trase V03 - 467512
·
VL150SJK
·
Legges i varerør over ny undergang
·
Ny kum på nordsiden av undergang
·
Eksisterende kum (467512) vurderes behold/ombygd.
Trase S07 - S08
·
SP PVC160 SN8
·
Ny trase langs Fv.456 for oppsamling av 2 spillvannsledninger.
·
Ny kum S08 vurderes plassert nærmere eksisterende kum
(448052).
·
Må tilpasses endelig plassering overvannsledning.
Trase V04 mot vest
·
VL150 SJK
·
Må tilpasses ny GS-vei (senkes).
·
Avgrening VL63 fra eksisterende vannkum 481639 vurderes
utført uten kum.
·
Kum skal ha ventil i alle retninger og brannvannsuttak.
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Trase bekk - O07
Bekkeløp lukkes under ny GS-vei.
Tilknyttes eksisterende overvannsledning med kum
Trase eksisterende spillvann (438444/438369)
·
Spillvannskummer langs mur/nivåforskjell mellom fylkesvei og
GS-vei er ikke gjenfunnet i terreng og dermed ikke vurdert mot
ny geometri. Eventuelle tiltak må vurderes i neste fase.
Eventuelle omlegging av trase kan utføres innenfor areal for
GS-vei.
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Trase SF6 - O07
SF6 plasseres oppstrøms taktil oppmerking i busslomme.
Øvrige veiflater med avrenning til sideterreng.

467481
482612
482613

OV250
SP225

482611
471092

471083

·
·

471076

2
OV

nin
gml. dårlig led

467482

50

SP400

467480

471077

OV110

OV2
5
VL1 0
10

g

438444

Nygård

18/1

457488

VL63

SP400

438240
459814

rep.

VL12

SP160

PRIVAT
Dok
tor

460033
459841

459829
460039
482550
459840

460034

Roh

des

vei

482203

23/93

438226

459879

75mm PE inntrukket i 100mm ASB

SP400

459866
482345

459805

471005

471006

482201

482344

468129

482202

438241
459807
471003
201/15

SF6
481877

482061

15

3
VL

482552
482551
482649
470995

438227

482651
482652
459806
482650
470996

438342

459819
SP16

VL
SP 25
11
0

469460

0

VL3

469434

15

OV150
shave
n

0

23/435

For info til fagmodeller VA/dren 2017-06-30

18/4

18/394

0
SP40

Nygård

469435
469438

459821

459933

438229
438244
438245
438233

480353

480140

438230
455729
Stausla
ndsv

eien

890

OV315
OV250
VL250
SP225
VL100

469436
439283

469433

469437
469445469439

439278
439277

OV
P 200
L11160
0

O07

OV25

"N:\517\33\5173354\BIM\VA_TI\Arkfil\\5173354_Omlagt VA.dwg - SRM - Plottet: 2017-06-30, 07:34:15 - LAYOUT = GH013 - XREF = 5173354_Omlagt eksisterende VA, 207353r_t_c_geom_140617_foreløpig, 5173354_Eksisterende VA, 5173354_Grunnkart"

471080

vga
Tor
da
72/70

23/185

72/26

he
ia

ård
s

Ny
g

72/23

72/17

72/46

Hølle

23/189

Veksthus

72/6

72/10

891

veien
72/16
72/16

Trafo

72/169

72/220

gve

4
F11

201/16

F456

#Bikubeegenskaper;Oppdrag=614465-01;Dokumentnavn=I001;Tittel=Eksisterende kabler og linjer og detaljer, ----;Revisjon=-;Revisjonsdato=XXXX.XX.XX;Revisjonskommentar=XX;Målestokk=1:1000#

Tan
ien

18/20

18/64

18/282

18/283

18/315

18/318

18/37

73/12

Trafo

18/24

Rohavneset

grø
ne
Lin
n
va

23/791

23/93

23/189

201/15

F456

F1

65

ien

18/394

Nygård

ndsveie
n

Stausla

201/15

23/185

rds

gå

Ny

18/1

shave

Nygård

ia

he

n

18/4

#Bikubeegenskaper;Oppdrag=614465-01;Dokumentnavn=I002;Tittel=Eksisterende kabler og linjer og detaljer, ----;Revisjon=-;Revisjonsdato=XXXX.XX.XX;Revisjonskommentar=XX;Målestokk=1:1000#

ve
lle
Hø

892

s ve
i

hde

r Ro

Dok
to

18/1

Trafo

18/20

18/64

18/282

893

894

STATENS VEGVESEN REGION SØR
20.06.19
FV 456 HØLLEVEIEN – OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL HØRING AV PLANFORSLAG

Fv 456 Hølleveien – Høring av reguleringsplan
Oppsummering av innspill
Innspill fra offentlige, organisasjoner
og bedrifter
Eldrerådet i Søgne kommune
NVE
Agder Energi Nett AS
Vest-Agder fylkeskommune

Doknr
mime
97
97
97
97

Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Statens vegvesen

97

Fylkesmannen i Agder, 11/6 2019
og 24/6 2019
Grønt nettverk
Søgne Bondelag

97
101
100
100

97

Innspill fra private/naboer
Berg, Eivind
Gundersen, Bjarne og Turid
Sangvik, Solveig
Samlet innspill fra eiere av Hølleveien
70, 72 og 74
Stausland, Werner
Ringstad, Oddvar på vegne av
Handeland, Ida
Advokat Tønnesen på vegne av
Vallesverd, Tormod
Pettersen, Terje

Doknr
mime
97
97
97
97
97
97
97
97

Tabell 1 Oversikt over innsendte innspill. Mime saks nr: 15/204628

Offentlige, organisasjoner og bedrifter:
Eldrerådet i Søgne kommune
Rådet ønsker å verne dyrka mark, og foreslår at utvidelse av gang-/sykkelveg gjøres inn mot
fylkesvegen.
Rådet ønsker at sykkelveg med fortau merkes med malt stripe, og symbol for sykkel og gående på
asfalt, samt skilt.
Statens vegvesens svar: Statens vegvesen er oppmerksomme på hensyn til jordvern, og har i
planforslaget gjort sitt beste for å ta hensyn til dette. I dag ligger vegen med en rabatt mellom
kjøreveg og sykkelveg. Dette ønsker SVV å opprettholde for å ivareta trafikksikkerhet for de myke
trafikantene og for å opprettholde god drenering langs vegen. Denne rabatten er også med på å øke
trivselen langs vegen.
Oppmerking og skilting av sykkelveg med fortau vil utføres i tråd med Statens vegvesens normaler.

NVE
NVE har sendt sin generelle tilbakemelding. Det vises til informasjon og veiledning knyttet til deres
saksområder. NVE minner kommunen på deres ansvar for at det tas hensyn til flom- og skredfare,
vassdrag og energianlegg i arealplaner. Ved behov for bistand kan NVE Region Sør kontaktes med en
konkret forespørsel.
Statens vegvesens svar: SVV har vurdert at det ikke er behov for bistand fra NVE i dette planarbeidet.
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Agder Energi Nett AS
Agder Energi Nett AS opplyser om at de har 22 kV høyspentnett og et lavspentnett i det regulerte
område. De orienterer om at tiltakshaver må bekoste evt flytting/omlegging, hvis dette ikke omfattes
av flytteplikten ift Statens vegvesen.
Statens vegvesens svar: Videre detaljering som gjøres ifm byggeplan vil vise behov for og omfang av
omlegging/flytting, og hva som evt omfattes av flytteplikt. SVV vil kontakte Agder Energi Nett AS for
avklaringer i forbindelse med byggeplan.

Vest-Agder fylkeskommune
Samferdsel
Det ble i det faste utvalget for plansaker vedtatt å legge ut planforslaget i 3 versjoner:
1. Innsendte planforslag, med regulert undergang
2. Et planforslag hvor undergangen under fv 114 er beholdt, men at deler av
parkeringsarealet ved Rådhuset, mot Hølleveien, opprettholdes.
3. Beholde kryssing av fv 114 i plan.
Samferdselsseksjonen har gjennomgått saken og mener primært at 1 er den riktige løsningen,
sekundært 3. Forslag 2 er ikke aktuelt å bygge, da vil vi med stor sannsynlighet la denne delen av
prosjektet ligge inntil videre. Alternativ 2, med høye skjæringer for å unngå å ta parkeringsplassene
foran rådhuset, vil skape et dårligere anlegg som sannsynligvis vil oppleves utrygt å benytte for
mange. Å kompromisse på opplevd sikkerhet for å kunne opprettholde parkeringsplasser er en veldig
dårlig løsning.
Fylkeskonservator
Fylkeskonservator har ingen merknader til saken.
Statens vegvesens svar: SVV er enig i fylkeskommunens vurdering.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser det som positivt at påtenkt gang/ sykkelvei skal
ha fortau for gående for å skille de syklende fra de som spaserer. Undergangene må ikke være for
bratte.
Statens vegvesens svar: Undergangen har 5,5% og 5,7% stigning. Stigningen kan ikke gjøres slakere
da sykkelvegen med fortau må tilpasses til eksisterende terreng, bebyggelse og veger. I
sentrumsområder er kravet til stigning 5%. Den noe brattere stigningen vurderes til å være svært
liten. Utenfor sentrumsområder er kravet til stigning 7%.

Statens vegvesen
Statens vegvesen gir normalt ikke høringsuttalelse til planforslag vi selv har utarbeidet, men siden
høringen også omfatter alternative forslag til løsning, finner vi det riktig å kommentere disse.
Statens vegvesen mener alternativene til forslagsstillers planforslag ikke svarer ut de omforente
målene for planarbeidet, alternativene er ikke i tilstrekkelig grad utredet, og vi kan ikke gi vår
tilslutning til disse. Vi viser også til Vest-Agder fylkeskommune sin høringsuttalelse av 31.5.2019, og
de vurderinger som der fremkommer.
2
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Statens vegvesens svar: Besvares ikke

Fylkesmannen i Agder, 11/6 2019
Valg av alternativ
Ved valg av planversjoner, anbefaler vi alternativ 1. Dette alternativet gir etter vårt skjønn, den beste
løsningen for barn og unge.
Det gis faglig råd om at reguleringsplanen viser tilknytningsløsning for kommunedelplanens planlagte
gang- og sykkelvei langs sørsiden av Tangvallveien.
Støy og luftforurensning
Det meste av gang- og sykkelveien ligger innenfor rød støysone. Fylkesmannen gir derfor faglig råd
om at det stilles krav om støy-skjermende tiltak, for eksempel i form av miljøskjermer. Slike skjermer
vil også kunne bedre luftkvaliteten langs en vei med så stor trafikk som på aktuelle veistrekning.
Vi gir ellers faglig råd om at alle boliger i rød støysone støy-skjermes, jf. veileder M-128/2014 til
støyretningslinje T-1442/2016.
Jordvern
Fylkesmannen bemerker at verdifull dyrka mark går tapt, men at omdisponeringsgraden ikke blir
veldig stor jamført med vedtatte planer. Det påpekes at det bør søkes løsninger som reduserer tapet
av matjord.
Adkomst veg til Hølleveien 86 bør legges langs eksisterende jordekant opp mot Hølleveien. Vedtak
om ny boligtomt nord for Hølleveien 86 må sendes fylkesmannen for ny uttalelse før endelig
planvedtak.
Statens vegvesens svar: SVV er enig i fylkesmannens vurdering av planalternativene.
Støy og luftforurensning
SVV gjør oppmerksom på at kommunedelplan for sykkel viser en løsning med sykkelfelt for fv. 114
Tangvallveien, og ikke gang-/sykkelveg langs sørsiden. (Se utsnitt av plan under.)

Figur 1 Utsnitt fra Hovedplan for sykkel.

Planarbeidet for Hølleveien har vurdert flere ulike løsninger for gående og syklende langs Hølleveien.
Blant annet er sykkelfelt, og gang-/sykkelveg langs østsiden av Hølleveien (på strekningen fra
3
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Linnegrøvan og nordover til Tangveien) blitt vurdert og forkastet. SVV mener det for fv. 114
Tangvallveien må gjøres en tilsvarende grundig vurdering i et eget planarbeid. En lengre strekning av
fv. 114 Tangvallveien, og tilknytning til øvrige veger/gang-/sykkelveger må sees under ett før løsning
for gående og syklende velges. SVV mener at reguleringsplanen for Hølleveien ikke bør legge føringer
eller begrensninger for gang-/sykkelløsning langs Tangvallveien, og vil ikke ta dette faglige rådet til
følge.
Det er hverken praksis eller regelverk som sier at gang-/sykkelveger skal støyskjermes. Det er benyttet
miljøskjerm for å bedre opplevelsen for myke trafikanter på noen få strekninger, slik som langs E18 i
Narviga i Kristiansand. På E18 ved Narviga er trafikkmengden betydelig større med ÅDT på 43700, og
dermed ikke sammenliknbart med Hølleveiens ÅDT på 10500 (ÅDT-tall fra 2018). Statens vegvesen er
opptatt av at støyskjerming gjøres likt i ulike prosjekter over hele landet. Dette sikrer forutsigbarhet
og likebehandling. Faglig råd om støyskjerming av gang-/sykkelveg tas ikke til følge.
Fylkesmannen gir faglig råd om at alle boliger i rød sone skal støyskjermes. Statens vegvesen og VestAgder fylkeskommune (som vegeier) har vedtatt praktisering av retningslinje T1442. Dette sikrer
forutsigbarhet og likebehandling i spørsmål om støyskjerming. Rundkjøringene i planforslaget
behandles etter hovedregelen, og der etableres det støyskjermer slik det fremgår i planforslaget.
Strekningen for øvrig er et miljø- og sikkerhetstiltak. Vest Agder fylkeskommune (ved hovedutvalg for
samferdsel, areal og miljø) vedtok gjeldende praktisering for miljø- og sikkerhetstiltak i 2011:

Figur 2 Utsnitt fra vedtak.

Det er gjennomført støyberegning for reguleringsplanen. Tiltakene i planforslaget medfører ikke
økning av støynivå på strekning definert som miljø- og sikkerhetstiltak. Statens vegvesen og VestAgder fylkeskommune er opptatt av at støyskjerming gjøres likt i ulike prosjekter over hele
landet/fylkeskommunen. Dette sikrer forutsigbarhet og likebehandling. Faglig råd om støyskjerming
av alle boliger i rød sone tas ikke til følge.
Jordvern
Statens vegvesen har etterstrebet å verne om dyrka mark, og løsningen i planforslaget viser en
avveiing av flere hensyn.
Statens vegvesen har justert plankart etter vedtak, og kommunen har sendt dette over for ny
uttalelse.
Fremføring av adkomstveg til Hølleveien 86 kan alternativt legges slik det er vist i skissen under.
4
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Figur 3 Mulig alternativ utforming av adkomstveg ved Hølleveien 86.

Fylkesmannen i Agder, 24/6 2019
Uttalelsen gjelder justert plankart hvor det er lagt inn en boligtomt, B3, på tidligere foreslåtte
jordbruksareal (LJO1).
Fylkesmannen viser til den nasjonale jordvernstrategien og nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging som strammer inn jordvernstrategien. Det vises til kommunenes viktige rolle i
å følge opp målet om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal reduseres til under 4000 daa.
Etablering av boligtomt B3 vil være i strid med nasjonale føringer med hensyn til vern av dyrka mark.
I tillegg taler vegtrafikkstøy mot etablering av ytterligere boligbebyggelse. Hensyn til rasjonell
utnyttelse av landbruksområdet tilsier at en fragmentering av landbruksareal med vei og boligformål
bør unngås. Fylkesmannen gir faglig råd om at B3 reguleres tilbake til jordbruk, og at ny adkomstveg
legges i jordkanten opp mot Hølleveien.
Statens vegvesens svar: B3 er lagt inn i planforslaget som følge av politisk vedtak. Statens vegvesen
har ingen interesse av at arealet reguleres til boligformål, og overlater spørsmålet til kommunen.
Fremføring av adkomstveg til Hølleveien 86 kan alternativt legges slik det er vist i skissen over.

Grønt nettverk
Grønt nettverk påpeker at de mest verdifulle landbruksområdene i kommunen blir berørt. Disse har
stor verdi som leveområder for biologisk mangfold, herunder flere arter som er utrydningstruet og på
den nasjonale rødlista. Samlet mulig forbruk av matjord nær 6,2 dekar.
5
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Grønt Nettverk ber om at det innhentes et faglig notat og råd fra kommunens miljøvernleder. De
ønsker at planen endres ved at dagens gang-/sykkelveg ikke utvides til 5,5 m bred sykkelveg med
fortau, og at ny adkomstveg til Hølleveien 66-86 ikke etableres. De vil ha fjernet ny boligtomt nord
for Hølleveien 86.
Statens vegvesens svar: SVV mener planforslaget er tilstrekkelig opplyst i innsendte planmateriell.
Planarbeidet har vist at sykkelveg med fortau er rett standard på strekningen i forhold til dagens
bruk, og at denne standarden også tilrettelegger for en ønsket økning i antall gående og syklende. Ny
adkomstveg til Hølleveien 66-86 gir færre direkte avkjørsler ut i Hølleveien, og gir et tilbud til gående
og syklende frem til tilrettelagte krysningspunkt. Adkomstvegen bedrer fremkommeligheten og
trafikksikkerheten. Ny boligtomt nord for Hølleveien 86 er vedtatt lagt inn i planforslaget av Plan- og
miljøutvalget. Dette er ikke et anliggende for Statens vegvesen.

Søgne Bondelag
Bondelaget skriver i sitt innspill om Tangvalljordene: «… Det vektlegges den spesielle verdi arealene
har som viktige landbruksarealer ved at disse er lettdrevet og egnet for allsidig og intensiv
landbruksproduksjon som f. eks. bær og grønsaker. Dessuten utgjør arealene et viktig kulturlandskap
og bidrar til et betydningsfullt biologisk mangfold. Vi kan ikke se at slike avveielser i saksframlegget,
er vektlagt i samsvar med planmessige føringer og strenge nasjonale retningslinjer for omdisponering
av dyrket jord. Dermed er det saklig sett sterke argumenter for at planen endres og at omdisponering
av dyrket jord reduseres.»
Konkret ønskes planen endret ved at:
•
•
•

Sykkelsti/gangfelt planlagt til 5,5 m bredde må reduseres.
Adkomstveg bak husrekken Hølleveien 66-86 bør fortrinnsvis utgå. Dersom det ikke er mulig i
plansammenheng, må arealforbruket reduseres
Ny boligtomt ca 1100 m2 på landbruksareal må i sin helhet utgå.

Statens vegvesens svar: SVV mener planforslaget er tilstrekkelig opplyst i innsendte planmateriell.
Planarbeidet har vist at sykkelveg med fortau er rett standard på strekningen i forhold til dagens
bruk, og at denne standarden også tilrettelegger for en ønsket økning i antall gående og syklende. Ny
adkomstveg til Hølleveien 66-86 gir færre direkte avkjørsler ut i Hølleveien, og gir et tilbud til gående
og syklende frem til tilrettelagte krysningspunkt. Adkomstvegen bedrer fremkommeligheten og
trafikksikkerheten. Ny boligtomt nord for Hølleveien 86 er vedtatt lagt inn i planforslaget av Plan- og
miljøutvalget. Dette er ikke et anliggende for Statens vegvesen.

