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1. INNLEDNING
1.1 Hensikten med dokumentet
•
•
•

Å beskrive formålet med prosjektet og planleggingen.
Utarbeide en oversikt over aktuelle tema som skal beskrives og utredes i forbindelse
med reguleringsplanen.
Å beskrive planprosessen og medvirkningsmuligheter til denne.

I forbindelse med innsendelse av planinitiativet ble det gjort vurdering av behovet for
konsekvensutredning. Forslagsstilleres innstilling til KU spørsmålet var følgende:
Planen vil ivareta intensjonen om helhetlig planlegging i den samlede vurderingen til
kommuneplaninnspillet. Det vil derfor ikke være behov for å dele inn området i ytterligere
detaljplaner. Hele området behandlet i kommuneplaninnspillet reguleres som en
detaljreguleringsplan.
Kommunen har vurdert planen i henhold til plan- og bygningsloven, § 14 pkt. 1-6, etter forskrift
om konsekvensutredning. Tiltaket er vurdert av forslagsstiller i henhold til Kapittel 2, § 6-8,
«planer og tiltak som omfattes av forskriften». Som forslagsstiller, har kommunen heller ikke
funnet at planinitiativet faller inn under noen av tiltakene i vedlegg I eller II. Tiltaket er
konsekvensutredet på overordnet nivå i forbindelse med innspill ved siste rullering av
kommuneplanen. Planarbeidet vil også være i tråd med overordnet plan. Planen utløser derfor ikke
krav om konsekvensutredning.
Det er likevel behov for grundig beskrivelse av hvilke konsekvenser planforslaget kan få. Derfor
utarbeides det et Planprogram for Detaljreguleringsplan for Pusnes, som sendes ut sammen med
varsel om oppstart. Dette vil gi verdifulle innspill til utredningsbehov på et tidlig stadie. Dette er
besluttet i samråd med kommunen. Det er ikke krav til konsekvensutredning, men man ser verdien
av å utarbeide et planprogram da omfanget av tiltaket er komplekst og berører mange
interesseområder.

1.2 Tidligere i planprosessen
Arbeidet med planen startet opp i 2017/2018, og området ble lagt inn i kommuneplanen ved
Bystyrevedtak 24.05.2019.
Konklusjon og administrativ innstilling:
Området som er spilt inn legges inn som kombinert formål med krav om felles planlegging.
Kombiformålene må favne vidt så en får til en god funksjonsblanding av arealbruk. I det videre
planarbeidet må kommunen og tiltakshaver samarbeide om å finne en god arealtilpasning for
fergeleie og hensyn til ulike arealinteresser som nevnt under «samlet vurdering».
Utdrag fra samlet vurdering (som det refereres til i innstillingen):
•
•

•

Viktig å opprettholde næringsområder og dypvannskai og sjøtilgang.
De tema som i kommuneplaninnspillets konsekvensutredning ble vurdert til å ha negativ
konsekvens er etter administrasjonens vurdering mulig å løse gjennom god
detaljplanlegging/reguleringsplan.
Det bør legges til rette for funksjonsblanding.
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•
•

•

Det må utvikles en helhetlig områdeplan, inkludert sjø- og båthavnareal i Fjellvig. Området
kan deles inn med krav til detaljplan for de enkelte delområder.
Reguleringsplan for området må avveie tilstrekkelig hensyn til kulturmiljøinteresser,
rekreasjonsinteresser, båthavn, parkering for bil og sykkel, og balansen mellom
næringsbit/boligbit, inkludert behov for opprettholdelse av dypvannskai og arealer rundt
denne.
Parkering under bakken, jf. utomhusveilederen til Arendal.

Store deler av området er ikke detaljregulert, og det er derfor krav til reguleringsplan før området
kan bygges. Av kommuneplaninnspillet kan man tolke et krav om helhetlig områdeplan som kan
deles inn i detaljreguleringer. Området foreslås heller sikret gjennom en detaljreguleringsplan for
hele feltet. Dette ses på som hensiktsmessig da det stort sett er én grunneier innenfor hele
planområdet.
Det har vært avholdt møte og gjennomført felles befaring i juni 2020, der saksbehandler og
påtroppende fagleder deltok fra kommunen. Oppstartsmøte ble avholdt 08.09.2020.
1.3 Beskrivelse av planområdet, dagens situasjon
Planområdet ligger på Tromøya, øst for Arendal sentrum, nær buss og ferge til Arendal sentrum.
Fv. 409 går igjennom planområdet.

Figur 1 Flyfoto over området
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Pusnes har en lang historie og er hovedsakelig et gammelt industriområde. Fra midten av 1750tallet ble det drevet med skipsbygging ved Pusnes gård. Pusnes Mekaniske Verksted ble grunnlagt
i 1875, derfor ligger det en del industribygg i planområdet. Det har blant annet vært ovnsstøperi,
skipsbygging og dekkmaskineri på Pusnes.

