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BAKGRUNN
Byplan Arendal 2023
Dersom Arendal opprettholder sin attraktivitet og dagens vekst fortsetter, vil vi få en
befolkningsvekst på 6.000 innen ti år. Befolkningsøkningen vil kreve rundt 5.000 nye boenheter
og 3.000 nye arbeidsplasser. Hvor og hvordan skal de nye innbyggerne bo? Hvordan vi
planlegger de nye boligområdene vil ha stor innvirkning på folkehelse, transport, bevaring av
grøntområder og kommunens økonomi.
Byplan Arendal 2023 foreslår at en langt større andel av befolkningen i fremtiden må bo og
jobbe i eller nær sentrum og bydelssentra for å møte de utfordringene som kommer. 80 % av
boligbehovet bør bygges som nye leiligheter i ulike prisklasser med høy bokvalitet og universell
utforming, hvorav 50 % i bysentrum (1 km radius) og resten omkring bydelssentra som His (0,5
km radius). Der det er mulig bør det bygges høyere og mer konsentrert i bysentrum og i
bydelssentraene.

Pågående planarbeid
Kommunens planavdeling har i første halvår av 2014 hatt oppstartsmøte for fem ulike
reguleringsplaner i området rundt His bydelssenter. Fire av fem har allerede meldt oppstart.
 Reguleringsplan for Willumstad utarbeides av Asplan Viak på vegne av Block Watne og
Arendal Eiendom.
 Reguleringsplan for His bydelssenter nord utarbeides av Asplan Viak på vegne av His
bydelssenter AS.
 Reguleringsplan for Solåsen utarbeides av Rambøll på vegne av Solåsen utbygging.
 Reguleringsplan for His Brygge (Kokkeplassen Vest / Hjemme hos Wenche) utarbeides
av Stærk & co på vegne av Bjørn og Wenche Bakke.
 Reguleringsplan for Kokkeplassen Øst utarbeides av Pollen Bygg og Eiendom på vegne av
Øyvind Bakke.
Av disse reguleringsplanene er tre forankret i kommuneplanen, mens Solåsen og His
bydelssenter nord ikke er i samsvar med kommuneplanen arealdel. Områdene er her regulert i
gjeldende reguleringsplan til henholdsvis friområde og landbruksareal.

Bildet viser pågående reguleringsplaner i
området. Solåsen har ikke meldt oppstart
og er derfor ikke med på bildet.
I tillegg til de fem planene som er nevnt
over viser bildet reguleringsplanene for
Kirkeveien 137, Kirkeveien 129, Tangen
og Rossøysund.

Prosess
For å koordinere de pågående reguleringsplanene ble det innkalt til et felles møte for de aktuelle
konsulentene og utbyggerne i september. I forkant av møtet hadde kommunen fått utarbeidet
noen skisser og illustrasjoner som viser muligheter for en mer urban framtidig utbygging i
området rundt His, fra Hølen til His kirke. Stemningen på møtet var positiv, og administrasjonen
gikk videre med egne møter med berørte privatpersoner, før planene ble presentert for
kommuneplanutvalget, pressen og på folkemøte i november.
Gjennom prosessen har både konsulenter, utbyggere, politikere og innbyggere uttrykt ønske om
at kommunen tar en aktiv rolle i utvikling av området.

Fra oppslag i Agderposten 10. november 2014. Avisa har satt sammen illustrasjoner fra de ulike
prosjektene som vist på presentasjon på folkemøtet. Illustrasjonene viser utbyggers tanker og ikke
vedtatte reguleringsplaner.

FORMÅL
Siden kommunesammenslåingen i 1992, har det vært lite fokus på utvikling av lokalsentra med
høy kvalitet innenfor de gamle kommunene. Utviklingen som har funnet sted har resultert i
lokalsentra som gir lite tilbake til lokalsamfunnet med tanke på sosiale treffsted og gode uterom.
Det har stor sett begrenset seg til dagligvarebutikker i en etasje omkranset av parkeringsareal.
Gjennom Byplan Arendal 2023 er det satt fokus på utfordringer med dagens planlegging. En
kommunedelplan for His bydelssenter har som intensjon å ta opp disse utfordringene og finne
løsninger lokalt.
Kommunedelplanen vil bestå av et plankart med tilhørende bestemmelser. Mål og intensjoner
for områdene vil bli utdypet i planbeskrivelsen gjennom retningslinjer, illustrasjonskart og
bilder. Det vil bli gjennomført en overordnet konsekvensutredning på nye utbyggingsområder.