Private/naboer:
Berg, Eivind
Er positiv til planforslaget, og har et par konkrete spørsmål:
•

•

Er det i detaljplanen lagt inn en avkjøring til eiendommen slik at jeg kan kjøre av veien og
parkere på eiendommen? Tenker da spesielt på at jeg ikke må forsere en grøft og/eller
teknisk infrastruktur som kan ødelegges under vekten av en bil/traktor/gravemaskin.
Kan kommunen bekrefte at det vil bli lagt vann og kloakk slik at jeg kan koble meg på dette?
Hva med elektrisk strømnett og fiber (internett). Vil dette også legges i bakken frem til min
eiendom?
6
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Statens vegvesens svar: I planforslaget er det satt inn en avkjørsel fra adkomstvegen og inn på tomta.
Detaljprosjektering av avkjørselen gjøres i forbindelse med byggeplan, men den vil tåle normal bruk.

Gundersen, Bjarne og Turid
Grunneier opplever at eiendommene deres stadig er under press, ved etablering av pumpehus, plan
for elvesti, og nå dette planarbeidet. Grunneier er positiv til bedret trafikksikkerhet for gående og
syklende, men mener planforslaget burde vært optimalisert for å beslaglegge mindre dyrket mark.
Grunneier ønsker at dagens avkjørsel til Hølleveien opprettholdes, og hvis det ikke er mulig en
alternativ plassering fra bolighus på eiendom 72/16, sørover og direkte ut på Linnegrøvan.
Grunneier mener planforslaget må vise en løsning med adkomstveg til boligen som også tar hensyn
til tildelte ekstra boenheter og høydeforskjeller på eiendommen på en god måte.
Statens vegvesens svar: Statens vegvesen mener løsningen i planforslaget for sykkelveg med fortau
rundt ny rundkjøring ikke kan gjøres mindre, uten at det vil gå ut over trafikksikkerheten.
Det er ikke mulig å opprettholde dagens avkjørsel ut på Hølleveien. Den ligger for nært rundkjøringen,
og er i planforslaget også stengt av ny støyskjerm.
Grunneiers forslag til avkjørsel direkte ut i Linnegrøvan er også for nær ny rundkjøring. Avkjørselen
ville fått begrenset kjøreretning, høyre inn og høyre ut, da rundkjøringens trafikkøy vil sperre for
øvrige kjøreretninger.
Avkjørsel fra felles veg, slik det er regulert i reguleringsplan for Linnegrøvan, er mulig å føre inn til
dagens garasje (se figur under). Utvikling og arrondering av eiendommene for flere boliger er ikke en
del av dette planforslaget, og faller utenfor Statens vegvesens og Vest-Agder fylkeskommunes ansvar.

Figur 4 Utsnitt fra C-tegning. Det er vist hvordan ny avkjørsel kan etableres i tråd med gjeldende reguleringsplan.
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Sangvik, Solveig
Opprettholder tidligere innsendte innspill.
Statens vegvesens svar: Alle innspill er besvart.

Samlet innspill fra eiere av Hølleveien 70, 72 og 74
Grunneierne er positive til at planforslaget bedrer trafikksikkerheten for gående og syklende.
Grunneierne viser til hendelser der bilførere har mistet kontroll over kjøretøy, og har kjørt inn i hus
og hager langs veg. Grunneierne viser til at denne problemstillingen ikke er behandlet i
risikovurderingen. De ønsker rekkverk forbi sine eiendommer for å sikre boliger og hager.
Grunneierne viser til at forbikjøringsfeltet ikke er vurdert i risikovurderingen. De mener
forbikjøringsfeltet vil øke risiko for ulykker blant annet som følge av dårlig sikt for bilister fra
Nygårdsheia til Høllen. Grunneierne ber om en risikovurdering av løsningen.
Det vises til at Hølleveien 72 for få år siden flyttet bolighuset 6-7 m lenger unna Hølleveien.
Grunneier ber om at det settes opp rekkverk og skjerm for å kompensere for ulempen av
forbikjøringsfeltet.
Statens vegvesens svar: Normalt sett benyttes ikke rekkverk ved fartsgrense 50 km/t. Rekkverk er et
faremoment i seg selv, og bør derfor bare settes opp dersom det er farligere å kjøre ut av vegen enn å
kjøre inn i rekkverket. Vi benytter kun rekkverk ved spesielle anlegg. Ved 50 km/t er det for eksempel
tillatt med fortau som er helt inntil vegen. Nærmest passeringslommen er det satt av areal til grøft. Vi
kan ikke se at det er behov for rekkverk på strekningen i henhold til håndbok N101 Rekkverk.
Risikovurderingen ble utført tidlig i planarbeidet for å kartlegge risiko ved dagens situasjon.
Forbikjøringsfeltet er et nytt tiltak i planforslaget, og omtales derfor ikke i risikovurderingen.
Trafikksikkerhet er ivaretatt i planarbeidet ved at fagansvarlig på trafikksikkerhet har deltatt i flere
møter, og har vært med i diskusjoner om løsninger underveis. Forbikjøringslommen var tema i møte
med trafikksikkerhetsansvarlig i februar 2017. Se utklipp fra referat:
«Prosjektgruppen har tegnet opp løsning for passeringslommer ved kryssene Fv 456 x
Nygårdsheia og Fv 456 x Dr Rhodes vei. (Se vedlagte planskisse)
Passeringslommene er utformet ihht N100, 3 m brede, og 30 m lange.
Fagansvarlig for trafikksikkerhet ble bedt om å vurdere om de gir en god løsning mtp
trafikksikkerhet. Passeringslommene vil gi bedre fremkommelighet på Hølleveien, særlig i
rushtid om morgenen. Plasseringene er på oversiktlige strekninger, og det skaper ikke økt
risiko. Det kan gi noe høyere hastighet på strekningen.
Passeringslommen ved Nygårdsheia bedrer ikke forhold for venstresvingende busser som skal
inn i busslommen ved Nygård skole. Dette gir ikke økt risiko. Ventende busser som skal til
venstre kan derimot medføre dårligere fremkommelighet. I diskusjonen ble det argumentert
med at det er snakk om et fåtall busser, og at passeringslommene ikke bør forlenges for
bussens skyld.
Konklusjonen i møte var at passeringslommene tas med i planforslaget.»
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Passeringslomme er et fremkommelighetstiltak, og det er et godkjent tiltak som et alternativ til
venstresvingefelt. Forskning viser at det ikke noen signifikante forskjeller på kryss med og uten
passeringslomme i forhold til risiko. Det viser seg likevel å være en liten økning i risiko i kryss med
passeringslomme. Det aktuelle krysset befinner seg på en rett strekning og det er ikke noen
krysningspunkt for gående i forbindelse med passeringslommen. Det er lavt lav fartsgrense på stedet
som også senker risikoen. Vi kan ikke se at risikoen er så stor at den ikke bør bygges.
For Hølleveien 72 vil det som beskrevet i første avsnitt ikke settes opp rekkverk. I og med at
passeringslommen er et fremkommelighetstiltak, og eiendommen ligger i rød støysone, vil dere få
tilbud om nærmere tiltaksutredning i byggeplanfasen. Løsningen kan da bli langsgående støyskjerm.
Alle spørsmål knyttet til erstatning vil avklares i forbindelse med grunnerverv, når tiltaket skal
realiseres.

Stausland, Werner
Ønsker at vendehammer i enden av ny adkomstveg flyttes ca 25 m nordover.
Ber om at LJO1 legges inn i planforslaget med boligformål, i tråd med Plan- og miljøutvalgets vedtak
ved utleggelse til offentlig ettersyn.
Ønsker at det bygges støyskjerm fra sydenden av reguleringsplanen og nordover langs Hølleveien
frem til låvevegg.
Statens vegvesens svar: Plankartet er oppdatert med boligformål på LJO1, og en flytting av
vendehammer. Grunneier og andre berørte parter har fått tilsendt oppdatert plankart til uttalelse fra
Søgne kommune.
Det er gjennomført en støyvurdering i planarbeidet. På strekningen forbi Hølleveien 86 er tiltaket i
planforslaget utvidelse av gang-/sykkelveg til sykkelveg med fortau. Dette er et miljø- og
sikkerhetstiltak. For miljø- og sikkerhetstiltak er regelen at tiltaket må medføre en økning av
støynivået på 3 dB for å utløse krav om støyskjerming. For denne eiendommen vil ikke tiltaket
medføre endring av støynivået, og det vil derfor ikke utføres støyskjermingstiltak.

Ringstad, Oddvar på vegne av Handeland, Ida
Grunneier ønsker en endring av planforslaget som innebærer at areal på tilstøtende eiendom vist
regulert til veg, endrer formål til bolig og innlemmes i grunneiers eiendom.
Statens vegvesens svar: Vi har fått opplyst av Søgne kommune at dette vegarealet eies av
kommunen. Plankartet endres etter grunneiers innspill. Eier av 72/52 kan ta kontakt med kommunen
for et evt. kjøp av grunn.

Advokat Tønnesen på vegne av Vallesverd, Tormod
Grunneier ser det som en betydelig ulempe at direkte avkjørsel til Hølleveien blir stengt. Han viser til
at den direkte avkjørselen er avgjørende for frisørvirksomhet i bygget. Grunneier foreslår 2
alternative løsninger til atkomst til eiendommen. Alternativ 1 har direkte avkjørsel ut i Hølleveien på
eiendom 18/374, like sør for frisøren, for 18/45, 18/68 og 18/23. Alternativ 2 er ny felles atkomstveg
over eiendom 18/23, langs Hølleveien, og ut i samlevegen.
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Grunneier varsler at han vil kreve erstatning for tapte leieinntekter fra frisør. Og for en potensiell
boligtomt på areal som beslaglegges til ny felles atkomstveg, på eiendom 18/68.
Statens vegvesens svar: Hølleveien er vurdert etter dimensjoneringsklasse Hø2 (øvrige hovedveger).
Ved større trafikkmengder enn 8000 kjøretøy pr. årsdøgn bør slike veger være avkjørselsfrie. På
Hølleveien er trafikkmengden på 10500 kjøretøy pr. årsdøgn. I planforslaget er flere direkte avkjørsler
stengt, og der det er mulig er avkjørsler samlet for flere eiendommer, eller kanalisert til felles
samleveg.
I tillegg vil avkjørsel komme nærme planlagt kryss. Ved å koble sammen avkjørslene og etablere
kryss, så får man færre konfliktpunkt på strekningen. Vi anbefaler derfor ikke å opprettholde
avkjørsler ut på Hølleveien. Ny avkjørsel medfører en ca. 100-150 m lengre kjøreavstand til p-plass for
frisør, og dette vurderes som en mindre ulempe enn ulempen ved å opprettholde direkte avkjørsel.
Grunneiers forslag «alternativ 2» er tegnet opp i planarbeidet, men forkastet. For å ha tilstrekkelig
svingradius og oppretting av kjøretøy før krysset mellom samleveg og Hølleveien vil en slik
atkomstveg måtte føres svært nært bolighus på eiendom 18/23, og dermed være til betydelig ulempe.
Alle spørsmål knyttet til erstatning vil avklares i forbindelse med grunnerverv, når tiltaket skal
realiseres.

Pettersen, Terje
Grunneier beskriver gårdsdrift på eiendommen som strekker seg tilbake 150 år i tid. Utvikling av
Tangvall sentrum har medført at gårdstunet i dag oppleves som «bygd inne». Grunneier har flere
ganger, første gang i 2003, søkt om å flytte gårdstunet syd på deres eiendom. Ønsket har da vært å
omregulere dagens gårdstun til sentrumsformål, og på den måten finansiere nytt gårdstun med
driftsbygninger Dette har hele tiden blitt avvist av Søgne kommune med begrunnelse i bevaring av
jord.
Grunneier mener alle 3 alternative planforslag, sett sammen med vedtatt plan for sykkelsti langs
Tangvallveien, vil hindre videre gårdsdrift. Tilgang til fremsiden av driftsbygningen vil avskjæres, og
nødvendig uteareal til drift av sauehold reduseres slik at driften ikke kan fortsette. Grunneier frykter
at tilkobling til planlagt undergang kan medføre at de vil miste boligen, i tillegg til jord. Grunneier
mener sentrumsutvidelsene i praksis vil medføre nedleggelse av gården, og motsetter seg derfor
planene.
Statens vegvesens svar: Den nye undergangen er planlagt med terrassering og murer mot grunneiers
eiendom for å redusere inngrepet på eiendommen. Planforslaget viser at 114 m2 beslaglegges av
eiendom 72/10 og 76,5 m2 av eiendom 72/27. Areal som beslaglegges ligger langs eiendommenes
yttergrenser, mot fv. 456 Hølleveien og fv. 114 Tangvallveien, og medfører ingen oppsplitting av
landbruksareal.
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Figur 5 Areal som beslaglegges fra 72/10 og 72/27 som følge av planforslaget.

Gang-/sykkelløsning langs fv. 114 Tangvallveien er ikke regulert. I kommunedelplan for sykkel er det
planlagt sykkelfelt på strekningen. Se utsnitt av plan:

Figur 6 Utsnitt fra Hovedplan for sykkel.

Og skisse fra beskrivelse av tiltak i planbeskrivelsen:

Figur 7 Illustrasjon fra «Kommunedelplan for sykkel» som viser sykkelfelt.

Endelig løsning for sykkel på denne strekningen må avklares i egen plan for fv. 114 Tangvallveien.
11
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Fra: Eivind Berg[eivinbe3@online.no]
Sendt: 22.05.2019 12:32:41
Til: Anne Marit Tønnesland
Tittel: Detaljert reguleringsplan for del av Hølleveien - Plan ID 201604 - Spørsmål

Hei,
Først vil jeg si at jeg er veldig fornøyd med at kommunen og SVV nå tar tak i problemstillingen rundt Hølleveien og
jeg synes forslaget ser veldig bra ut. Jeg er eier av tomten Hølleveien 64C (gnr/bnr 23/770) og har tidligere gitt
noen innspill og fått svar på det jeg har spurt om, men jeg har noen tilleggsspørsmål, se nedenfor (i rødt):
Eivind Berg, gnr/bnr: 23/770
Krever tilkomst med bil til sin eiendom fra ny adkomstveg langs vestsiden av bebyggelsen.
Viser til at planlagte vei har vært forutsetning og bakgrunn for oppdeling av tomtene 23/395
og 23/770.
Statens vegvesens svar: Det vil bli anlagt ny atkomstveg forbi eiendommen.

Er det i detaljplanen lagt inn en avkjøring til eiendommen slik at jeg kan kjøre av veien og parkere
på eiendommen? Tenker da spesielt på at jeg ikke må forsere en grøft og/eller teknisk infrastruktur
som kan ødelegges under vekten av en bil/traktor/gravemaskin.
Informerer om at eiendommen vil bli bebygd, og ønsker at kloakk og vannledning legges
sammen med ny veg. Viser til at han har vært med å betale for kloakkinfrastruktur til 23/395
og 23/398.
Statens vegvesens svar: Det vil bli tatt med under detaljeringen av byggeplanen, men det er

Statens vegvesens oppfatning at Søgne kommune ønsker å legge vann og kloakk i samme
prosess som vegbyggingen.
Kan kommunen bekrefte at det vil bli lagt vann og kloakk slik at jeg kan koble meg på dette? Hva
med elektrisk strømnett og fiber (internett). Vil dette også legges i bakken frem til min eiendom?
Ønsker at ny veg får samme plassering som den i tidligere reguleringsplan, og at det ikke tas
mer areal fra hans eiendom til denne veien.
Statens vegvesens svar: Adkomstvegen får tilnærmet samme plassering som tidligere

regulert løsning. Areal som nyttes til ny adkomstveg vil bli kompensert i forbindelse med
grunnerverv.

Med vennlig hilsen
Eivind Berg
Mob. 99614283
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Fra: Anne Marit Tønnesland[Anne.Marit.Tonnesland@sogne.kommune.no]
Sendt: 22.05.2019 13:49:00
Til: Eivind Berg
Tittel: SV: Detaljert reguleringsplan for del av Hølleveien - Plan ID 201604 - Spørsmål

Hei
Jeg har lagt innspillet ditt inn i saken, men gir deg også en tilbakemelding pr. epost.
1. Det er som vegvesenet har sagt, regulert inn vei forbi din tomt. Tekniske planer foreligger ikke i detalj,
men plankartet viser ingen regulerte grøftearealer e.l. Vi kan av den grunn ikke se at det er hindringer for
etablering av adkomst til GB 23/770.
2. Snakket med ingeniørvesenet vedrørende vann‐ og avløp. Anlegget er allerede prosjektert, og ligger
inntegnet i plankartet. Det er foreløpig ikke bestemt når arbeidene skal starte opp, men det ligger i
planene og vil etter deres utsagn bli realisert. Det vil være uproblematisk å få lagt et stikk inn til din
eiendom.
Jeg har for ordens skyld lagt inn en kopi planforslaget, sammen med prosjektert VA anlegg, slik at du kan se
hvordan dette blir.

mvh
Anne Marit Tønnesland
Arealplanlegger
Fra: Eivind Berg <eivinbe3@online.no>
Sendt: 22. mai 2019 12:33
Til: Anne Marit Tønnesland <Anne.Marit.Tonnesland@sogne.kommune.no>
Emne: Detaljert reguleringsplan for del av Hølleveien ‐ Plan ID 201604 ‐ Spørsmål
Hei,
Først vil jeg si at jeg er veldig fornøyd med at kommunen og SVV nå tar tak i problemstillingen rundt Hølleveien og
jeg synes forslaget ser veldig bra ut. Jeg er eier av tomten Hølleveien 64C (gnr/bnr 23/770) og har tidligere gitt
noen innspill og fått svar på det jeg har spurt om, men jeg har noen tilleggsspørsmål, se nedenfor (i rødt):
Eivind Berg, gnr/bnr: 23/770
Krever tilkomst med bil til sin eiendom fra ny adkomstveg langs vestsiden av bebyggelsen.
Viser til at planlagte vei har vært forutsetning og bakgrunn for oppdeling av tomtene 23/395
og 23/770.
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Statens vegvesens svar: Det vil bli anlagt ny atkomstveg forbi eiendommen.

Er det i detaljplanen lagt inn en avkjøring til eiendommen slik at jeg kan kjøre av veien og parkere på
eiendommen? Tenker da spesielt på at jeg ikke må forsere en grøft og/eller teknisk infrastruktur som kan
ødelegges under vekten av en bil/traktor/gravemaskin.
Informerer om at eiendommen vil bli bebygd, og ønsker at kloakk og vannledning legges
sammen med ny veg. Viser til at han har vært med å betale for kloakkinfrastruktur til 23/395
og 23/398.
Statens vegvesens svar: Det vil bli tatt med under detaljeringen av byggeplanen, men det er

Statens vegvesens oppfatning at Søgne kommune ønsker å legge vann og kloakk i samme
prosess som vegbyggingen.
Kan kommunen bekrefte at det vil bli lagt vann og kloakk slik at jeg kan koble meg på dette? Hva med elektrisk
strømnett og fiber (internett). Vil dette også legges i bakken frem til min eiendom?
Ønsker at ny veg får samme plassering som den i tidligere reguleringsplan, og at det ikke tas
mer areal fra hans eiendom til denne veien.
Statens vegvesens svar: Adkomstvegen får tilnærmet samme plassering som tidligere

regulert løsning. Areal som nyttes til ny adkomstveg vil bli kompensert i forbindelse med
grunnerverv.