1.4 Overordnet prosjektbeskrivelse
Formålet med planen er å utvikle dagens industriområde til et levende bydelssenter. Gjennom å
åpne området mot omgivelsene skal Pusnes knyttes tettere til byen, samt invitere til aktiv bruk
gjennom transformasjon av det gamle industriområdet.
Forslaget skal fokusere på å tilføre nytt liv og sjønær bokvalitet på en av Arendals mest attraktive
boligutviklingstomter. Blågrønne forbindelser og stedstilhørighet vektlegges, samt tilrettelegging
for bedre kollektivforbindelser og bærekraftige transportmuligheter til Arendal sentrum. Det skal
undersøkes muligheter for etablering av ny, mer sentral og bedre tilrettelagt fergekai. Eksisterende
bebyggelse som Pusnes gård, skal fremheves og bevares i ny plan, noe som vil bidra til å styrke
områdets stedsidentitet.
For å skape rom for en levende bydel planlegges Pusnes med en miks av små og store leiligheter,
eneboliger og rekkehus i kombinasjon med næring, tjenesteyting, småbåthavn og rekreasjon.
Målet er å tilrettelegge for gode familiekvaliteter med lekeplasser, badestrand, turstier og
friluftsområde som mennesker i alle aldersgrupper og livssituasjoner kan ha glede av.
Det er videre en klar målsetning om å kunne yte et servicetilbud på Pusnes med en kafé og
restaurantmuligheter, samt også andre servicetilbud som naturlig hører til i et bydelssenter.
Området planlegges med ca, 550 boenheter, i form av leiligheter, rekkehus og eneboliger innenfor
planområdet. Bebyggelsen vil variere fra 8 ned til 2 etasjer, og trappes ned mot sjøen. De høyeste
volumene vil fortrinnsvis plasseres inn mot terrenget, eksempelvis mot Pusnesheia.
1.5 Planavgrensning
Foreslått planavgrensning gir et planområde på ca. 150,5 daa.
Avgrensningen tar med areal i sjø mot nord for etablering av småbåthavn og gjestebrygge
langsmed farleden. Videre mot nordøst møter avgrensningen planen for Pusnesheia, inkludert
veien inn mot Pusnes gård i sørgående retning. I sør inkluderer avgrensningen småbåthavnen i
Fjellvig, i tillegg dagens barnehage, en eneboligtomt, samt grøntareal vest for Fjellvig. I sjøen mot
sør følger avgrensningen formålet til småbåthavn i kommuneplanen.
I desember 2020 ble det sendt ut et nytt varsel om utvidelse av planavgrensning i sjø. Dette
grunnet innkomne ønsker i første varslingsperiode om mer areal til småbåthavn.
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Figur 2 Forslag til planavgrensning

Grunneiere:
Store deler av området eies av forslagsstiller, Pusnes Eiendom AS. Andre grunneiere:
-

205/597- Arendal kommune
205/65- Pusnes Vekst AS
205/762- Pusnes Vekst AS
205/10- Gunder Randulf Berthelsen/Siri Berthelsen Bie
600/409- Agder Fylkeskommune? (Ingen info funnet i grunnboken)
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2. RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER
Følgende statlige/nasjonal retningslinjer anses som relevant for planarbeidet
-

(2018) Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
(2014) Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(2011) Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
(1995) Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(1993) Rikspolitiske retningslinjer for en samlet areal- og transportplanlegging

-

I tillegg relevant informasjon om pågående arbeid med nye retningslinjer:
Statlige planretningslinjer for planlegging i sjøområder Departementet skal avklare behovet
for statlige planretningslinjer for kystnære sjøområder. Statlige planretningslinjer vil kunne gi
signaler om samordning og avveiing mellom ulike interesser i kystsonen gjennom regional,
interkommunal og kommunal planlegging. Retningslinjene vil blant annet bli sett i lys av
arbeidet med rundskriv og veileder for planlegging i sjøområder.

Figur 3 Figuren viser de to hensynssonene for kulturmiljø som berør planområdet. Hensynssone for bevaring av
kulturmiljø, H_570_79 og H_570_45
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Følgende regionale planer anses som relevant for planarbeidet:
-

(2019) Regional areal- og transportplan for Arendalsregionen
(2015-2027) Regional transportplan for Agder

Kommuneplanens arealdel
Området er i dag i hovedsak regulert til kombinert bebyggelse- og anleggsformål- fremtidig.
Innenfor planområdet ligger også et felt regulert til offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage),
boligbebyggelse- nåværende, grønnstruktur, småbåthavn, strandsone, og et lite LNF- område på
Pusnesheia. Innenfor planområdet berører man også hensynssoner for kulturmiljø, H_570_79
(strekker seg over tilnærmet hele Skilsøy) og H_570_45. Sistnevnte sone går i sør fra Dalene og
helt opp til Pusnes. Sonen omfatter tidligere SEFRAK- bebyggelse som nå er revet, samt Pusnes
gård med tilhørende tilkomstvei og uteområde i sørøst opp mot heia.
I henhold til vedtak i kommuneplanutvalget (28.11.18) og senere bystyrevedtak: Kombinert formål
med næring (ikke industri), bolig, tjenesteyting og offentlig grønnstruktur.