Planavgrensning:
Foreslått planavgrensning tar for seg et relativt stort område. Fra syd tas hele
Willumstadområdet med. Dette fordi områdeplanen for Willumstad blir redusert i avgrensning,
og kommunen mener det er viktig at arealbruk for hele området avklares. Videre tas området
rundt Plantasjen med. Avgrensningen følger så vannet og omslutter Kokkeplassen. Østover
avgrenses planområdet mot eksisterende bebyggelse, før grensen settes i Kirkeveien.

Målsetting med planarbeidet:
1. Skape en levende bydel på His
2. Utvikle området i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging
3. Legge sterke føringer for kommende reguleringsplaner i området
4. Vise gjennomføringsmuligheter og gi rammer for utbyggingsavtaler
Fokus i prosessen skal være:
1. Liv-Rom-Hus; bebyggelsestruktur, bebyggelsestype og sosiale møteplasser
2. Infrastruktur; vei, vann og avløp
3. Grønnstruktur; rekreasjonsområder og tilgjengelighet

ALTERNATIVER
0-alternativet
Alternativt er å ikke lage en kommunedelplan, men bruke vedtatte arealstyringsdokumenter;
kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Dette innebærer at utviklingen i området vil
skje primært i privat regi. Referansesituasjonen innebærer også at dagens situasjon i området
opprettholdes. Det vil si at dagens utbyggingsområder kan bygges ut, og at det ikke legges opp til
nye utbyggingsområder, eller større endringer i infrastruktur og grønnstruktur. Eventuelle
endringer i arealbruk kan utløse krav om konsekvensutredninger.

Kommunedelplan-alternativet:
Kommunen tar en aktiv rolle og setter føringer for utvikling av området. En utarbeider en
kommunedelplan som legger opp til en tett utnyttelse av bebyggelse rundt knutepunktet som er
ønskelig for å utvikle et godt bydelssenter. En ser samtidig på arealer avsatt i kommuneplanens
arealdel, og kan gjøre en ny vurdering på enkelte områder for å se om dagens arealstatus er i
samsvar med mål og intensjoner med planarbeidet.

UTREDNINGER
Eksisterende forhold
Hvordan er His bygd opp i dag? Sammensetting av boligtyper, demografi, arbeidsplasser,
næringsareal, infrastruktur, grønnstruktur og sosiale møteplasser. Analysen baseres på grunnlag
av kommunens data, feltbefaringer og innspill i planprosessen.

Fremtidig bebyggelse
Det er behov for å se på type bebyggelse og hvor ulik bebyggelse bør lokaliseres for å fremme
målsettingene med planen. Dette vil bli gjort gjennom en strøkanalyse kombinert med
informasjon om landskap, kollektivtilbud, sosial infrastruktur og lekeplasser.

Infrastruktur, herunder kollektiv, barnehage og skole
En stor utbygging av boliger vil legge økt press på eksisterende veier. Planen må utrede hvilke
anlegg som må utbedres, og finne eventuelle nye løsninger. Dette gjelder både for kjørende,
syklende og gående. Utredningen må ta for seg både trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper,
støy og kapasitet på vegnettet. En konsentrert boligbygging vil i tillegg få effekter for
kollektivtrafikken. Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune vil bli invitert med for
vurderingen. Planen vil også gjøre en vurdering av skole- og barnehagekapasitet, og eventuelle
behov for utvidelser av dagens tilbud. Her må også folkehelseperspektivet bringes inn, ved å se
dette punktet i sammenheng med grønnstruktur, lekeplasser og skoleveier.

Grønnstruktur
Dagens bruk av området må kartlegges. Analysen vil bli gjort ved å studere eksisterende kart,
feltbefaringer og innspill i planprosessen. En stor økning i antall innbyggere vil legge økt press
på eksisterende områder. Behov for utbedringer og nye løsninger og tilbud må vurderes.
Området må utredes med hensyn til grønne korridorer. Det går i dag to hovedakser gjennom
området: den ene fra Tangen til Heimarnes og Stølsvigen, den andre fra Vippa til Trommestad og
Sandvigen, med krysningspunkt midt i Willumstadområdet. Området må utredes med henblikk
på folkestier som kan ”påstiges” fra flere steder uten å måtte bruke bil. Området må utredes med
tanke på øvrige deler av befolkningen som bruker området. Det må tas i betraktning at
sammenhengende grøntområder er knapphetsgode på Hisøy i dag. Grøntområder må ses i et
folkehelseperspektiv. Folkehelseloven (2012) må speiles i utredningen.

Forretningsareal
His bydelssenter er ikke listet i gjeldende regional plan for senterstruktur og handel. Dette
innebærer at det totalt i området kun kan bygges 3.000 m2 med forretningsareal. I området i dag
ligger det to dagligvarebutikker, og det er derfor ikke muligheter for nye større prosjekt. Planen
må utrede hva som er kapasiteten får utbygging i området, uten at dette for negative
konsekvenser for nærliggende lokalsenter (Nedenes) og handel i sentrum.