Med vennlig hilsen
Eivind Berg
Mob. 99614283
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Bjarne og Turid Gundersen
Linnegrøvan
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4640 SØGNE

Søgne Kommune

Rådhusveien 1
4682 SØGNE

Søgne 22.05.2019

Deres ref: 2015/3294

— 18890/2019

Kommentarer til planprosess for detaljregulering for dei av Hølleveien —Tangvall til
Stauslandsveien:
Innledningsvis

er det nødvendig

at vi belyser bakgrunnen

rundt aktiviteter

på våre eiendommer

72/16 og 72/169. Våre eiendommer ligger slik til at de er mye berørt av kommunens aktiviteter, da vi
har måttet

avstå grunn til pumpehus,

elvesti og nå rundkjøring

og sykkelsti. Vi mener vi ikke har vært

vanskelige i disse prosessene, men vår opplevelse er at våre innspill hele tiden blir avfeid og vi ikke
blir tatt hensyn til i planprosessene

til Søgne kommune.

Vi synes dette er uheldig da kommunen

oppleves som en resurssterk part i forhold til hva vi og andre grunneiere kan stille opp med.
Generelt er det positivt at det gjøres tiltak for at sikkerheten blir bedre for gående og syklende langs
Hølleveien.

Vi mener imidlertid

at planen bør kunne optimaliseres

for å ta mindre

dyrket mark rundt

rundkjøring på 72/16. Det bør være mulig å få en bedre føring for gang og sykkelsti slik at det er
mindre arealer som blir berørt,
betongrekkverk

eksempelvis

ved å legge sykkelstien

nærmere

veien med et

mellom.

Adkomst til bolig på 72/16:
Som nevnt i tidligere korrespondanse i saken ønsker vi primært å beholde innkjørselen til 72/16 slik
den er i dag med direkte tilgang til Hølleveien. Det er i tidligere planer vedtatt mot vårt ønske at
denne skal stenges, uten at det er lagt en plan for hvor denne skal reetableres. Vi har tidligere hatt
en avtale med kommunen, se vedlagt skjønn, og synes det er uheldig at dere sier dette ikke har
betydning

for nyere planer.

Ut fra dette kan det kun forstås at avtaler som gjøres med kommunen

ikke har noen verdi?
Dersom innkjørselen likevel må stenges på Hølleveien
ønsker vi at utkjørselen legges direkte ut foran 72/168

a

og ut på Linnegrøvanveien(se Figur 1). På denne måten

'

D

L*-

kan garasje etablert så sent som i 2016 beholdes slik
den er i dag. Vi minner om at plasseringen av denne ble
detaljstyrt

av vegvesenet,

da vi opprinnelig

'

ønsket en

annen plassering (se vedlagt brev fra SW) og det derfor
er viktig at utkjøring

fra tomten

blir hensiktsmessig

plassert i forhold til denne.

Dersom det likevel skulle være et krav å samle
adkomstveien

til samme

krever vi at det utarbeides
reguleringsplan

som for Linnegrøvan
en detaljert

Fig”,1 _Ahemativ ti, dagensadkomstti, 72/16
1-5

reguleringsplan

er det to ekstra boenheter

på dette i samråd

som er tildelt 72/16.

1
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Etablering

med oss.

lvedtatte

av en ny adkomstvei

vil

kreve store arealer
betydelig

i tillegg til arealer

høydeforskjell

en god måte.

allerede

tapt på grunn av rundkjøringen.

Det er også en

fra gårdsplass og ned til nevnte vei som vi mener ikke vil kunne utformes

På grunn av dette må vi forvisse oss om at løsningen vil ivareta de tildelte

på

ekstra

boenheter og høydeforskjeller på en god måte. Det vil være nødvendig å rive og reetablere garasjen
da terreng og plassering ikke er god iforhold til nevnte løsning.
Oppsummert mener vi nåværende plan er for lite optimalisert og mangelfull. Den svarer ikke på
hvordan adkomst til 72/16 skal løses. Dette er noe som må løses detaljert av kommunen for at vi skal

A

kunne vurdere

helheten

Med hilsen

,

til den presenterte

planen.
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Statens

vegvesen

Bjarne Gundersen
Postboks 1085
4683

SØGNE

Behandlende

enhet.

Region sør

Saksbehandler/innvalgsnr.

Tom Hjemlstad

Vår referanse:

-38121584

Deres referanse:

Vår dato:

2011/104I4l-002

28.06.2011

Fornying av dispensasjon
fra byggegrense
mot Fv. 456, hp 02,
km 14,315 - for driftsbygning
på gnr. 72, bnr. 16, i Søgne kommune

Viser til Deres søknad reg. 27.06.2011
Det gis dispensasjon fra veglovens byggegrensebestemmelser for oppføring av tidligere
omsøkt driflsbyggning.
Dispensasjonen bortfaller dersom byggearbeidene ikke er igangsatt innen 3 år fra dags dato.
Minner om at byggearbeidene ikke må påbegynnes før tillatelse-er gitt av de kommunale
bygningsmyndigheter

Avdeling Vest —Agder, seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte

seksjonsleder

....

Tom Hjemlestad

Kopi:

Søgne kommune

Postadresse

Telefon:

Statens veqvesen

Telefaks:

Region sør

firmapost—sorOveqvesenmo

Postboks
4808

Bl 5 48 000
37 Ol 98 0l

723 Stoa

Arendal

Kontoradresse

Fakturaadresse

Riqedalen

Statens veqvesen

4626

5
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S

Regnskap
Båtsflordveien

Org.nr.

971 032081

911

9815
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Tnlofnn'
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d

%
Statens

vegvesen

Bjarne Gundersen
Postboks 1085
4683 SØGNE

Behandlede

enhet:

Region
sn
Vær-Agua
distrikt

Dispensasjon

MWM:

Vår referanse:

TomHje-uland—33121534

2005/08908—002

fra byggegrensel

456.

Deles referanse:

Vår dato:

17.02.2005

l-Ip 02. Km 14.315,

Høllevegen.

driftsbyggning
Viser til Deres søknad av 01.02.2005.

Det gis dispensasjon fra veglovens byggegrensebestemmelser for oppføring

av driftsbyggning

på gnr 72. bnr 16. i Søgnekommme.
Dispensasjonengjelder for bygging i en minste avstandpå 36 meter fra midten av
Rv 456 hvor byggegrenseni henhold til Veglovens § 29 går i en avstandav 50 meter fra
midtlinjen
Dispensasjonen bortfaller dersom byggearbeidene ikke er lovlig igangsatt innen 3 år fra dags

dato.
Vi minner om at byggearbeideneikke må utføres før tillatelse er gitt av de kommunale
bygningsmyndigheter.

Plan og forvaltning Vest —Agder distrikt
Med hilsen
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Emma-Wm

Kmsnmsmn

W
35W

4m
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KRISTIANSAND

År

1986

12.juni ble

den

Rettens

formann:

Skjønnsmenn:

holdt

Byrettsdommer

Lars

i

Tinghuset.

Christensen.

Leif Hoven

Fylkeskartsjef

Arkitekt

Hans

Storeng

Siv.ing.

Peder

Dalen

Revisor

Magne

Storaker

B 66/85

Sak

Saksøker:

Søgne

kommune.

Prosessfullmektig:

Saksøkt:

Adv.

l.

Bjarne

Toralf

2.

Einar

Øgreid

3.

Agnes

Olsen

Prosessfullmektig:

Saken

Til

rett

BYRETT

gjelder:

stede:

Chr.

Adv.

retten

i

913

Lyngholt.

Gundersen

Splitprofil

Avtaleskjønn.

Bare

Ove

Hjalmar

A/S

Selmer.

—

ble

dører

åpne

for

det

Fylkesmannen

Vest—Agder

til

industriområdet.

skjønn

gjelder.

har

ført

ikke

er

ved

av

2.10.1985

av

erstatning
er

berørt

for
av

og

grunn

fullmektigen,

kommune

fullmektig,

adv.

ved

prosesskrift

til

fastsetting

tre

grunneiere

adkomstveien.

ble

tre

møtte

saksøkte

ble

914

samt

Stray,

med

sin

felles

Selmer.

Hjalmar

Arealene

1986.

30.april

prosess—

Lyngholt.

Chr.

Ove

holdt
Jahn

kontorsjef

møtte

adv.

De

de

til

rettigheter

Hovedforhandling
Søgne

skjønn

kommune

Søgne

av

vegne

på

begjærte

Lyngholt

Chr.

Ove

tatt

i

besittelse

3.9.1984.

at
ikke

forhandlingene

dersom

skjønn,

om

avtale

inngått

videre

er

Det

og

besittelse,

i

tatt

allerede

er

opparbeidet.

Adv.

For

forhandlingene

men

frem.

førte

som

berørte

de

med

frem.

fastsettes

erstatningen

nærværende

adkomstveien

størrelse,

adkomstvei

ny

bl.a.

forhandlet

har

erstatningens

Arealene
anlegget

planen.

til

denne

Søgne

i

Industriområde

er

Det

15.6.1979

stadfestet

omfatter

Kommunen
om

:

n

n

i

Reguleringsplanen

grunneiere

ø

k

reguleringsbestemmelser

samt

kommune,

'

8

Linnegrøvan

for

reguleringsplan

slik

avsagt

dører

lukkede

for

stemmegivning

og

rådslagning

Etter

prosess—

De alminnelige

A.

skjønnsforutsetningene

lyder

slik:

Skjønnsforutsetningene
angir det faktiske grunnlaget
som
Skjønnsretten
skal bygge på ved fastsetting
av erstatninger
— omfanget

av eiendomsinngrepet,
,.. I

-

saksøkerens
erstatning,

fremgangsmåte

ved beregning

og utbetaling
,,,=

—

hvilke tiltak saksøkeren påtar seg,

—

hvilke forhold som skal holdes utenfor skjønnet.

av

Sammen med skjønnsforutsetningene
blir det framlagt kart,
arealoppgave
og lignende materiale.
Utover det som er fast
satt i skjønnsforutsetningene
og det øvrige framlagte
materiale som er nevnt foran, påtar saksøkeren
seg ikke arb
eller andre forpliktelser.

Skjønnsforutsetningene

består av en alminnelig del og en

spesiell del.
De spesielle
forutsetningene
inneholder
særbestemmelser
for de enkelte takstnummer.
Forsåvidt de
spesielle forutsetningene
er i strid med de alminnelige,
el
med det generelle
kartmaterialet
som er fremlagt, går de sp
sielle forutsetningene
foran.

Saksøkeren
forbeholder
seg retten til å endre eller suppler
det foran nevnte materialet
inntil skjønnet blir tatt opp t

avhjemling.

2. Omfanget
A. Foruten

av eiendomsinngrepet.
grunn

omfatter

eiendomsinngrepet

enhver

rett

som er

nødvendig for bygging, utbedring, vedlikehold og drift av d
offentlige

veganlegg

som

inngår

i ekspropriasjonstiltaket.

B. Grunn til offentlig veger blir ekspropriert til eiendom i
samsvar med det som er angitt i skjønnsforutsetningene,
og
vist for Skjønnsretten
ved utstikning
i marka, kart og vegp
filer.
Foruten vegbredden
(kjørebane,
skulder og eventuelt

midtdeler), omfatter vegens eiendomsområde
fyllinger,
l

skjæringer

og andre

tiltak

grunn til grøfte

som er nødvendige

av

omsyn til ekspropriasjonstiltaket.

!c.De

arealer

som fremgår

av skjønnskartet

er endelige.

:

D. Utenfor vegområdet omfatter ekspropriasjonen rett til midler—
tidige og permanente eiendomsinngrep i samsvar med det som
framgår

av spesielle

skjønnsiorutsetninger,

eventuelt

med her

visning til kart, profiler og særskilte oppgaver.
Ekspropriasjonen

vil dessuten

-

som beskrevet

i nevnte

materiale — kunne gjelde
— rett

til å flytte

eksists

ledninger,

915

Use ledningsne

anlegge

nye

rett

-

erverv av private
saksøkeren.

3.

ERSTATNINGSFORHOLD

3.1.

Fastsetting

MED

BESTEMMELSER.

TILHØRENDE

for

skal

erverves

pkt.

2 B og C.

over

oppgaver

fram endelige
hvert

jfr.

takstnummer,

takstnummer,
alt så
Dersom

(dekar/m2) for hvert
pr. arealenhet
nerstatning
etter markslag/bonitet/arealkategori,
spesifisert
langt det er nødvendig for erstatningsoppgjøret.
m.v.

markslag

for

grenser

er

som

det areal

forutsetningenes

fastsetter grun-

Saksøkeren ber om at Skjønnsretten

B.

ekspropriasjor

innenfor

også matjord

enn

for andre

til fordel

veger,

private

vedlike

av grunnerstatning.
legger

Saksøkeren

om og holde

bruksretter

omfatter

E. Eiendomsinngrepet
området.

A.

legge

til a etablere,

-

usikre,

om

saksøkeren

ber

at

grunnerstatningene blir spesifisert med henvisning til
plankartets profilnummer eller på annen entydig måte.
3.2. Trær

og annen

Grunn

blir

vegetasjon.

ekspropriert

med påstående

vegetas—

trær og annen

jon dersom annet ikke er bestemt gjennom spesielle
'

skjønnsforutsetninger.

3.3.

Gjerde.

A.

Nytt gjerde:
Dersom saksøkte krever erstatning
om erstatningsplikt
Skjønnsretten

B.

for gjerdehold,
foreligger.

avgjør

Flytting av gjerde:
for flytting av
I. Dersom saksøkte krever erstatning
om det fortsatt
gjerde, avgjør Skjønnsretten
eksisterende
for flyttingen.
erstatning
behov for gjerde og fastsetter
Frist for flytting av gjerde blir gitt i spesielle

skjønnsforutsetninger.

Dersom gjerde ikke er flyttet innen

fristen, blir det fjernet av saksøkeren
uten ansvar for gjerdemateriellet.
II. Flytting

av gjerde

etter

er

pkt. B

som i så fall er

I medfører

ikke

endringer

for det framtidige vedlikehold.
C.

'Fellesbestemmelser

for nytt gjerde og flytting av gjerde:

Når den eksakte gjerdelengden

ikke kan oppgis under

om at Skjønnsretten
skjønnet, ber saksøkeren
pr. løpemeter.
gjerdeerstatning

3.4. Midlertidige

fastsetter

inngrep.

Midlertidige inngrep utenfor eksoropriasjonsområdet blir
' -ctset—
angitt i spesielle skjønnsforU°
ningens

pkt.

2

D.

Skjønnsrf'

916

ning for

..ttse-.

disse inngrepene i samsvar med de påvisninga

-

blir gitt.

3.5.

Anleggsarbeidet.

Erstatning for skade og ulempe som følge av anleggsdrifte
-skal holdes

utenfor

skjønnet

med mindre

annet

er bestemt

de spesielle skjønnsforutsetninqene.
3.6.

Andre

erstatningsforhold.

De erstatninger
som Skjønnsretten
fastsetter,
skal dekke
alle erstatningsbetingende
skader og ulemper i forbindelsc
med ekspropriasjonstiltaket,
bortsett fra de forhold som :

skjønnsforutsetningene eller ved skjønnsrettens avgjørelse
uttrykkelig er holdt utenfor skjønnet. Således omfatter
erstatningene også eventuell skade eller ulempe i forbin—
delse med forutgående
stikningsgrunnundersøkelser
0.1.

4.

Oppgjør

og erstatning

og målearbeider,

for avsavnstap.

Erstatningsoppgjør
skjer i samsvar med skjønnslovens
5553-57,eventuelt
direkte med saksøkte.
Tap som følge av
utbetaling
av erstatning
skjer etter at tiltredelse
har fu

nét sted, fastsettes av Skjønnsretten etter bestemmelsene
Slo, tredje punktum i lov nr. 17 av 6. april 1984 om
vederlag ved oreigning av fast eigedom.
5.1.

Avkjørsler.

A.

Avkjørsler blir angitt i planer og spesielle
skjønnsforutsetninger.
Endret bruk av eksisterende
nye avkjørsler
er betinget av særskilt tillatelse.

B.

Avkjørsler

blir

anlagt

av saksøkeren.

seg arbeid med tilknytningsveg
følge

av kart

5.2. Ledninger,
A.

og/eller

grøfter

spesielle

Når

eller

saksøkeren

påtar

eller lignende, vil dette
skjønnsforutsetninger.

m.v.

Med mindre annet følger
for nødvendig
omlegging

av særlige vilkår, sørger saksøkere
av eksisterende
lovlig ledningsnet

herunder elektriske ledninger, vann— og kloakkledninger,
drensledninger
og grøfter med eventuelle
kummer m.v.
Saksøkeren
sørger ved omleggingen
for at eksisterende
lovlige vannledninger,
elektriske
kabler m.v. blir lagt
varerør ved kryssing av vegen, dersom annet ikke blir
bestemt i spesielle skjønnsforutsetninger.

B.

Framtidig reparasjon og vedlikehold av ledningsnett som
faller

C.

i

inn under

Reparasjon

pkt. A, er saksøkeren

og vedlikehold

av ledningsnettet

vegområdet kan bare utføres '

917

uvedkommende.
innefor

uer tillatelse fra saksøkere

'5.3.

-..—..... .

Bortledning

av vann.

De kulverter
og stikkrenner
gjennom vegen som skal anlegge
opprettholdes
for nødvendig gjennomløp/bortledning
av vann
fra vegområdet,
framgår av kart, profiler m.v.
eventuelt

...,__..

supplert med beskrivelse i spesielle skjønnsforutsetninger
B.

Når saksøkeren antar at ekspropriasjonstiltaket
skadelig

endring

av vannstand

ekspropriasjonsområdet,

og vannføring

vil føre t

utenfor

blir dette beskrevet i kart og/ell

spesielle
skjønnsforutsetninger.
Ut over det som er beskr
vet i skjønnsforutsetningene,
påtar saksøkeren
seg ikke

arbeid med bortledning av vann eller vedlikehold av grøfte
og ledningsnett

5.4. Nedlegging

utenfor

av offentlig

ekspropriasjonsområdet.

veg.

Dersom det i forbindelse med nedlegging av offentlig veg,
forutsatt at veggrunn skal føres tilbake til saksøkte, fas
setter

Skjønnsretten

vederlag

for dette

i samsvar

med vegl

vens 58, tredje ledd.
5.5.

Frisiktsoner.

Frisiktsoner er vist på planer og kart. Innenfor disse er
det ikke høve til å ha sikthindrende beplantninger, gjerde
bygninger

m.v.

jfr. spesielle

skjønnsforutsetninger.

5.6. Delingsforretning.

Med hjemmel i rettskraftig skjønn får saksøkeren fullmakt
til å begjære delingsforretning, jfr. delingslovens 53-1
punkt

c.

For Skjønnsretten
datert

29.11.85.

handlingen

Følgende

gjort

er fremlagt

korreksjoner

skjønnskart

ble under

hovedfor—

i kartet.

Under "parsellnr. 4 " ble arealet endret til
479.9 m
Videre

og ikke 1:1000

at målestokken

er 1: 500,

som anført på kartet.
Videre

Vegsjefen

ble det opplyst

ble dokumentert

i Vest—Agder.

918

brev av 12.12.1984

fra

Det ble også
setninger,

som

blir

.-> ""-—.

Det

innsigelser

referert

.....-——-

ble

mot

spesielle

under

det

skjønnsforut-

enkelte

takstnummer.

.

Lyngholdt la ned påstand om at skjønnet

Adv.
fremmes.

fremlagt

ikke

fra

noen

av

de

saksøktes

side

reist

dette.

Skjønnet
parseller

dreier

seg om avståelse

til anlegg

av noen

av adkomstvei

mindre

til Linnegrøvan

Industriområde.
Industriområdet ligger like inntil Hølleveien.
Før den nye adkomstveien
privat

vei fra eiendommen

ble anlagt,

gikk der en mindre,

til saksøkte

nr. 3, Agnes

Olsen

og ut på Hølleveien.

I forbindelse

med krysset

adkomstveien

og Hølleveien

er det etablert

Hølleveien.

I frisiktssonene

eller
&

planter

som

når

høyere

mellom

den nye

frisiktssona-langs

er det ikke tillatt
enn

0,5

m.

over

å ha anlegg

asfaltdekket

på Hølleveien.
Frisiktssonen

bnr.

på

Gundersens

16, er på 233 m2, og på eiendommen

eiendom,

til Einar

Splitprofil A/S, gnr. 72, bnr. 15 er den på 190

Erstatningen
eventuelt

for disse

tap ved den reduserte

klausuleringen måtte medføre.

919

partene

gnr.

Øgreids

m2.

skal også

utnyttelsesmulighet

72,

omfatte

frisikts—

Ved vu'icringen

av grunnerstatningene

legger

retten det såkalte "stripeprinsipp" til grunn, jfr. bl.a.
.

-..-.--..—_—-.a—

skjønn inntatt i Rettstidende 1976,
Dette
til grunn

legges

fremkommer
etter

innebærer

som forskjellen

Som et hjelpemiddel

mellom

disse

på strøksprisbetraktninger.

av grunn

erstatning
støy,

bebygde

etc.,

Partene

"stripe1
bygget

om at ekspro—

til grunn.

til erstatning

for

nærføringsulempe,

krevet

dvs. tap pga.

grenser

trafikk-

opp mot deres

eiendommer.

de tre saksøkte

er kommet

kan komme

nærføringsulempe.
ulempene

eller

har retten

er enige

har i tillegg

ved at veien

Retten

%

vurderingen

før og

og tap ved frisiktsklausuleringen

for såkalt

eksos,

verdi

parsellene

skal legges

De saksøkte

slik at erstatning

eiendommenes

mindre

ved denne

priasjonserstatningsloven

f.f.

at det ved erstatningsutmålingen

en differansebetraktning,

at de har avstått

avståelse

s. 1507

overstiger

på tale å

Et vilkår
det

til at det ikke

for noen av

gi erstatning

for slik erstatning

enhver

må

tåle

jfr. ekspropriasjonserstatningslovens

etter
§

8.

for
er at

granneloven,

Selv ikke

når en også tar i betraktning de øvrige ulemper som måtte
følge

av nærheten

ulempen

til industriområdet,

ved tilførselsveien

920

overstiger

kan retten
grannelovens

se at
tålegrense

., ..-

1

De

takstnumre.

enkelte

...—.
n..-o.....-,

Avstår: 163 m2 grunn.

til

på eiendommen

fra bebyggelsen

avkjørsel

l. Eksisterende

Rv. 456 opprettholdes.

datert

jfr. skjønnskart

bygninger

gjerder,

ninger,

som

mellom

Hølleveien

30 m byggegrense

privat

Hølleveien

langs

vei.

l

beplant—
enn

høyere

i krysset

trekant

idet det gjelder
saksøktes

var tidligere

for Hølleveien

avsatt

ulempeserstatning

fordi

øst

for den del som ligger

dette

Innenfor

eiendom.
anvendt

er idag en jordbrukseiendom,

Eiendommen

,

En stor del av arealet

forbi

arealet

2

vei.

liten

en

med byggeforbud,

av det avståtte

Mesteparten

av

og den nye veien.

belagt

var på forhånd

som rager

m.v.

består

avstått

er

223 m

stort

til å ha sikthindrende

på tilstøtende

0,50 m over asfaltdekket

Arealet

1985.

29.november

er det ikke anledning

areal

et areal

frisiktsklausuleres

Industriområde

vei til Linnegrøvan

Rv. 456 og kommunal

mellom

2. I krysset

til

men er

til fremtidig

boligområde.
Saksøkte
beltet

har også krevet

er blitt

utvidet

ved den nye veien.

at det ikke skal gis erstatning
men mener

som blir belagt
Videre

hevder

med byggeforbud

han at størrelsen

ut fra en byggegrense
30 m som gjelder

i selve
på dette

på 20 m. langs

idag,

Han aksepterer

for byggegrensen

han har krav på ulempeserstatning

idet han mener

byggegrense—

langs

veien,

for den trekanten

krysset
arealet

Hølleveien,

mellom

veiene.

må beregnes
og ikke

at byggegrensen

langs

Hølleveien også på denne strekningen blir 20 m når området
reguleres til boligformål i næ1 frer

921

_

, Retten

ulempe

-

jä)

finner

pga. byggegrensen,

ikke å kunne

gi erstatning

idet den bl.a.

legger

for

til grunn;

at kravet er foreldet etter bygningsl. § 32.
Retten

vilkår

etter

fremdeles
eiendommen

finner

bygningsl.

kan nyttes
ses

trær

i redusert

for det avståtte
det må vurderes

32 er oppfylt,

gir imidlertid

Retten

at

de

materielle

idet arealet
måte

når hele

ett.

som står innenfor

som ligger

ikke

på regningssvarende

under

Retten

§

heller

erstatning

frisiktssonen,

for 3 frukt-

samt for den ulempe

anvendelighet

av frisiktssonen.

har ved utmåling

av erstatningen

areal

i utgangspunktet

som tomtegrunn,

lagt

til grunn

men har også

lagt vekt

at

på at det ved regulering av eiendommen til dette formål
villeha en begrenset

selvstendig

verdi

pga. den påheftede

veirett.

\

Samlet

erstatning

for grunn

og ulempe

settes

til kr.4.300,-.

Takst nr. 2 Einar Øgreid Splitprofil A/S.

De fem parsellene

behandles

under

Gnr. 18, bnr. 315

ett.

Avstår:
832,1 m2.
I

Spesisll§_§51222§£9:BEEEEEEEESE=
1. Adkomst til eiendommen er via kommunal vei til Linnegrøvan
Industriområde, slik som vist på regulerinsplanen.
2. I krysset

mellom

Industriområde
jfr. skjønnskart

Rv. 456 og

friutsiktskl
date—-

922

.ommxnal
,

29.november

*

til Linnegrøvan

-- _
1985.

.

Innenfor

190 m2
dette

N
p
I

areal er

ikke anledning

det

0,50

enn

ytterkant

i

del

værende

av

industriområdet.

av

eiendommen

må

hovedsak

all

64,6

og

plassering

som

ikke

regulert

dog

er

m2

på

vurderes

de

avståtte

dessuten

legges
at
den

han
grunn

var

kjent

er

til

grunn

med

planene
fra

avskåret

er

at

han
om

tomtens
Halleveien

og

fordi

og
ned

pga.

for
ter—-sge:

'r.

saksøktc

2:

det

nevne

av

også
veien.

noen

både
-

skrent,
at

etter

som

ikke

ansees

923industribveeet

mot

han

at

ulempeserstatning

ulempe

karakter

og

2

nr.

eiendommen

ervervet
veien,

tålegrense:

saksøkte

For

partene

av

idet

overskredet.

Frisiktsklausuleringen
erstatningsbetingende

sin

i

ingen

at

nærføringsulempe,

pga.
ikke

granneloven

etter

verdi

uvesentlig

fastslått

ovenfor

har

erstatning

på

krav

har

at

til

industritomten

av

i

Sett

grad.

salg.

ved

Retten

har

kommet

ikke

utnyttelse

endret

i

tomt
ikke

imidlertid

representerer-en

eventuelt

helhet,

beskaffenhet

sin

særlig

noen

retten

er

arealer
ved

parsell

mindre

sin

pga.

i

arealer

grunnavståelsene
i

perspektiv

saksøkte

for

husveggen.

En

bebygget

har
at

retten

antar

lengre

noe

avståtte

har

og

utnyttelsesmuligheten

et

de

industritomt.

idag

saksøkte

Slik

redusert

inntil

verdi.

liten

industriområdet,

like

at

til

kommet

er

Retten

veien

får

gjen-

på

bolighus

eldre

Et

parseller

små

fem

alt

i

av

består

avstått

er

som

Arealene

stående.

bli

kan

areal

siktsklausulerte

fri—

det

innenfor

ligger

delvis

som

bolig

Eksisterende

vei.

tilstøtende

på

asfaltdekket

m over

høyere

rager

som

m.v.

bygninger

gjerder,

beplantninger,

sikthindrende

ha

å

til

mye
vil

pga.
fra
være

å anlegge

praktisk

for grunn

Erstatning

i frisiktssonen.

e.l.

bygninger

settes

til kr. 50.000,—.

i
Gnr.

Olsen,

?akåE-nrl-å—égnes

24.

bnr.

18.

Avstår: 177,6 m2 grunn.

l

ågsåisl19-2539995£219229223253£=

i skråning opp mot industriområdet.
vurderes

punktet

men

tomtegrunn,

som

parsell

av en langstrakt

består

areal

Det avståtte

vei til

på reguleringsplan.

slik som vist

Industriområde,

Linnegrøvan

blir via kommunal

til eiendommen

adkomst

Fremtidig

beliggende

Arealet må i utgangs—
noe

med

redusert

bruks—

verdi.
En del bærbusker

har fått forringede

eiendom

på gjenværende

vekstvilkår ved inngrepet.
Samlet

erstatning

for grunn

skjønnsl.

skal etter

Saksøkeren

og ulempe

§

settes

54 dekke

til kr. 4.000,—.

de nødvendige

utgifter til juridisk bistand for de saksøkte.

Adv. Selmer
I tillegg

kommer

har på vegne
oppgaven
Retten

sitt salærkrav

utgifter

av saksøker

kan legges

tilkjenner

Skjønnet

Partene

har oppgitt

på tilsammen
meddelt

til kr. 12.000,—.
339,—.

at salær—

Adv. Lyngholt

og omkostnings-

til grunn.

omkostninger

i samsvar

med oppgaven.

er enstemmig.

er enige

med 122 p.a.

om at erstatninncb?'.rtne

fra arealene ble avstått.

924

tk," forrentes

S 1 u t n i n g :
1. Full erstatning

til de saksøkte

fastsettes

til de beløp

fremgår av de enkelte takstnumre foran.

Det betales 12%

rente

arealene

2. Søgne
å

av

p.a.

kommune

erstatte

utgifter
ogtrettini

beløpene

fra

pålegges

innen

de saksøkte

til juridisk
-

det

to — uker

2 -

v/adv.

Hjalmar

bistand

med

ble

avstått.

fra forkynnelsen

Selmer

de nødvendige

tolvtusentrehundre?

12.339,—

kroner.

3R%tten

Lars

L

tidspunkt

som

hevet

Christensen

%? Hoven “V

W

fei/””Er. x wiar/øm
Magne Storaker

Hans Storeng

,
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Saksprotokoll i Eldrerådet - 27.05.2019
Behandling:
Repr. Kristiansen (SV) fremmet forslag:
Eldrerådets høringsuttalelse til sak RS 40/19 Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien Plan ID 201604.
Ved utvidelse av RV 456 ønsker Eldrerådet å verne dyrka mark. Derfor foreslås det ved eventuelt utvidelse av gang
/sykkelsti at denne utvides mot veien.
Dernest merkes gang/sykkelsti med en malt stripe (med sykkelmerke på veien og et malt menneske for gangsti. Det
merkes med skilt).
Eldrerådet tar øvrige referatsaker til orientering
Votering: Enstemmig.
Innstilling:
Eldrerådets høringsuttalelse til sak RS 40/19 Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for del av
Hølleveien - Plan ID 201604.
Ved utvidelse av RV 456 ønsker Eldrerådet å verne dyrka mark. Derfor foreslås det ved eventuelt utvidelse
av gang /sykkelsti at denne utvides mot veien.
Dernest merkes gang/sykkelsti med en malt stripe (med sykkelmerke på veien og et malt menneske for
gangsti. Det merkes med skilt).
Eldrerådet tar referatsaker til orientering.
Med vennlig hilsen
Anne Christin Høyem
Rådgiver
Administrasjonsavdelingen
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 38 05 55 55| Direktenummer: 91 76 70 52
anne.hoyem@sogne.kommune.no
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Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår dato: 28.05.2019
Vår ref.: 201605017-6
Arkiv: 323
Deres dato: 24.04.2019
Deres ref.: 2015/3294 - 18892/2019

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan for del av Hølleveien - Søgne kommune - Plan ID
201604
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


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



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



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



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



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK
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3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:
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Fra: Dahl, Trygve[Trygve.Dahl@ae.no]
Sendt: 29.05.2019 10:08:30
Til: Postmottak Søgne
Tittel: HØLLEVEIEN Plan ID 201604, Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan

HØLLEVEIEN Plan ID 201604 ‐ Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan
Vi viser til mottatt varsel om offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien i Søgne
kommune.
I området som inngår i reguleringen har vi et er 22 kV høyspentnett og et lavspentnett som vist på vedlagte
kartskisse.
Eventuell flytting eller omlegging må bekostes av tiltakshaver hvis dette ikke omfattes av flytteplikten i forhold til
Statens Vegvesen.

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

www.aenett.no
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SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE

Vår ref.: 16/06776-48

Deres ref.:

Dato: 31.05.2019

Søgne kommune - uttalelse til offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan
for del av Hølleveien - plan ID 201604
Viser til oversendelse datert 24.4.19.
Saken gjelder offentlig ettersyn av reguleringsplanen for del av Hølleveien. Formålet med
reguleringen er å bedre trafikksikkerheten får gående og syklende, da særlig skolebarn, og
å ivareta fremkommeligheten på FV 456, Hølleveien.
Forslagstiller er Statens vegvesen, som på vegne av Vest-Agder fylkeskommune har
utarbeidet detaljregulering. Fylkeskommunen har vært involvert i planprosessen.
Innsendte planforslag legger opp etablering av undergang under FV 114. Løsningen
innebærer at alle parkeringsplassene foran rådhuset mot Hølleveien forsvinner, uten at
disse erstattes. Kommunen anser dette for å være problematisk ettersom rådhuset
inneholder både arbeidsplasser og publikumsrettet virksomhet.
Det ble med bakgrunn i dette vedtatt å legge ut planforslaget i 3 versjoner:
1. Innsendte planforslag, med regulert undergang
2. Et planforslag hvor undergangen under fv 114 er beholdt, men at deler av
parkeringsarealet ved Rådhuset, mot Hølleveien, opprettholdes.
3. Beholde kryssing av fv 114 i plan.
Samferdselsseksjonen har gjennomgått saken og mener primært at 1 er den riktige
løsningen, sekundært 3. Forslag 2 er ikke aktuelt å bygge, da vil vi med stor sannsynlighet
la denne delen av prosjektet ligge inntil videre. Alternativ 2, med høye skjæringer for å
unngå å ta parkeringsplassene foran rådhuset, vil skape et dårligere anlegg som
sannsynligvis vil oppleves utrygt å benytte for mange. Å kompromisse på opplevd
sikkerhet for å kunne opprettholde parkeringsplasser er en veldig dårlig løsning.
Fylkeskonservator har ingen merknader til saken.
Med vennlig hilsen
Seksjon for plan og miljø
FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAM ARBEID
Postadresse:
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
E-postadresse:
postmottak@vaf.no

Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65
4614 KRISTIANSAND
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon:
38 07 45 00
Organisasjonsnummer:
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Diderik Cappelen
Fungerende seksjonsleder

Frode Amundsen
Rådgiver, plan og miljø

Vedlegg:

Adresselister:
Mottakere:
SØGNE KOMMUNE
Kopi til:
STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL KONTORSTED
FYLKESMANNEN I AGDER
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Fra: Anne Christin Høyem[Anne.Hoyem@sogne.kommune.no]
Sendt: 29.05.2019 11:13:22
Til: Anne Marit Tønnesland
Tittel: Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 28.05.2019 PS 25/19 Referatsaker 28.04.2019

Hei Anne Marit,
Herved flg utskrift fra saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 28.05.2019
PS 25/19 Referatsaker 28.04.2019
RS 30/19 Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien – Plan ID 201604
Innstilling/vedtak:
RS 30/19 Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien – Plan ID 201604
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser det som positivt at påtenkt gang/ sykkelvei skal ha
fortau for gående for å skille de syklende fra de som spaserer.
Undergangene må ikke være for bratte.
Med vennlig hilsen
Anne Christin Høyem
Rådgiver
Administrasjonsavdelingen
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 38 05 55 55| Direktenummer: 91 76 70 52
anne.hoyem@sogne.kommune.no
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Søgne kommune

Innspill fra boligeiere i Høllveien 70 og 72 til detaljreguleringsplan for del av Hølleveien – Plan ID
201604

Vi viser til brev datert 24.4.2019 der det inviteres til å gi innspill til detaljreguleringsplan for del av
Hølleveien.
Det fremgår at formålet med reguleringen er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, og å
ivareta fremkommelighet. Vi synes det er bra at det satses på økt trafikksikkerhet for Hølleveien.
Men vi som bor langs Hølleveien ønsker også at planen legger til rette for eiendommene blir sikret. Vi
vil skjermes for at kjøretøy utilsiktet kommer inn i hage og uteoppholdsareal. Hølleveien 70 og 72
ligger rett ved krysset opp til Nygårdsheia og det har gjennom tidene vært flere kjøretøy som har
kommet inn i hagen. Senest høsten 2018 kom en lastebil inn på plenen. I Fevennen kunne vi lese den
10.mai i år at en beboer på Strai fikk et kjøretøy inn i husveggen for tredje gang. Sikring av
boliger/uteområder bør komme mer i fokus i denne planen. Statens vegvesen har i 2016 gjennomført
en risikovurdering av Hølleveien, vi kan ikke se at boliger/uteområde er tatt med i den
risikovurderingen.
Vi kan heller ikke se at forbikjøringslommen ved Hølleveien 70 og 72 er omtalt i risikovurderingen,
men det stilles store spørsmål i risikovurderingen omkring krysset inn til Nygårdsheia kombinert med
busslomme. En forbikjøringslomme i tillegg i krysset vil øke risikoen for ulykker. Kjøretøy som kjører
forbi på lommen vil være vanskelige å observere for trafikanter som kjører ut fra Nygårdsheia mot
Høllen. Vi ber om at løsningen med forbikjøringslomme blir risikovurdert.
Statens vegvesen anbefaler i risikovurderingen punkt 3.1.2 at det etableres tett gjerde mellom
bebyggelse og FV 456. Langs en eventuell forbikjøringslomme må det i tillegg til tett gjerde være en
fender som hindrer kjøretøy å komme inn i hagene. Statens vegvesen har regler for arbeid langs vei,
det settes opp sikring/fender som skal hindre at kjøretøy kommer inn i arbeidsområde. Vi som bor
langs Hølleveien skal arbeide og vedlikeholde hus og hage tett inntil vei/kryssområde, i tillegg skal
hagen være et sted for lek og rekreasjon. Vi vil ha en sikring/fender som hindrer at kjøretøy kommer
inn i hagene.
For få år siden flyttet boligeier i Hølleveien 72 boligen 6-7 meter lenger bort fra Hølleveien, dette for
egne midler, boligen ble flyttet for å få bedre sikkerhet og mindre plager med hensyn til støy og sprut
fra veien. Denne fordelen/gevinsten blir nå borte dersom veien legges 6 meter nærmer bolig. Fender
med skjerm må settes opp for å kompensere for sikkerhet og ulemper.
Håper vi og Søgne kommune kan komme i en grei dialog med veivesen og få dette på plass.