Biologisk mangfold
For området i sin helhet benyttes eksisterende informasjon i Naturbase og Artsdatabanken. I
Hise bukta er det registrert en naturtype i Naturbase. Kartleggingen her er vist som usikker, da
den kun er vurdert fra båt. Naturtypen skal kartlegges av kvalifiserte fagpersoner for å få en mer
nøyaktig avgrensning og verdivurdering av området. Informasjonen kan i neste fase benyttes for
å vurdere om området kan gjøres mer attraktivt for allmennheten. Utredningen av biologisk
mangfold må inkludere alle årstider, slik at alle verdifulle registreringer kan tas i betraktning.

Kulturmiljø og kulturminner
For området i sin helhet benyttes eksisterende informasjon i kommunens data og sentrale
databaser. Det er enkelte registrerte freda kulturminner i området. I tillegg er det flere nyere
kulturminner, slik som SEFRAK-bygg og minnesmerker. Det er flere interessante kulturmiljøer i
området. Planen må identifisere ulike typer områder, og relatere dette til planlagt bebyggelse,
infrastruktur og grønnstruktur. Arkeologiske undersøkelser må tas i kommende
reguleringsplaner.

Landskap
Området er småkupert, og består av flere større og mindre landskapsrom. Planen må identifisere
ulike typer områder, og relatere dette til planlagt bebyggelse, infrastruktur og grønnstruktur.
Aust-Agder fylkeskommune har utviklet et verktøy for analyse av terreng og solforhold som kan
nyttes som en hjelp i dette arbeidet.

Landbruk og jordvern
Det er flere større og mindre jorder i området rundt His. Områdene er allerede verdisatt i
kommunens tidligere registreringer. Planen baseres seg på denne informasjonen, og vil ut fra
dette måtte vurdere hvilke av disse som kan utbygges, og hvilke som skal bevares til drift. For de
områdene som blir vurdert til utbygging, må det fremkomme hvilke kompenserende tiltak som
er planlagt.

Økonomi og gjennomføring
Planen må prioritere tiltak som skal gjennomføres i området, og finne ut hvordan prosjektene
skal finansieres. De må i den sammenheng også vurderes hvilke felles rekkefølgekrav som må
innføres i kommende reguleringsplaner for å få gjennomført planene. Vurdering av kommende
utbyggingsavtaler vil ha høyt fokus i denne sammenhengen.

INFORMASJON OG MEDVIRKNING
Det legges opp til en prosess med god forankring både politisk og lokalt. Det er allerede
gjennomført flere medvirkningstiltak. Dialogmøter er holdt med utbyggere som allerede nå har
ønsker om utvikling i området. Det er også holdt egne møter med grunneiere som bor sentralt i
området, og ikke har planer om utbygging. I november ble det holdt orientering for
kommuneplanutvalget, samt folkemøte. Det er også vært oppslag i avisa, noe som skaper
interesse og engasjement. I etterkant av folkemøtet har velforeninger lokalt engasjert seg og
avholdt egne møter vedrørende de pågående reguleringsplanene.
Forslag til planprogram vil bli fremmet for politisk behandling både før utleggelse til offentlig
ettersyn, og ved fastsetting av programmet.
I arbeid med kommunedelplanen vil offentlige myndigheter bli aktivt engasjert i spørsmål
knyttet til infrastruktur, grønnstruktur, forretningsareal, biologisk mangfold, kulturminner og
landskap.
Kommuneplanutvalget orienteres om forslag til plan før den legges framtil politisk behandling
(offentlig ettersyn). Dette gir mulighet for diskusjon innad i gruppene før behandlingen.
I forbindelse med offentlig ettersyn vil det bli holdt et nytt folkemøte for å informere om planen
og få konkrete innspill. Det kan da også være aktuelt å holde en plansmie, for å ytterligere
engasjere lokalbefolkningen, og sikre en god forankring av kommunedelplanen lokalt.

Fra folkemøte på Arendal Internasjonale Skole, 5. november 2014

FREMDRIFTSPLAN
Da det er mange som har konkrete utbyggingsplaner i området, legges det opp til en rask
prosess. Dette er viktig for at ikke de individuelle prosjektene skal komme for langt i sin egen
planlegging, men heller ta med seg signalene og føringene som blir gitt i denne prosessen.




Planprogram sendes på høring i 6 uker. Planprogrammet fastsettes av
kommuneplanutvalget på et av de første møtene i 2015.
Orientering og påfølgende førstegangsbehandling av planen mars/april.
Endelig behandling før sommerferien.

VEDLEGG
Oversiktskart med planavgrensning.

Arendal, 05.12.14