Terje Eftestad
Siv Anita Eftestad
Høllveien 70

Kirsten Stausland
Hølleveien 74
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Ole Eftestad
Aase Berit stausland Salvesen
Hølleveien 72

Region sør
Veg- og transportavdelingen
Samfunn

Risikovurdering
Fv456 Hølleveien, Søgne
Strekningen Stausland - Tangvall
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1 Bakgrunn for risikovurderingen
1.1Bestilling
Ressursavdelingen og Plan og forvaltning Vest Agder ved Marit Hunnes tok i desember 2015
initiativ til å få gjennomført en intern risikovurdering av trafikksikkerhet langs eksisterende
Fv456 Hølleveien i Søgne kommune ved å kontakte trafikksikkerhetsgruppa i Veg- og
trafikkavdelingen. Det skal gjennomføres trafikksikkerhetstiltak på denne strekningen og
Vegavdeling Vest Agder ønsket å starte denne prosessen ved å kartlegge
sikkerhetsproblemer på eksisterende veg. Den aktuelle strekningen dekkes av flere
reguleringsplaner. Flere av disse er gamle, og det er derfor ønskelig å vurdere dagens
situasjon på relativt fritt grunnlag.
I forkant av HAZID- samlingen var det et formøte for planlegging av risikovurderingen på
Vegkontoret Vest-Agder 7. januar.
Det ble gjennomført en bredt sammensatt ”HAZID-samling” (HAZard IDentification) på
Vegkontoret Vest-Agder13. januar 2016.

1.2 Formål
Formålet med risikovurderingen er å sikre god trafikksikkerhet for gående og syklende.

1.3 Risikovurderingsprosess og metode
På HAZID-samlingen ble det foretatt en identifisering av sikkerhetsproblemer (strekninger
med særtrekk i reguleringsplanen), en vurdering og rangering av risiko ved disse, og en
foreløpig prioritering av tiltak for å ivareta trafikksikkerheten. Dette tilsvarer trinn 2-4
under.

En enkel modell basert på HAZID er lagt til grunn for risikovurderingen. Metoden omfatter 5
trinn:
1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav.
Vurderingskriterier er at vegen skal være logisk og lettlest (optisk ledning/lesbart
kjøremønster, oppdage andre trafikanter), beskyttende barrierer (sikring), samsvar mellom
fartsnivå, trafikkmengde og vegstandard.
2. Identifisere sikkerhetsproblemer. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor?
3. Vurdere risiko. Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er konsekvensene?
4. Foreslå tiltak. Hva er effektive risikoreduserende tiltak?
5. Dokumentere. Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen
De vurderingene som ble gjort underveis i HAZID-samlingen er dokumentert i rapporten.
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Vurderingen av risiko settes inn i en matrise ut fra antatt frekvens og konsekvens av den uønskede
hendelsen.

Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)
Svært sjelden (sjeldnere enn hvert
50. år)

Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko i henhold til Håndbok 271 og kan tolkes slik:
Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig
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1.4 Hazid-samling 13.januar

Som grunnlag for risikovurderingen ble det gjennomført en Hazid-samling 13. januar 2016
med følgende deltakere:

Navn

Rolle/tittel, arbeidssted

Marit Hunnes

Planleggingsleder, Ressursavdelingen SVV

Odd Anders Magnussen

Plan og forvaltning, Vest-Agder vegavdeling

Kjell Stangborli

TS-koordinator, Plan og forvaltning, Vest-Agder vegavdeling

Lars Versland

Trafikant og kjøretøy, Vest-Agder

Kjetil Dybvik

Drift og vedlikehold, Vest-Agder vegavdeling

Dag Røise

Rektor Nygård skole

Vibeke Wold Sunde

Saksbehandler Søgne kommune

Lasse Moen Sørensen

Vest-Agder Fylkeskommune

Rune Hofstad

Politiet Søgne og Songdalen

Arild Nærum

Prosessleder, Veg og transportavdelingen

Laila Felix

Rapportskriver, Veg og transportavdelingen

Vurderingene ble gjort på grunnlag av deltakernes kompetanse og lokalkunnskap. Gruppen
hadde kompetanse til å ivareta fagområdene drift og vedlikehold, trafikksikkerhet,
kollektivtrafikk, trafikkantatferd, planarbeid samt lokalkunnskap og atferdsmønstre for
skoleelever.
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2 Beskrivelse av analyseobjekt, vurderingskriterier og forutsetninger
lagt til grunn
2.1 Beskrivelse
Vegen som ble risikovurdert er fv456 på strekningen fra rundkjøringen i Tangvall sentrum
og frem til krysset Høllenveien x Stauslandsveien i Søgne kommune. Fv456 er tilknyttet E39
lenger nord, med en trafikkmengde på 17000 kjøretøy i retning Kristiansand per år, og
11400 kjøretøy i retning Stavanger. Fv456 Høllevegen har en trafikkmengde på 9500
kjøretøy per år.
Strekningen starter ved Tangvall sentrum der det er butikker, bensinstasjon, rådhus,
bibliotek og bussterminal. GS-veg går planskilt i undergang øst- vest rett inn i torgområdet i
Tangvall sentrum.
Flere steder er det utkjørsler fra boliger rett ut i fylkesvegen samt at det er dårlig sikt på
grunn av beplantning tett inntil veg med hekker. Det er etablert et tråkk på vegskulder
vestlig side mellom næringsområdet ved Linnegrøvan og Nygård skole. Store kjøretøyer
trafikkerer inn til Linnegrøvan og sør for krysset ved Stausland videre til Høllen vest
industriområde.
GS-veg går langs fv456 på vestsiden, og sør for T-kryss inn til Linnegrøvan går GS-veg i
undergang under fv456. Denne er ikke universelt utformet, den er bratt, med dårlig kurve og
dårlig sikt.

Ved skolen er det en bussholdeplass. Den brukes også av foreldre som vil bringe-/hente
elever. Om sommeren er det i tillegg salg av jordbær her. Det er observert at tunge
kjøretøyer ofte anvender bussholdeplassen til hvileplass. Lengst i sør er det busslommer på
begge sider av fv456 nede ved Stausland, uten tilrettelagt kryssing. Nordgående av disse
busslommene benyttes av foreldre til å sette av elever.
Elevene på mellomtrinnet har sykkelparkering i sørenden av skolegården,
ungdomsskoleelever er henstilt til å bruke sykkelveg langs Fv456 og parkere i nordenden av
skolegård for å unngå at syklister kjører gjennom skolegårdområdet med fare for påkjørsel
av småskoleelever i lek i skolegården. Lærere parkerer langs Nygårdsheia og på to
parkeringsområder for ansatte, der det også er barn som krysser til fots og per sykkel
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2.2 Oversiktskart

Strekningen ble delt inn i 3 elementer:
Element 1 Stausland kryss fv456 x fv165 - til undergang Linnegrøvan,
Element 2 Kryssområdet Linnesgrøvan inklusiv GS-undergang
Element 3 Strekningen kryssområdet Linnesgrøvan til kryss Tangvall sentrum
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Ulykker 2005-2014
Det har skjedd 5 ulykker med lettere personskader siste 10 år. Politiet har rapportert en
møteulykke med personskade mellom syklister i 2013 i undergang nord for Linnegrøvan.

Påkjøring sykkel fra fortau/GS-veg 2006
Påkjøring bakfra 2008

Møteulykke sykkel kulvert 2013

MC ulykke påkjøring bakfra 2011

Møteulykke 2013
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Oversikt dagens GS-tilbud i området markert
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3 Sikkerhetsproblemer, vurdering av risiko og forslag til tiltak
3.1 Element 1Krysset Stausland – GS undergang Linnesgrøvan

3.1.1Sikkerhetsproblemer
Uønsket hendelse
Medvirkende faktor
Uh1

1) Autovern i siktsonen i kryss Stauslandsvei/Hølleveien.

Sidekollisjon

2) Busslomme i siktsonen Dr Rohdes vei (få busser)
3) Dårlig sikt mot syd ved utkjøring fra søndre avkjøring i
busslomme. Høybrekk på veg og GS-veg ligger høyere
enn fv456
4) Busslommen ved skolen har utflytende areal i begge
ender
5) Dårlig sikt mot nord i nordre avkjørsel fra busslommen
ved skolen
6) Dårlig sikt i noen enkeltavkjørsler på vestsiden av fv456

Uh2

7) Dårlig sikt mellom GS-veg og Dr Rhodes vei

Påkjøring fotgjenger/syklist

8) Direkteavkjørsler ut på GS-veg med dårlig sikt(hekker).
9) Felles atkomstveg og GS mellom Dr Rhode og
busslomme v/skolen
10) Dårlig sikt mellom atkomstveg og GS i søndre del av
busslomme ved skolen
11) Balløkke tett på busslomme ved skolen
12) Dårlig sikt mot GS-veg nord for avsvingende biler fra
fv456
13) GS-veg krysser foran tett busskur
14) Kryssende skolebarn fra boliger på vestsiden av fv456
15) Venteareal for sydgående buss tett ved fv456(skolebarn
kan havne ut i vegen)
16) Syklister unngår undergang og velger å sykle langs
fv456 med kryssing ved busslomme ved skole

Uh3

4) Busslommen ved skolen har utflytende areal i begge

Påkjøring bakfra

ender
6) Dårlig sikt i noen enkeltavkjørsler på vestsiden av fv456

De fleste av de medvirkende faktorene er stedfestet på kartet på neste side.
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5
)

12)

6)

14)
4)

15)

13)
3)+ 10)
8)+9
)

7)
2)

1)

945

3)

Hp 2 m 13630høybrekk på G-veg før atkomstveg til boliger

9)

Felles adkomstveg til eiendommer via GS-veg kommer ut i søndre del av areal med
bussholdeplass. Dårlig sikt grunnet hekk og blandet trafikk.

10)

Søndre del av bussholdeplass; Dårlig sikt mellom atkomstveg til bolig og GS-veg

946

11)

Busslomme ved skolen.

6)

Direkte utkjørsler fra eiendommer med dårlig sikt.

3.1.2 Vurdering av risiko
Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)

Uh2
Uh1, Uh3

Uh2

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 50. år)
Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo mulig frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike
uønskede hendelsene.

Ut fra vurdering av frekvens og konsekvens mener analysegruppa at de uønskede
hendelsene kan rangeres slik med hensyn til bidrag til risiko:
Uønskede hendelser

Bidrag til risiko

UH1 Sidekollisjon

2

UH2 Påkjøring fotgjenger/syklist

1

UH3 Påkjøring bakfra

3
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Gruppas vurdering
Gruppa vurderte problemstillingene og har kommet frem til at risikoen er desidert høyest for
påkjøring av gående og syklende ved busslommen utenfor Nygård skole. Det er blandet
trafikk med buss, foreldre som setter av elever, elever som bruker busslommen til venteareal
og syklister som krysser foran tett busskur. Busslommen er utflytende med mye trafikk i alle
retninger som tar oppmerksomheten bort fra gående og syklende.
Flere steder langs strekningen deler ulike trafikantgrupper samme vegareal, og de har dårlig
sikt til hverandre. Flere steder er det høye hekker som hindrer sikt mellom trafikanter som
kommer brått på. Systemet er derfor ikke lettlest og logisk.

3.1.3 Forslag til risikoreduserende tiltak
Nedenfor følger forslag til tiltak rettet mot identifiserte uønskede hendelser og medvirkende
faktorer. Tabellen er sortert i henhold til de uønskede hendelsenes vurderte bidrag til risiko.

Medvirkende faktorer
Uh2
Påkjøring av
fotgjenger/
Syklist

Forslag til tiltak

7) Dårlig sikt mellom GS-veg og Dr



Siktutbedring



Siktutbedring i avkjørsel mot GS-veg



Siktutbedring i avkjørsel i søndre del

Rhodes vei
8) Direkteavkjørsler ut på GS-veg
med dårlig sikt(hekker).
9) Felles atkomstveg og GS
mellom Dr Rhode og busslomme
v/skolen
10) Dårlig sikt mellom atkomstveg
og GS i søndre del av buss-

av busslomme mot GS-veg. Trekke

lomme ved skolen

avkjøring til Dr. Rhodesvei nordover

11) Balløkke tett på busslomme ved



Gjerde langs fotballøkke



Siktutbedring

13) GS-veg krysser foran tett busskur



Legge GS-veg på baksiden av leskur

14) Kryssende skolebarn fra boliger på



Vurdere 40km/t og fysiske tiltak

skolen
12) Dårlig sikt mot GS-veg nord
for avsvingende biler fra fv456

vestsiden av fv456

dersom det er tilfredsstillende
grunnforhold


Tilrettelegge kryssing ved skolen
med deleøy. Alternativt: Ny atkomst
i bakkant av bebyggelsen på
vestsiden kombinert med tett gjerde
mot fv456

15) Venteareal for sydgående buss tett



Ensrette busstopp (mot nord)

ved fv456(skolebarn kan havne ut i



Korte inn busslomme. Busslommen

vegen)

kun tillatt for buss.


Etablere av/påstigning for
foreldrekjøring og parkering for
lærere via Dr Rohdes veg
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16) Syklister unngår undergang og



Utbedring av undergang



Fjerne rekkverk frem mot kryss

velger å sykle langs fv456 med
kryssing ved busslomme ved
skole
Uh1

1) Autovern i siktsonen i kryss

Sidekollisjon

Stauslandsvei/Hølleveien.
2) Busslomme i siktsonen Dr Rohdes

fv456, evnt å erstatte med rabatt


Trekke krysset nordover.



Innkorting av busslomme med

vei (få busser)
3) Dårlig sikt mot syd ved utkjøring
fra søndre avkjøring i

enveiskjøring vil bidra til

busslomme. Høybrekk på veg

siktutbedring i begge ender av

og GS-veg ligger høyere en

busslommen.

fv456
4) Busslommen ved skolen har
utflytende areal i begge ender
5) Dårlig sikt mot nord i nordre
avkjørsel fra busslommen ved
skolen



6) Dårlig sikt i noen enkelt-

Ny adkomstveg på vestsiden og
stenging av avkjørsler mot fv456.

avkjørsler på vestsiden av fv456
Uh3

4) Busslommen ved skolen har

Påkjøring



utflytende areal i begge ender

Krymping av busslomme, bedre
definert område, flytte av-/på

bakfra

stigning for foreldrekjøring, ensrette
busslomme nordover
6) Dårlig sikt i noen enkeltavkjørsler
på vestsiden av fv456



Ny adkomstveg på vestsiden og
stenging av avkjørsler mot fv456.

Gruppas anbefaling
Gruppa anbefaler sterkt å flytte foreldrekjøringen vekk fra busslommen og etablere et areal
for av- / og påstigning syd for skolen via Dr.Rhodesvei, se forslag på neste side. Da kan
busslommen krympes. Det blir plass til å trekke avkjørselen inn lenger nord og sikre bedre
sikt da trafikantene møter hverandre i en bedre vinkel.
Arealet på busslommen blir mer definert, mindre utflytende og mer lettlest. Gruppen
anbefaler videre at busstoppet ensrettes mot nord, og at lommen kun tillates for buss.
Trafikantene vil få en bedre leding, og systemet vil bli mer lettlest og logisk.
Det anbefales også å etablere en ny atkomstveg til fv456 på vestsiden, og stenge dagens
avkjørsler mot fv456.
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Fv456 x Dr Rhodes vei trekkes
nordover

Etablering av areal for av-/
påstigning for foreldrekjøring
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3.2 Kryss Linnesgrøvan inkl GS-veg i undergang

3.2.1 Sikkerhetsproblemer
Uønsket hendelse
Uh1 Sidekollisjon

Medvirkende faktor
17) Generelt mye trafikk på hovedvegen og korte luker

Uh2 Påkjøring

18 Bratt ned mot undergang, krapp kurve og dårlig sikt

fotgjenger/syklist

gjennom undergang.

Syklist/syklist og

19) Noen syklister velger å bruke fv456

syklist/fotgjenger

20) Kryssende fotgjengere og syklister i plan til
Linnesgrøvan, dårlig sikt pga trerekke
21) Biler kjører ut av vegen og havner på GS-veg i
undergangen. Feil utforming av rekkverk

Uh3 Påkjøring bakfra

22) Mye venstresvingende biler ned til Linnegrøvan

De fleste av de medvirkende faktorene er stedfestet på kartet nedenfor.

20

Kryss fv456 x Linnegrøvan

)

18)
Kulvert krysser under fv456
21)
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GS-veg går bratt ned mot undergang, krapp kurve og dårlig sikt gjennom undergang.

21)

Utforming av rekkverket er feil og for kort. Biler kan kjøre ut av vegen og havne på GS-veg i undergangen.

20)

Fotgjengere og syklister smetter over fv456 mellom trær ved kryss inn til Linnegrøvan
næringsområde

952

3.2.2 Vurdering av risiko
Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per
år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)

Uh2
Uh1, Uh3

Uh2

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 50. år)
Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo mulig frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike
uønskede hendelsene.

Ut fra vurdering av frekvens og konsekvens mener analysegruppa at de uønskede
hendelsene kan rangeres slik med hensyn til bidrag til risiko:
Uønskede hendelser

Bidrag til risiko

UH1 Sidekollisjon

2

UH2 Påkjøring fotgjenger/syklist

1

UH3 Påkjøring bakfra

2

Gruppas vurdering
Gruppa gikk gjennom sikkerhetsproblemene og kom frem til at risikoen for en uønsket
hendelse er størst ved undergangen for gående og syklende. Utformingen er ikke universelt
utformet, og er hverken lettlest eller logisk. GS-trafikanter har dårlig sikt til hverandre, og
gående og syklende trafikkerer det samme arealet. Det er stor fare for møteulykker mellom
sykkel og sykkel eller mellom sykkel og fotgjenger. Politiet har allerede registrert en slik
ulykke med personskade. Den dårlige utformingen fører dessuten til at noen syklister velger
å benytte fv456.
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3.2.3 Forslag til risikoreduserende tiltak
Uønsket

Medvirkende faktorer

Forslag til tiltak

hendelse
Uh2

18) Bratt ned mot undergang, krapp



Ny undergang med bedre

Påkjøring

kurve og dårlig sikt gjennom

stigningsforhold, kurve og bredde.

fotgjenger/

undergang.

Skille gående og syklende

syklist

19) Noen syklister velger å bruke fv456



Omlegging av Rinneveien nordover

20) Noen fotgjengere og syklister krysser

ut i kryss Linnegrøvan (rundkjøring)

Sykkel/

fv456 i plan over til Linnesgrøvan. Dårlig

og stenging av atkomstveier til

sykkel

sikt pga trerekke.

fv456 på vestsiden. Dette gir

Sykkel/

mulighet for bedre stigningsforhold

fotgjenger

for ny undergang på omtrent samme
sted.
21) Biler kjører ut av vegen og havner på



Bedre utforming av rekkverk



Rundkjøring i kryss Linnegrøvan

GS-veg i undergangen. Feil utforming av
rekkverk
Uh1

17) Generelt mye trafikk på

Side-

hovedvegen og korte luker ut fra

kollisjon/

Linnegrøvan

påkjøring

22) Mye venstresvingende biler foran

bakfra

møtende trafikk ned til Linnegrøvan

Nytt kryss med Rinneveien

Rinneveien

Stenge atkomstveier til fv456,
samlevei via Rinneveien

Gruppas anbefaling
Gruppa anbefaler en ny undergang med bedre stigningsforhold, kurvatur og bredde. Gående
og syklende må skilles. Omlegging av Rinneveien vil bedre mulighetene for en akseptabel
undergang i omtrent samme område. Krysset ved Linnegrøvan bør bygges om til
rundkjøring.
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3.3 Strekningen kryssområde Linnegrøvan -Tangvall sentrum

3.3.1 Sikkerhetsproblemer
Uønsket hendelse

Medvirkende faktor

Uh1 Sidekollisjon

23 ) Mye svingebevegelser, mye å forholde seg til i kryss fv456
x fv114. Dårlig belysning
24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456 m/dårlig sikt, stort tre

Uh2 Påkjøring bakfra

24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456 m/dårlig sikt, stort tre
25) Oppbremsing for gangfelt. Dårlig belysning i gangfelt over
fv456. GS-trafikanter kommer fort ut bak hekk. Ingen
landingsplass på østsiden
26) Oppbremsing for syklende som krysser
fv114. Syklistene kommer fort. Annen trafikk på fv456 tar
oppmerksomhet.

Uh3 Påkjørt

25) Dårlig belysning i gangfelt over fv456. GS-trafikanter

fotgjenger/syklist

kommer fort ut bak hekk. Ingen landingsplass på østsiden
27) Dårlig belysning i gangfelt over fv114. Dårlig sikt fra GSveg fra syd mot fv114
28) Noe villkryssing nord for gangfelt over fv456
v/Tangveien (som er stengt for kjøring)
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Tangveien

24)
26)+27)

Tangveien

28)
25)
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Tidligere veg er stengt med jordvoll, fremdeles sti for fotgjengere som kommer rett ut i
vegen

25)

Atkomst til Tangvegen direkte fra Fv456 er stengt med betongblokk. Fotgjengerkryssing
ligger litt sør for Tangveien. Trafikkøy på nordsiden er fortsatt utformet som
venstresvingfeltfelt til Tangveien. Dårlig belysning i kryssingspunktet. (google map)

24)

Stort tre på eiendom tar sikt (Via photo)
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3.3.2 Vurdering av risiko

Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)

Uh3
Uh1, Uh2

Uh3

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 50. år)
Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo mulig frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike
uønskede hendelsene.

Ut fra vurdering av frekvens og konsekvens mener analysegruppa at de uønskede
hendelsene kan rangeres slik med hensyn til bidrag til risiko:
Uønskede hendelser

Bidrag til risiko

UH1 Sidekollisjon

2

UH2 Påkjøring bakfra

3

UH3 Påkjøring fotgjenger/syklist

1

Gruppas vurdering
Hazidgruppen vurderte påkjøring av gående og syklende som høyest bidrag til risiko.
Det er dårlig sikt og dårlig belysning i kryssingspunktene, både over fv456 og over fv114
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3.3.3 Forslag til risikoreduserende tiltak

Uønsket

Medvirkende faktorer

Forslag til tiltak

hendelse
Uh2

25) Dårlig belysning i gangfelt over



Intensivbelysning

Påkjøring

fv456. GS-trafikanter kommer fort ut bak



Stenge for fotgjengere ut av hekk,

av gående/

hekk. Ingen landingsplass på østsiden

og lede GS-trafikanter til kryssing

syklende

ved etablering av forlenget trafikkøy
og gangfelt ut fra Tangveien
27) Dårlig belysning i gangfelt fv114.



Intensivbelysning

Dårlig sikt fra GS-veg fra syd mot fv114



Siktutbedring fra GS-veg syd mot
fv114

28) Noe villkryssing nord for gangfelt



over fv456 v/Tangveien (som er

Forlenge trafikkøy og flytte gangfelt
nordover (rett frem fra Tangveien)

stengt for kjøring)
Uh1

23) Mye svingebevegelser, mye å

Side-

forholde seg til i kryss fv456 x fv114.

kollisjon

Dårlig belysning.



24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456

Krysset bygges om til rundkjøring.
Belysning opprustes



Snu avkjørsler mot Tangveien



Snu avkjørsler mot Tangveien

m/dårlig sikt, stort tre.
Uh3

24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456

Påkjøring

m/dårlig sikt, stort tre.

bakfra

25) Oppbremsing for gangfelt over



Intensivbelysning

fv456. Dårlig belysning. GS-trafikanter



Stenge for fotgjengere ut av hekk,

kommer fort ut bak hekk. Ingen

og lede GS-trafikanter til kryssing

landingsplass på østsiden

ved etablering av forlenget trafikkøy
og gangfelt ut fra Tangveien

26) Oppbremsing for syklende som
krysser fv114. Syklistene kommer fort.



Krysset bygges om til rundkjøring.
Belysning opprustes

Annen trafikk tar oppmerksomhet.

Gruppas anbefaling
Gående og syklende kan komme brått på for bilister da de ikke synes pga vegetasjon og
dårlig belysning. Siktrydding og forsterking av belysning vil bedre dette. Gruppa mener det
bør vurderes å snu avkjørsler som kjører ut i Fv456 ved det store treet. Ved å snu
avkjørselen med avkjørsel fra Tangveien vil det være lavere risiko for uønskede hendelser i
dette punktet.
Det bør også vurderes å bygge om krysset fv456 x fv114 til rundkjøring
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4 Oppsummering og anbefaling for fv456 mht trafikksikkerhet
Gruppas samlede vurdering og anbefaling
Busslommen ved Nygård skole er en stor utfordring. Det er et utflytende areal, preget av
blandet og myldrende trafikk. Det er buss som stopper, foreldre som setter av elever, elever
som bruker busslommen til venteareal og syklister som krysser foran tett busskur.
Gruppa anbefaler sterkt å flytte foreldrekjøringen vekk fra busslommen og etablere et areal
for av- / og påstigning syd for skolen via Dr.Rhodesvei, se forslag under punkt 3.2. Da kan
busslommen krympes. Det blir plass til å trekke avkjørselen inn lenger nord og sikre bedre
sikt da trafikantene møter hverandre i en bedre vinkel.
Arealet på busslommen blir mer definert, mindre utflytende og mer lettlest. Gruppen
anbefaler videre at busstoppet ensrettes mot nord, og at lommen kun tillates for buss.
Det anbefales også å etablere en ny atkomstveg til fv456 på vestsiden, og stenge dagens
avkjørsler mot fv456.
Undergangen for gående og syklende har en uheldig utforming, bratt og smal med krapp
kurvatur og dårlig sikt. Utformingen tilfredsstiller ikke dagens krav. GS-trafikanter har dårlig
sikt til hverandre, og gående og syklende trafikkerer det samme arealet. Det er stor fare for
møteulykker mellom syklist og syklist, samt mellom syklist og fotgjenger. Ulykke med
personskade er registrert i undergangen. Den dårlige utformingen fører dessuten til at en
del syklister heller velger å benytte fv456.
Gruppa anbefaler en ny undergang med bedre stigningsforhold, kurvatur og bredde. Gående
og syklende må skilles. Dette kan oppnås ved å stenge atkomstveier til Hølleveien, og gi
boliger ny atkomst via Rinneveien på baksiden. Omlegging av Rinneveien vil bedre
mulighetene for en akseptabel undergang i omtrent samme område. Som følge av dette bør
krysset ved Linnegrøvan bygges om til rundkjøring.
På strekningen nord for Linnegrøvan kan gående og syklende komme brått på bilister da de
de ikke synes på grunn av vegetasjon og dårlig belysning. Siktrydding og forsterking av
belysning vil bedre dette.
Gruppen mener det bør vurderes å snu avkjørselen ut i fv456 på østsiden av kryss fv456 x
fv114Udet store treet), til Tangveien i bakkant.
Krysset fv456 x fv114 bør også vurderes ombygget til rundkjøring
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5 Vurdering av midlertidig rundkjøring Linnegrøvan
Søgne kommune behandlet nylig en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan fra 2011,
vist nedenfor.

Reguleringsplan 2011
Rundkjøringen, med diameter 30m og redusert avstand til gs-veg, er vridd noe nordover for
å unngå å innløse hus på vestsiden av fv456. Gs-veg på østsiden er fjernet. Avkjørsel like
nord for rundkjøringen ønskes opprettholdt.

Her er rundkjøringen illustrert slik det er søkt om.
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Hazidgruppa vurderte denne midlertidige løsningen ift de utfordringene som nå var
avdekket i området, og kom fram til følgende sikkerhetsproblemer:

Sikkerhetsproblemer


Smal rabatt mellom rundkjøring og GS-veg



Dårlig avbøyning fra nord



Trang rundkjøring



Svært ugunstig med avkjørsel tett opp til rundkjøring



Det er vanskelig å bygge en undergang med tilfredsstillende stigningsforhold
uten at atkomstveg syd for rundkjøringen kan stenges og føres ut via
Rinneveien. En omlegging av Rinneveien koblet som en 4. arm i rundkjøringen
medfører innløsning av eiendom i sydvestre kvadrant (Hølleveien 40).

Gruppas vurdering
Hazidgruppa mener det er uheldig å legge til rette for bygging av en minimumsløsning for å
spare en eiendom som sannsynligvis likevel må innløses for å kunne bygge en undergang
som tilfredsstiller dagens krav. Dagens undergang ble vurdert som ett av de største
sikkerhetsproblemene i området, og bør ses i sammenheng med bygging av rundkjøring i
krysset med Linnegrøvan.
Gruppa vurderte også den regulerte gs-vegen på østsiden av fv456. (Reguleringsplan 2011)
Reguleringsplanen legger opp til at fotgjengere og syklister må krysse Linnegrøvan i plan.
Det er mye store kjøretøy til og fra industriområdet på Linnegrøvan. Sjåførene i disse
kjøretøyene er opptatt av å finne luker i trafikken når de skal ut på fv456, og det vil derfor
kunne oppstå farlige situasjoner med fotgjengere og syklister som havner i blindsonen.
Gruppa vil derfor fraråde denne løsningen.
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Statens vegvesen
Region sør
Veg- og transportavdelingen
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf: (+47 915) 02030
frmapost-sor@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen
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Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Steinar Ånesland / 38121525

15/204628-96

Deres referanse:

Vår dato:
06.06.2019

Offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for fv. 456
Hølleveien, parsell: Stausland - Tangvall
Vi viser til brev fra dere av 24.4.2019.
Oversendelsen gjelder offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for del
av Hølleveien.
Statens vegvesen har på vegne av Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet forslag til
reguleringsplan. I planforslaget legges det til rette for planskilt kryssing av fv. 114 for ny
gang-/sykkelveg med fortau langs fv. 456 - en løsning som innebærer at
parkeringsplassene foran rådhuset mot Hølleveien forsvinner. Kommunen mener bortfall av
parkeringsplasser vil være problematisk og har derfor valgt å legge planen ut til offentlig
ettersyn og høring, i tre versjoner:
1. Innsendt planforslag.
2. Alternativ hvor undergangen under fv. 114 er beholdt, samtidig med at deler av
parkeringsarealet ved rådhuset, mot Hølleveien, opprettholdes.
3. Beholde kryssing av fv. 114 i plan.
Statens vegvesen gir normalt ikke høringsuttalelse til planforslag vi selv har utarbeidet, men
siden høringen også omfatter alternative forslag til løsning, finner vi det riktig å kommentere
disse.
Fra planbeskrivelsen: Vest-Agder fylkeskommune, Søgne kommune og Statens vegvesen har

satt følgende mål for planarbeidet:
- Bedre trafikksikkerheten for gående og syklende
- Legge bedre til rette for gående og syklende
- Ivareta fremkommeligheten på fv. 456 Hølleveien

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rigedalen 5

Statens vegvesen

4626 KRISTIANSAND S

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Tiltakene i planen omfatter utvidelse av dagens gang-/sykkelveg, til sykkelveg med fortau.
Sykkelveg med fortau ligger i hovedsak i samme trasé som dagens gang-/sykkelveg. Videre
er det regulert inn underganger under fv. 114 på Tangvall, og utbedret undergang under fv.
456 ved Linnegrøvan(…).
Statens vegvesen har gjennomført tellinger av gående og syklende innenfor planområdet og
det er gangfeltene over fv. 114 og Stauslandsveien (like sør for planområdet) som er mest
benyttet. Disse stedene vil følgelig ha størst gevinst med tanke på etablering av
underganger. Eksisterende kryss mellom fv. 114 og fv. 456 fungerer dårlig, ved at det
jevnlig skjer mindre ulykker/uhell. Det er krysningspunktet her elevene i
barnetråkksamlinger har vurdert som vanskeligst, bl.a. ved at biler blokkerer gangfeltet.
Fra planbeskrivelsen – virkninger av planforslaget: Sykkelveg med fortau starter ved

Rådhusveien og går i et parkdrag ned til undergang under Tangvallveien. Det er arbeidet
med alternative løsninger her, i forsøk på å unngå, eller redusere, beslag av nåværende
parkeringsareal. Dette har ikke latt seg gjøre på en trafikksikker måte. Traseer er lagt i kurve
for å overvinne høydeforskjellene og får dermed en forsvarlig stigning, stort sett slagere enn
5% stigning. For å ivareta brukernes opplevde trygghet og trafikksikkerhet er det viktig å ha
tilstrekkelig sikt i kurve ned mot undergang. Sideterrenget må ikke hindre sikt. I tillegg må
undergangen oppleves lys og trygg for å bli brukt. Bruk av mur og trang sjakt mot
undergangen frarådes og det er derfor vist en åpen, parkmessig opparbeiding. Dette
behovet forsterkes av at hensynet til privat grunneier på den andre siden av undergangen
har medført en sjaktlignende løsning der. Forslagsstiller ønsker å understreke at et
«kompromiss» med en mindre p-plass og sjakt for sykkelveg med fortau gir en dårligere
totalløsning. P-plassene vil fylles raskt opp, det vil bli mer letekjøring, og sykkelveg med
fortau i sjakt vil medføre at færre vil bruker den og heller krysse veien i et krevende
trafikkområde med begrenset tilrettelegging.
På oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune har Statens vegvesen utarbeidet et notat som
beskriver virkningene av planforslag, plankart og planbestemmelser, for alternativ 3
(videreføring av gjeldende reguleringsplan «Rådhusområdet, Tangvall sentrum»). Det er også
gjennomført en trafikksikkerhetsvurdering av løsningen, hvor det gis følgende anbefaling:

«Beholde kulvertløsningen som vil være vesentlig bedre i forhold til sikkerheten til myke
trafikanter, samt at fremkommeligheten vil øke for alle trafikanter i kryssområdet.»
Statens vegvesen mener alternativene til forslagsstillers planforslag ikke svarer ut de
omforente målene for planarbeidet, alternativene er ikke i tilstrekkelig grad utredet, og vi
kan ikke gi vår tilslutning til disse.
Vi viser også til Vest-Agder fylkeskommune sin høringsuttalelse av 31.5.2019, og de
vurderinger som der fremkommer.
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Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,
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Søgne kommune

Vår dato:

Vår ref.:

11.06.2019

2016/14311

Deres dato:

Deres ref.:

24.04.2019

2015/3294 18892/2019

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole-Johan Eik, 38 17 62 07

Postboks 1051
4682 SØGNE

Høringsuttalelse til detaljregulering for del av fv 456 Hølleveien, planID
201604 i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 24.04.2019.
Aktuelle planområde for Hølleveien strekker seg fra og med Søgne rådhus og sørover til kryss med
Stauslandsveien. Formålet med reguleringen har vært å bedre trafikksikkerheten for gående og
syklende, spesielt med tanke på skolebarn, samt å ivareta framkommeligheten.
I planforslaget er det lagt inn to nye rundkjøringer ved avkjøring til henholdsvis Tangvallveien og
næringsområdet i Linnegrøvan. Videre omfatter planforslaget utvidelse av dagens gang- og sykkelvei
til sykkelvei med fortau. Traséen blir omtrent den samme som i dag. Det er regulert inn undergang
under fv. 114, Tangvallveien. Eksisterende undergang ved Linnegrøvan erstattes med en ny og
forbedret utgave.
Planforslaget omfatter også to nye tilrettelagte krysningspunkter over Hølleveien. Begge er i
tilknytning til endrede busslommer som er forbedret med hensyn til trafikksikkerheten. For øvrig
er det planlagt stenging av flere direkteavkjørsler fra boligeiendommer til Hølleveien, bl.a. ved å
etablere ny atkomstvei langs baksiden av husrekken på vestsiden av veien.
Kommunen har vedtatt å legge planforslaget ut i 3 versjoner:
1. innsendte planforslag fra Statens vegvesen
2. et planforslag hvor undergangen under fv. 114, Tangvallveien, er beholdet, men hvor deler
av parkeringsarealet ved Rådhuset, mot Hølleveien, opprettholdes
3. et planforslag hvor kryssing av Tangvallveien skjer i plan.
I tillegg er det vedtatt å regulere inn en boligtomt nord på regulert jordbruksareal, LJO1, samt at
offentlig vei avsluttes med snuhammer i sørenden av boligtomten. Plankartet er imidlertid ikke
endret med hensyn til dette tillegget.
Vurdering

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65

970

Telefon: 37 01 75 00
www.fylkesmannen.no/ag
Org.nr. 974 762 994

Side: 2/2

Fylkesmannen mener det er viktig at Hølleveien, med en ÅDT på 15900, utformes best mulig med
hensyn til framkommelighet og sikkerhet, støy, luftforurensning og jordvern.
Valg av alternativ
Ved valg av planversjoner, anbefaler vi alternativ 1. Dette alternativet gir etter vårt skjønn, den
beste løsningen for barn og unge. Samtidig gir vi faglig råd om at planforslaget ved ny undergang
under Tangvallveien, allerede nå tar hensyn til kommunedelplanen for sykkel. Reguleringsplanen bør
her vise en tilknytningsløsning for kommunedelplanens planlagte gang- og sykkelvei langs sørsiden
av Tangvallveien.
Støy- og luftforurensning
Det meste av gang- og sykkelveien ligger innenfor rød støysone. Fylkesmannen gir derfor faglig råd
om at det stilles krav om støy-skjermende tiltak, for eksempel i form av miljøskjermer. Slike skjermer
vil også kunne bedre luftkvaliteten langs en vei med så stor trafikk som på aktuelle veistrekning, jf.
bl.a. retningslinje T-1520/2012 (behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen).
Vi gir ellers faglig råd om at alle boliger i rød støysone støy-skjermes, jf. veileder M-128/2014 til
støyretningslinje T-1442/2016. Ved utbedring av eksisterende vei, sier veilederen bl.a.: «For rene
miljøtiltak og gang-/sykkelvegtiltak som ikke endrer støyforholdene, bør det godtas at utbygger slipper
støyutredning og avbøtende tiltak. Imidlertid bør det alltid gjøre gjøres støyutredning og avbøtende tiltak
når støyfølsom bebyggelse ligger i rød sone» (vår understrekning).
Jordvern
Planforslaget medfører at det tas verdifull dyrka mark. I forhold til vedtatte planer blir imidlertid ikke
omdisponeringsgraden veldig stor. Det er likevel viktig å påse at det søkes løsninger som reduserer
tapet av matjord til et minimum. Eksempelvis mener vi at ny veiframføring til Hølleveien 86 bør følge
eksisterende jordekant innenfor jordbruksformålet LJO1 opp mot Hølleveien.
Dersom plankartet endres i samsvar med plan- og miljøutvalgets vedtak av 23.01.2019, slik at det
legges inn en boligtomt på nordre del av plankartets regulerte jordbruksareal, LJO1, må
Fylkesmannen få tilsendt justert plankart/planforslag for ny uttalelse, før endelig planvedtak.
Etablering av ny bolig her vil være i strid med nasjonale føringer med hensyn til vern av dyrka mark.
Dessuten er det støymessig uheldig med flere boliger på stedet.

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund 4605
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Fra: Oddvar Ringstad[Oddvar.Ringstad@kristiansand.kommune.no]
Sendt: 11.06.2019 13:28:14
Til: Anne Marit Tønnesland
Tittel: Vedr. ny reguleringsplanen langs Hølleveien.

Hei.
På vegne av Ida Handeland – eier av 72/52 ‐ ønsker jeg å foreslå en endring av reguleringsplanen langs Hølleveien.
I og med at «den gamle postveien» skal stenges er det ønskelig å få tillagt arealet til 72/52. Vi ønsker at dette blir
tatt med i den videre behandlingen av planen. Den viktigste begrunnelsen er å få mer areal til eiendommen, men
også at det blir privatisert, og en dermed har kontroll over hvordan veistubben blir brukt og vedlikeholdt i
fremtiden.
Jeg vedlegger kopi av forslag til endring av planen.
Med vennlig hilsen
Oddvar Ringstad
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Advokatene
Stray
& Wåland
Sentralbord:93 44 30 00
Direkte:97 08 95 40
Fax:38 61 l9 58

Mail:potDstraywaalandno
Web: www.straywaalandno

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Kristiansand,

Vår ref.

05.06.2019

19082/13243

REGULERING

HØLLEVEIEN

Søgne kommune er i gang med å utarbeide ny regulering av Hølleveien.
Jeg har fått en henvendelse fra Tormod Vallesverd som er eier av flere eiendommer
av dette. På hans vegne fremmes følgende kommentar til reguleringsforslaget.
Reguleringsforslaget

Eiendommene

1.

omfatter

min klients

eiendommer

på flere

er gnr 18, bnr 45, 68 og 374. Eiendommene

som blir berørt

måter.

fremgår på vedlagt kartbilag.

Stenging av atkomst

Eiendommen gnr 18, bnr 45 har i dag atkomst ut til Hølleveien. Reguleringsforslaget legger opp til å
stenge denne. Planlagt stenging vil være en betydelig ulempe for eiendommen, Forholdet er at det
drives næring fra eiendommen - frisørsalong. Salongen har både "drop in" og timeavtaler.
Det legges til grunn at tilgjengelighet er et betydelig salgsfremmende tiltak. Stenging av atkomsten vil
svekke tilgjengeligheten og som en konsekvens påføre eiendommen økonomisk tap. Min klient
hadde håpet at kommunen som regulant ville sørge for at den nye planen ikke skulle påvirke
næringslivet.
2.

Alternative

løsninger

Min klient vil be kommunen
eiendommene
mellom
3.

se nærmere på om det ikke er mulig å etablere en felles atkomst for

18/23og 18/45, 68 og 374 og ut på Hølleveien. Alternativt

eksisterende

bebyggelse

og Hølleveien.

Forslag er inntegnet

over naboeiendom,

på vedlagt

kart.

Erstatning

Frisørsalongen genererer leieinntekter kr 7000 pr mnd. Dersom leieinntekten forsvinner, som
resultat av reguleringsplanen, vil min klient holde kommunen økonomisk ansvarlig for dette.
Kommunens forslag innebærer også at den nye atkomsten omdanner areal fra 18/68som eller kunne

Postadresse:Postboks410, 4664 Kristiansand l Besøksadresse:Tollbodgata36, 4614 Kristiansand
Org nr, 950 959 932 MVA
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være benyttet til bolgformål.

Eiendommene

samlet mister derfor ei potensiell boligtomt.

kreves også erstattet.

Med vennlig hilsen
Ka-

ve Tønnessen

okat

Kopi:

Tormod Vallesverd

Postadresse:Postboks410. 4664 Kristiansand l Besøksadresse:Tollbodgata36, 4614 Kristiansand
Org nr. 950 959 932 MVA
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Søgne kommune
pb. 1051
4682 Søgne
12.06.19

Innspill til detaljreguleringsplan for del av Hølleveien - Plan ID 201604
Viser til detaljreguleringsplan for Hølleveien. Vi protester på planene om ny rundkjøring utenfor
rådhuset/Tangvall gård med utvidelse av dagens sykkelsti langs Hølleveien

Bakgrunn for våre innsigelser
Tangvall Gård har vært eid av familien i over
150 år. Vi er i dag 6. generasjon som driver
gården. Opprinnelig var gården lokalisert i
landlige omgivelser. Det som i dag utgjør
Tangvall sentrum, ble bl.a. brukt til beite for
dyrene på gården. I tillegg var det et lite
skogsareal (se bilde fra 1913) langs veien til
Lunde. Gården er innringet i rødt på bildet.
Utviklingen av Tangvall sentrum skjøt fart fra
1970-årene (se midterste bilde). Ny
bygningsmasse erstattet brakker og eldre
bygg. I tillegg ble det ekspropriert dyrkbar
mark fra gården. Det har ført til at gårdstunet
vårt gradvis er blitt en del av Tangvall
sentrum, med rådhuset og helsehuset som
nærmeste nabo (se nederste bilde). Vi har
mistet dyrkbar mark til sentrumsutvidelser og
vei i flere omganger de siste 10-årene. Dette
på tross av at kommunen i alle år har forsikret
oss om at landbruksjord fra vår gård ikke skal
bli nedbygd. Men realiteten er at gården vår
er blitt mindre og mindre.
Gårdstunet er allerede bygd inne, slik at dette
har gått sterkt utover våre muligheter til en
effektiv gårdsdrift. Dette var årsaken til at vi
søkte, første gang i 2003, om å kunne få flytte
gårdstunet syd på vår eiendom og
omregulere dagens gårdstun til
sentrumsformål. Det ville kunne finansiere
bygging av nytt gårdstun med driftsbygninger
som tilfredsstiller dagens krav til effektive
løsninger. Da hadde vi sluppet flere konflikter
med sentrumsutvidelser, inkludert utvidelse
av vei og sykkelstier. Vi har siden den gang
søkt om dette i flere omganger, men det har hele tiden blitt avvist fordi vår jord ikke skal røres. I
praksis så sørger nå alle gode intensjoner for at gårdsdriften sannsynligvis må legges ned i løpet av
kort tid.
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Innspill til de 3 ulike planforslagene
Selv om reguleringsplanen i utgangpunktet kun behandler Hølleveien med rundkjøringen utenfor vår
gård, så vil alle 3 forslagene ha store konsekvenser for videre drift av gården. Vi mister, nok en gang,
jord. Dette tapper, nok en gang, gården for verdier og det reduserer mulighetene for fortsatt drift.
Alle tre forslagene til vedtak må også ses i sammenheng med allerede vedtatt sykkelsti langs
Tangvallveien fra Tangvall skole til Hølleveien. Denne sykkelstien vil, uansett tilkobling til sykkelstien
langs Hølleveien, medføre at det vil bli umulig å drive gården. Sykkelstien vil komme helt inntil enden
driftsbygningen (mot rådhuset) og sørge for at vi ikke får tilgang til fremsiden av denne bygningen.
Nødvendige uteareal til drift av saueholdet blir også så redusert at videre drift ikke lar seg gjøre. Det
blir rett og slett ikke økonomisk lønnsomt.
I tillegg vil en kobling mot sykkelstien på Hølleveien i verste fall bli ca 80 meter fra rundkjøringen ned
langs Hølleveien (jr. administrasjonens vurdering i saksframlegget). Da vil vi sannsynligvis også miste
boligen, enda mer jord blir tatt og gården mister enda en gang store verdier.
Vi advarte allerede i 2003 om denne utviklingen. Resultatet av vedtatte planer for sykkelsti og nå ny
rundkjøring med sykkelsti på Hølleveien utenfor gården vår, vil i praksis bety nedleggelse av
gårdsdriften.
Vi hadde håpet på forståelse for å flytte gården og investere i nye effektive gårdsbygninger. Vi ønsker
å utvide driften ytterligere. Dette har blitt avslått hver gang vi har lagt fram planene for politisk
behandling. Dette p.g.a. at jord fra vår gård ikke skal brukes til vei og utvidelse av sentrum. Det er
gode intensjoner, men i praksis har det motsatte skjedd. Det har vært lett å få gjennomslag for at vår
matjord blir brukt til sentrums utvidelser når det er kommunen selv som foreslår dette. Bit for bit blir
har det blitt tatt jord fra gården. Sentrumsutvidelsene legger i praksis ned den siste aktive gården på
Tangvall.
Gården ble bygd og drevet lenge før sentrum på Tangvall ble etablert. Sentrum har kommet til oss –
ikke motsatt. Så lenge kommunen kun tenker på egne behov og ikke ønsker å legge forholdene til
rette for at den siste aktive gården på Tangvall kan flyttes og dermed sikres fortsatt drift, så kommer
vi til å motsette oss planene.
Med vennlig hilsen

Terje Ø. Pettersen
Tangvall Gård
Tangvallveien 1
4640 SØGNE
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Søgne kommune
Rådhuset Søgne
Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien – Plan ID 201604
Det vises til deres skriv av 24.04.2019
Uttalelse til planen fra Søgne Bondelag
I saksopplysning framkommer at sykkelveg med fortau gir en utvidelse på ca 2,5 m inn på
dyrket jord fra nåværende bredde 3 m til bredde 5,5 m . I tillegg anlegges det ny adkomstveg
bak husrekkene Hølleveien 66-86. Den er opplyst å ha en bredde på 6 m inklusiv grøfter og
en lengde på ca 320 m inn på dyrket jord. Til sammen medgår til disse tiltak 5093 m2
matjord. I tillegg kommer en boligtomt som relaterer seg til et flertallsvedtak i plan og
miljøutvalget 23.01.2019 med følgende ordlyd: «Planforslaget endres slik at det reguleres
inn en boligtomt nord på LJOI. Offentlig vei avsluttes/ snuhammer legges i sør enden av
boligtomten.» Til boligtomt medgår et areal på ca 1100 m2 som i kommuneplanen er avsatt
til NLF område. Samlet jordbruksareal som berøres av tiltakene, blir følgelig på 6193 m2 i
henhold til planopplysninger.
Nedbygging av dyrket jord vil vesentlig berøre Tangvalljordene som inngår i et større
sammenhengende landbruksareal. Tangvalljordene er i plansammenheng, kommuneplan og
i ytterligere overordnet regional plansammenheng, spesielt vektlagt som viktige
landbruksarealer og har også i slik sammenheng fått en sterk vernestatus. Det vektlegges
den spesielle verdi arealene har som viktige landbruksarealer ved at disse er lettdrevet og
egnet for allsidig og intensiv landbruksproduksjon som f. eks. bær og grønsaker. Dessuten
utgjør arealene et viktig kulturlandskap og bidrar til et betydningsfullt biologisk mangfold. Vi
kan ikke se at slike avveielser i saksframlegget, er vektlagt i samsvar med planmessige
føringer og strenge nasjonale retningslinjer for omdisponering av dyrket jord. Dermed er det
saklig sett sterke argumenter for at planen endres og at omdisponering av dyrket jord
reduseres.
Bondelaget vil spesielt bemerke at sykkelsti/gangfelt planlagt til 5,5 m bredde må reduseres.
Det bør være mulig å finne tilfredsstillende løsninger med noe mindre arealforbruk. Særlig
viktig er dette for den delen av sykkelsti/gangfelt som grenser inn mot Tangvalljordene.
Adkomstveg bak husrekken Hølleveien 66-86 bør fortrinnsvis utgå. Dersom det ikke er mulig
i plansammenheng, må arealforbruket reduseres. Det opplyses at det der allerede er
innregulert en vei der med en lengde på ca 230 m med en bredde 5,5 m. Denne veg er
følgelig betydelig utvidet i lengde til 320 m og bredde 6 m inklusiv grøfter inn på verdifull
dyrket mark. Her burde det være mulighet for arealreduksjon både når det gjelder lengde og
bredde. Ny boligtomt ca 1100 m2 på landbruksareal må i sin helhet utgå. Bondelaget anser
slik omdisponering av dyrket jord å være klart i strid med øvrige planer og offisielle
retningslinjer.
Søgne Bondelag
Søgne 7.06.2019
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Søgne kommune

Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien –
Plan ID 201604
Søgne har alltid vært en betydelig landbrukskommune med Agders beste matjorda sentralt
beliggende i kommunen. Vi opplever et betydelig press mot disse viktige landbruksarealene
og er bekymret for at mange dekar kan bli omdisponert til andre formål, trafikk til eksempel
som i dette tilfellet.
Vi registrerer imidlertid med stor glede den oppmerksomheten våre sentrale myndigheter
stadig uttrykker når det gjelder å stoppe tap av matjorda og nødvendigheten av å øke
matproduksjonen i Norge.
I denne aktuelle saken vil nettopp de mest verdifulle landbruksområdene i kommunen bli
berørt som også har stor verdi som leveområder for biologisk mangfold, herunder flere arter
som er utrydningstruet og på den nasjonale rødlista. Samlet mulig forbruk av matjord nær
6,2 dekar.
Søgne kommune har egen landbrukskompetanse knyttet til stillingen som miljøvernleder.
Grønt Nettverk ber derfor om at det innhentes et faglig notat og råd fra denne i den aktuelle
saken der både forbruket av landets beste matjorda og virkningen for artsmangfoldet er
viktige spørsmål. Vi tror det vil bidra til et godt beslutningsgrunnlag for reguleringen.
Vi ber om at det legges til grunn et minst mulig forbruk av arealer / landbruksjord. Det
innebærer at gang og sykkelsti på østsiden av Hølleveien reduseres vesentlig og ikke utvides
til 5,5 meter. Det må være mulig å finne løsninger med mindre arealforbruk.
Det er foreslått ny adkomstvei i en lengde av 230 meter og med 6 meters brede vest for
husrekken Hølleveien 66-86. Den bør utgå. Dersom det ikke er mulig, må arealforbruket
reduseres vesentlig da det her dreier seg om svært verdifull matjord.
Å åpne for en ny bolig på ca 1100 m2 landbruksareal provoserer. Det har ingen
samfunnsnytte og det foreligger ingen behov i Søgne til å øke boligtilbudet. Grønt Nettverk
anser slik omdisponering av ekstra verdifull matjord til å være i strid med kommunale planer,
politiske lovnader og nasjonale interesser.
Grønt Nettverk ved Aleksander Try, Odd Kindberg og Peder Johan Pedersen
12.06.2019
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Vår dato:

Vår ref.:
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2016/14311

Deres dato:

Deres ref.:

19.06.2019
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Ole-Johan Eik, 38 17 62 07

Postboks 1051
4682 SØGNE

Høringsuttalelse til endret detaljregulering for del av Hølleveien, planid
201604 i Søgne kommune
Vi viser til kommunens skriv av 19.06.2019.
Fylkesmannen har den 11.06.2019 avgitt høringsuttalelse til planforslaget. Med hensyn til jordvern
anførte vi følgende:
«Planforslaget medfører at det tas verdifull dyrka mark. I forhold til vedtatte planer blir
imidlertid ikke omdisponeringsgraden veldig stor. Det er likevel viktig å påse at det søkes
løsninger som reduserer tapet av matjord til et minimum. Eksempelvis mener vi at ny
veiframføring til Hølleveien 86 bør følge eksisterende jordekant innenfor jordbruksformålet
LJO1 opp mot Hølleveien.
Dersom plankartet endres i samsvar med plan- og miljøutvalgets vedtak av 23.01.2019, slik
at det legges inn en boligtomt på nordre del av plankartets regulerte jordbruksareal, LJO1,
må Fylkesmannen få tilsendt justert plankart/planforslag for ny uttalelse, før endelig
planvedtak. Etablering av ny bolig her vil være i strid med nasjonale føringer med hensyn til
vern av dyrka mark. Dessuten er det støymessig uheldig med flere boliger på stedet.»
Det er nå innsendt justert plankart og bestemmelser, hvor det er lagt inn en boligtomt, B3, på
tidligere foreslått jordbruksareal (LJO1). Det er ikke gjort nærmere rede for endret planløsning.
Ny veiframføring fram til gårdsbebyggelsen (Hølleveien 86) er heller ikke endret.
Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen vil fremheve at dyrka jord er en knapp ressurs, og jordbruksarealene er under
sterkt press i form av nedbygging og omdisponering til andre formål. Det har derfor den senere
tid foregått en stadig innskjerping av jordvernhensynet for å unngå omdisponering av dyrka jord.
Stortinget vedtok den 08.12.2015 en nasjonal jordvernstrategi, «Innst. 56 S 2015-2016». I forbindelse
med behandling av statsbudsjettet høsten 2018, Prop. 1 S (2018–2019), ble strategien revidert. Den
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fmagpost@fylkesmannen.no
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www.fylkesmannen.no/melding
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nasjonale jordvernstrategien følger opp målene for forvaltning av landbruksarealer i meld. St. 9
(2011-2012). Jordvernstrategien inneholder en målsetting om at den årlige omdisponeringen av
dyrka jord skal være under 4000 daa pr år, gradvis nådd innen 2020. Dette er en innstramming av
tidligere målsetting om maksimal årlig omdisponering på 6000 daa.
I regjeringens oppfølging av dette vedtaket slår landbruksministeren fast at viktige jordbruksareal er
en nasjonal interesse, som skal tas hensyn til i den kommunale planleggingen, og videre at
kommunene har en viktig rolle i å følge opp målet om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord
skal reduseres til under 4000 daa, jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet den 08.03.2016.
Dette går nå også fram av nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023
av 14.05.2019.
Etablering av ny bolig på tomt B3 vil, som uttalt i vårt brev av 11.06.2019, være i strid med nasjonale
føringer med hensyn til vern av dyrka mark, jf. over. Aktuelle areal består av fulldyrka steinfri jord, og
er en del av et område med store flate og lettdrevne arealer med gode klimatiske forhold for
jordbruksproduksjon. Hensynet til en rasjonell utnyttelse av landbruksområdet tilsier at en
fragmentering av landbruksareal med vei og boligformål, bør unngås. Det er også generelt sett viktig
at det opprettholdes sikre og gode buffersoner mellom jordbruksarealer og ny bebyggelse, for å
forebygge konflikter mellom landbruksinteresser og andre interesser. I dette tilfellet taler også
veitrafikkstøy mot etablering av ytterligere boligbebyggelse.
Konklusjon
Fylkesmannen gir faglige råd om at B3 reguleres tilbake til jordbruk samt at ny atkomstvei legges i
jordkanten opp mot Hølleveien.

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

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
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Vår dato:
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Begrenset høring - endring av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien Plan ID 201604
Vi viser til brev fra dere av 19.6.2019.
Oversendelsen gjelder endring av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien, fra jordbruk
(LJ0) til boligbebyggelse (B3). Direkteavkjørsler fra Hølleveien saneres i reguleringsplanen og
bebyggelsen får atkomst via ny veg fra nordvest. Det forutsettes at nødvendig skjerming mot
vegtrafikkstøy håndteres i etterfølgende byggesak.
Statens vegvesen har ellers ingen merknader til endringen.
Vegavdeling Agder - seksjon for planforvaltning og miljø
Med hilsen

Glenn Solberg
seksjonsleder

Ånesland Steinar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Søgne kommune
Arealenheten
Postboks

1051

4682 Søgne

Vår ref.: 160449/23473/JB/ldj

DETALJREGULERIN
TANGVALL

Dato: 12. oktober

G FOR FV456

HØLLEVEIEN,

PARSELL

2018

STAUSLAND-

Jeg er kjent med at det pågår arbeid med utforming av detaljreguleringsplan
for Hølleveien
mellom Stausland og Tangvall. Ett av formålene er å få sanert boligavkjørsler
fra Hølleveien.
I den forbindelse planlegges det en parallell samlevei vest for eksisterende
bebyggelse langs
Hølleveiens vestside.
Samleveien vil legge beslag på areal fra GB 23/189,
for eiendommen.

./.

./.

og vil utgjøre en ulempe

og belastning

For å kunne kompensere
for dette, fremstår det som rimelig at det i randsonen for dyrket mark
og opp mot eksisterende
bebyggelse mellom Hølleveien og Rinneveien, innreguleres
tre
eneboligtomter
på 23/ 189 som skissert vedlagt.
Dette er også lagt inn som innspill til kommuneplanens
brev av i dag til Søgne kommune v/rådmannen.

Med

arealdel,

og jeg vedlegger

kopi av mitt

ennli g hilsen

advokat
bakkaØadvkiaerno

Kopi:

Solveig

Advokatfirmaet

M. Sangvik,

Kjær DA

Rinneveien

Tlf:

21, 4640 Søgne

38 100 600

Postadresse:

MNA

post@advkjaer.no

Postboks

Org.nr. NO 974 904 934 MVA

www.advkjaerno

4662 Kristiansand
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Besøksadresse:
Handelens

Hus

Rådhusgata 3

Solveig Margrethe Sangvik
Rinneveien 21
4640 Søgne
Norway
solveig.sangvik@sogne.kommune.no

964967091
SØGNE KOMMUNE
Postboks 1051
4682 SØGNE
Dato:26.5.2019

Tilbakemelding på Offentlig ettersyn og høring av detaljreguleringsplan for del av Hølleveien Plan ID 201604
Hei igjen! Takk for hyggelig møte med Anne M. Tønnesland. Jeg vil fortsatt opprettholde tidligere
innsendte innspill.
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ADVOKATFIRMAET

KIER
Søgne kommune
Rådmannen

Postboks 1051
4682 Søgne

Vår ref.: 160449/23473/JB/ldj

INNSPILL

Dato: 12. oktober

TIL KOMMUNEPLANENS

AREALDEL

2018

—GB 23/189

Det er tidligere gitt innspill til kommuneplanens
arealdel 2018-2030 som gjelder GB 23/ 189.
Forslaget gikk ut på fortetting langs Rinneveien. Dette var et innspill som ikke ble tatt til
følge ved kommunens
førstegangsbehandling
av utkast til kommuneplanens
arealdel.
På vegne av eiere av GB 23/189, Solveig M. Sangvik, Cecilie Sangvik og Jarle Klausen,
fremsettes derfor nytt innspill til kommuneplanens
arealdel. Parallelt med dette gjøres det
innspill til pågående reguleringsarbeid
for Hølleveien (avlastningsvei
for å sanere
enkeltavkjørsler
til Hølleveien).
For å kunne sanere en rekke avkjørsler fra Hølleveien på strekningen Linnegrøvan-Dr.
Rohdes vei planlegges det nå en parallell samlevei vest for boligene som ligger til Hølleveien.
Denne samleveien legges blant annet over dyrket mark på 23/189 og innebærer at
eiendommen
må avstå relativt mye areal. Det innebærer at det som blir igjen av dyrket mark
på eiendommen
blir ytterligere marginalisert.
Imidlertid gir også samleveien muligheter for nye avkjørsler og nye utbyggingsmuligheter
som kan utgjøre en fortetting av det som allerede fremstår som et lite boligområde mellom
Hølleveien og Rinneveien.

./.

Det fremstår som rimelig at også Sangvik skal kunne ta del i de utbyggingsmuligheter
som
oppstår, og det foreslås derfor at det i randsonen for dyrket mark mot dagens boliger og den
nye samleveien legges inn tre eneboligtomter
på GB 23/189. Jeg vedlegger kartutsnitt hvor
dette er skissert inn.

Advokatfirmaet Kjær DA
MNA
Org.nr. NO 974 904 934 MVA

Tlf: 38 100 600
post@advkjaer.no
wxm'advkjaerno

Postadresse:
Postboks 153
4662 Kristiansand
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Besøksadresse:
Handelens Hus
Rådhusgata 3

o

ADVOKATFIRMAET

KIE R
På denne måte får GB 23/189 også fordel av samleveien,
areal til veien.

Med vennlig hilsen
AD OKATFIRMAET

KUER DA

advokat
bakka@advkiaer.no

Kopi:

Solveig

M. Sangvik,

Rinneveien

21, 4640 Søgne
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og ikke kun ulempene

med å avstå
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Fra: Sagstuen, Hanne B[Hanne.Sagstuen@nov.com]
Sendt: 07.07.2019 23:52:04
Til: Postmottak Søgne
Kopi: Sagstuen, Hanne B; orjan.sagstuen@norva24.no
Tittel: 2015/3294 - 26743/2019

Att.: Anne Marit Tønnesland

Viser til mottatt brev,
I utgangspunktet er vi svært skeptiske til denne tomten, spesielt med tanke på ut‐ og innsikt, samt støy.
Vil evt. støyskjerming for ny bolig vil påvirke støybelastningen hos oss, hvor den allerede er betydelig.
Anser dette som utgangspunkt for nærmere samtaler, og ber om at det kalles inn til møte vedr. dette snarest
mulig, med unntak av ukene 30, 31, 32 / 2019

Mvh.
Hanne Bratland Sagstuen
hanne.bratland@nov.com
97185893
Ørjan Sagstuen
orjan.sagstuen@norva24.no
91358827
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

L13
2015/3294 -288/2019
Anne Marit Tønnesland
03.01.2019

Saksframlegg
Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for del av
Hølleveien - FV 456 - Tangvall til Stauslandsveien - Plan ID 201604
Utv.saksnr
6/19

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
23.01.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering av del av
Hølleveien – Plan ID 201604 – ut på offentlig ettersyn og høring i 3 versjoner. Følgende
løsninger skal høres:
1. Vedlagte planforslag.
2. Et planforslag hvor undergangen under fv 114 er beholdt, men at deler av
parkeringsarealet ved Rådhuset, mot Hølleveien, opprettholdes.
3. Beholde kryssing av fv 114 i plan.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.01.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering av del av
Hølleveien – Plan ID 201604 – ut på offentlig ettersyn og høring i 3 versjoner. Følgende
løsninger skal høres:
4. Vedlagte planforslag.
5. Et planforslag hvor undergangen under fv 114 er beholdt, men at deler av
parkeringsarealet ved Rådhuset, mot Hølleveien, opprettholdes.
6. Beholde kryssing av fv 114 i plan.
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag:
Saken tilbakesendes for bearbeiding
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
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Planforslagene endres slik at det reguleres inn en boligtomt nord på LJO1.
Offentlig vei avsluttes/snuhammer legges i sør enden av boligtomten.



Planområdet utvides på gb23/189, slik at det reguleres inn 3 boligtomter her.

Repr. Monstad (MDG) protokolltilførsel, AP støtter protokolltilførselen:



Samleveien syd for o_SGS7 vurderes fjernet og utkjørselen til FV 456 for LJO1
opprettholdt
Samleveien vurderes inntrukket mot øst for å beholde mest mulig matjord

Repr. Langenes (H) fremmet tilleggsforslag:
Hølleveien 35 beholder sin utkjørsel til 456.
Dette begrunnes i rettsbok datert 12.juni 1986 samt tillatelse til bygging av garasje i nyere tid.
Jfr også at eiendom 18/65 får beholde sin utkjørsel
Repr. Dalan (FRP) fremmet forslag:
Parkering ved Hølleveien hårsenter opprettholdes med direkte avkjøring til 456
Repr. Reisvoll (H) trakk forslaget sitt etter prøveavstemning som falt med 6 mot 3 (H, KRF)
stemmer
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Tilleggsforslag punkt 1 fra FRP
Tilleggsforslag punkt 2 fra FRP
Tilleggsforslag fra H
Tilleggsforslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 2 (H) stemmer
Tilleggsforslaget punkt 1 (FRP) ble vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer
Tilleggsforslaget punkt 2 (FRP) falt med 5 mot 4 (H, FRP) stemmer
Tilleggsforslaget (H) falt med 5 mot 4 (H, FRP) stemmer
Tilleggsforslaget FRP 5 mot 4 (H, FRP) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering av del av
Hølleveien – Plan ID 201604 – ut på offentlig ettersyn og høring i 3 versjoner. Følgende
løsninger skal høres:
1. Vedlagte planforslag.
2. Et planforslag hvor undergangen under fv 114 er beholdt, men at deler av
parkeringsarealet ved Rådhuset, mot Hølleveien, opprettholdes.
3. Beholde kryssing av fv 114 i plan.
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Planforslagene endres slik at det reguleres inn en boligtomt nord på LJO1.
Offentlig vei avsluttes/snuhammer legges i sør enden av boligtomten.

Bakgrunn for saken:
Statens vegvesen har på vegne av Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet en detaljregulering
for del av fylkesvei 456 (Hølleveien) på strekningen Tangvall til Stauslandsveien.

Hensikten med planarbeidet er å regulere for tiltak som skal:
 bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, da særlig skolebarn
 ivareta fremkommeligheten på FV 456 Hølleveien
Dokumenter:
Forslaget består av plankart, reguleringsplanbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-Analyse. I
tillegg foreligger det en rekke underlagsrapporter og dokumenter som planbeskrivelsen bygger
på. Se vedlegg.
Kort om planforslaget:
Administrasjonen viser til planbeskrivelsen som beskriver både prosess, planløsninger,
virkninger og konsekvenser av planen.
Planens hovedtrekk og gjennomføring:
Planen omfatter utvidelse av dagens gang-/sykkelveg, til sykkelveg med fortau. Sykkelveg med
fortau ligger i hovedsak i samme trasé som dagens gang- /sykkelveg. Videre er det regulert inn
underganger under fv. 114 på Tangvall, og utbedret undergang under fv. 456 ved Linnegrøvan.

Planforslaget omfatter to nye tilrettelagte kryssningspunkt over fv. 456, ett ved Nygård skole,
og ett ved busslommene ved Stauslandsveien. Busslommene i planområdet er endret for å
bedre trafikksikkerheten, og bussens adkomst til holdeplassen. Ved Nygårdsheia etableres det
en passeringslomme.
For boliger langs vestsiden av Hølleveien (nr 66-86) er det planlagt ny adkomstveg langs
baksiden av husrekken. Denne adkomstvegen gjør det mulig å stenge direkteavkjørsler ut på
Hølleveien, og gir et tilbud til gående og syklende. Flere boliger i planområde får endret
avkjørsel. Dette kommer delvis av de nye undergangene, og delvis av de nye rundkjøringene.
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Planforslaget tar med videre planlagte rundkjøringer i kryssene fv. 114 x fv. 456, og fv. 456 x
Kv. Linnegrøvan. Rundkjøringene er planlagt etter Statens vegvesens krav til utforming.
Gjennomføring:
Rundkjøring fv. 114 x fv. 456:
Ny undergang under fv. 114 bør bygges samtidig som ny rundkjøring. Ny sykkelveg med
fortau må bygges fra Rådhusveien, og sørover til sykkelvegen er i høyde med dagens gang/sykkelveg. Gangfeltet fra Tangveien flyttes sørover, og fortau fra Tangveien og til gangfeltet
bygges. Avkjørsel til Hølleveien 14 flyttes.
Rundkjøring fv. 456 x Kv. Linnegrøvan:
Gang-/sykkelløsning bygges rundt rundkjøring samtidig med ny rundkjøring. Dagens avkjørsel
fra Hølleveien 35 ut i fylkesvegen stenges. Ny adkomst blir fra Linnegrøvan.
Undergang ved Linnegrøvan:
Når dagens undergang erstattes av ny må det samtidig gjøres tiltak i lokalvegsystemet på
vestsiden av fylkesvegen. Ny undergang medfører at to av dagens avkjørsler fra bebyggelsen
og ut på fylkesvegen må stenges. Det må tilrettelegges for at tilkomst til området kan skje fra
adkomstveg mellom Hølleveien 64 og 66 slik planforslaget viser.
Vurdering:
Administrasjonen er positiv til arbeidet med øke å trafikksikkerheten for gående og syklende,
og til å bedre fremkommeligheten på Hølleveien. Ved å stenge flere direkteavkjørsler ut på
Hølleveien, slipper man unødvendig stopp, som igjen gir bedre flyt i trafikken.
Vi er imidlertid ikke positiv til at planen alene legges ut på høring slik den foreligger. Dette
skyldes i hovedsak løsningen ved rådhuset, og undergangen under fv 114 (Tangvallveien). Vi
er skeptiske til valgt løsning av flere grunner.
1. Ny undergang ved rådhuset er svært arealkrevende. Vegvesenet vektlegger behov for
oversiktlige sidearealer for å skape trygghet for brukerne. For å oppnå dette er
terrenget gradvis avtrappet ned mot undergangen, med god visuell forbindelse mellom
sykkelveg og sideterreng. Dette føre til at alle parkeringsplassene foran rådhuset, mot
Hølleveien, forsvinner. Disse skal ikke erstattes.
2. Separering av gående og syklende gir bedre fremkommelighet for syklister, med
tilhørende økt hastighet. Sykkelstien forbi rådhuset ender opp på Torvet, med de
konflikter dette kan medføre.
3. For å oppnå tilfredsstillende stigningsforhold i undergangen, må terrenget senkes over
lengre strekk. Senkningen av terrenget starter ca. 80 meter sør for Tangvallveien. I
henhold til kommunedelplan for sykkel skal det etableres ny gang- og sykkelvei langs
Tangvallveien, fra Tangvall til Lunde. Valgt løsning vil etter vår vurdering
vanskeliggjøre koplingen mellom de to anleggene.

Krysningspunkt
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Koplingspunkt, fremtidig GS - vei
mot Lunde

Vi har ellers ingen merknader til planforslaget.
Problemstillingene nevnt overfor har vært spilt tilbake til vegvesenet i flere omganger.
Vegvesenet har i prosessen sagt at de har vurdert flere løsninger, men at foreslått løsning er den
beste. Vi har ikke mottatt andre utredede løsninger, og stiller av den grunn spørsmål ved hvilke
løsninger som har vært vurdert, hvor grundig de er vurdert, og hvilke konsekvenser de har for
trafikkbildet. Vi ønsker av den grunn at vegvesenet også utreder følgende:
1. Beholde undergangen under fv 114, men bevare deler av parkeringsarealet ved
Rådhuset.
2. Beholde kryssing av fv 114 i plan, tilsvarende dagens regulerte løsning.
Vegvesenet har i planbeskrivelsen sagt at arealbeslaget ved rådhuset for en ny undergang, er en
forutsetning for planarbeidet. Dersom kommunen ikke godkjenner en slik løsning, vil
planområdet bli avgrenset fra området ved Linnegrøvan og sørover, jf. planbeskrivelsen s. 64.
Avslutningsvis:
Planforslaget innbefatter parkeringsplassen foran rådhuset, men ikke selve rådhuset. Det er i
planforslaget forutsatt at parkeringsplassen foran rådhuset skal fjernes, noe som i seg innebærer
en dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene for rådhuset. Denne angir 1 parkeringsplass pr.
20 m² kontorflate. Ved godkjenning av ombyggingen av rådhuset, ble det, i tillegg til
parkeringsplassene utenfor rådhuset, lagt til grunn ytterligere 10 parkeringsplasser i
parkeringsanlegget på Tangvall. Parkeringsmulighetene i tilknytning til rådhuset er begrenset,
og har vært oppe til diskusjon flere ganger.
Vi er kjent med nullvekstmålet, som er et statlig mål om at veksten i persontransport i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Tilrettelegging for gåing og
sykling sammen med sosiale arenaer som park og grønne områder er positivt. Vi kan likevel
vanskelig se at arealene mellom rådhuset og Hølleveien vil fungere som oppholdsareal. Dette
ettersom det er snakk om mindre arealer, mellom rådhuset, en nedfelt gang- og sykkelvei, og
en sterkt trafikkert Høllevei.
Administrasjonen er innforstått med at noen av parkeringsplassene kan forsvinne som følge av
ny gang- og sykkelvei forbi rådhuset, men som nevnt overfor ønsker vi flere løsninger vurdert.
Det er positivt at det legges opp til flere sykkelparkeringsplasser utenfor rådhuset.
Konklusjon:
Planforslaget legges ut på høring, sammen med 2 nye forslag til løsninger, jf. vedtaket. Vi
anser saken for å være så godt belyst, at når planforslagene foreligger så kan saken sendes ut på
høring uten ny politisk behandling.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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