Kommunedelplaner
Kommunedelplan for bevaring
Området er delvis omfattet av H_570- hensynssone for kulturmiljø, i tråd med kommunedelplan
for bevaring. Det er flere SEFRAK- registrerte bygninger innenfor planområdet, herunder Pusnes
Gård (1751).
Kommunedelplan for sykkel
I planen er atkomsten til planområdet (Skilsøveien, fv 409) markert med eksisterende gang- og
sykkelvei frem til Pusnesheia, og deretter er veiforbindelse videre ut til Skilsøy merket med
fremtidig fortau, under forutsetning at syklister bruker veibanen. Det er i dag etablert fortau frem
til og forbi avkjøring til dagens industriområde.
Vurderinger av trafikk og mobilitetssystem skal utredes i planprosessen. Planen skal tilrettelegge
for økt sykkelbruk og god tilgang til sykkelparkering.
Kommunedelplan for klima og energi
Kommunedelplanen stadfester at Arendal skal være en aktiv medspiller for å nå FNs
bærekraftsmål. Planen er inndelt med definerte sektorer med tilhørende mål som transport, næring,
bygg, avfall og forbruk.
Det skal i forbindelse med planprosessen beskrives miljøambisjoner som skal følges opp i
utviklingen av området.
Kommunedelplan for småbåthavner (2010-2020)
Planen omfatter vurderinger, politikk og anbefalinger for utvikling av småbåthavner, brygger,
slipper og ramper. Småbåthavnen i Fjellvig, sør i planområdet, er definert som en a)- prioritert
eksisterende havn, med utvidelsespotensiale.
I planprosessen skal det utredes muligheter for etablering av småbåthavn mot Tromøysund på
Pusnes, samt utvidelse av småbåthavn i Fjellvig.
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Næringsarealstrategi (2017-2030)
Arendal kommune har gjennom Østre Agder-samarbeidet forpliktet seg til å følge opp Strategisk
Næringsplan for Østre Agder. I næringspolitisk handlingsplan er det anført følgende om
næringsareal:
«Ferdig regulert næringsareal er det største konkurransefortrinnet en kommune kan ha. Målet er at
Arendal kommune til enhver tid har tilgjengelig ferdig regulerte næringsareal, også sjønære
arealer».
Planen skal legges til rette for etablering av sjønære næringsarealer som skaper liv rundt
møteplasser og sjøfronten.
Strategi for by- og bydelsutvikling (2014)
Visjonen med planen er et urbant og fremtidsrettet Arendal med sterk identitet og høy livskvalitet.
Målet er å sikre en helhetlig, forutsigbar og langsiktig strategi for utviklingen av et mer levende og
attraktivt bysentrum og bydelssentra tilpasset alle.
Kvalitets- og funksjonsveileder for utomhusanlegg (2015)
Veilederen er synliggjøring av politisk ambisjonsnivå og klargjør intensjoner for hvilke
kvalitetsnivå kommunen ønsker for felles uteoppholdsareal, slik at de fremstår funksjonelle og
estetisk tiltalende.
Veilederen skal legges til grunn for utformingen av utomhusanlegg i prosjektet.
Gjeldende regulering
Helt eller delvis innenfor planavgrensningen er følgende områder detaljregulert:
-

2213r2 - Detaljregulering for Galtesund Havn, eldre reguleringsplan, ikraft: 15.03.1988
Planen overstyres av kommuneplanen, som er av nyere dato.

Tilgrensende plansaker/plansaker under arbeid
•
•

09062019- 23 - Detaljregulering for Skilsøy Fergeleie, varslet oppstart 18.12.2019
2213pua2- Detaljregulering for Pusnesheia boligområde, varslet oppstart 27.09.2011
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Figur 4 Figurene viser utklipp av kommuneplanen (t.v.) og reguleringsplaner i området (t.h.).

3. AKTUELLE UTREDNINGSTEMAER I PLANPROSESSEN
Planforslaget skal være i tråd med overordnet plan, og skal legge til rette for en fremtidsrettet
utvikling og transformasjonsprosess på Pusnes. Som en del av planarbeidet er det relevant å ha en
grundig beskrivelse av lokale forhold med tanke på miljø og samfunn som sannsynligvis vil bli
påvirket av planen og hvilke konsekvenser det vil ha i forhold til planforslaget. Beskrivelsene vil
ta utgangspunkt i eksisterende informasjon som foreligger de ulike tema, og eventuelle
utredninger, registreringer og/eller undersøkelser vil bli gjennomført der hvor dette er nødvendig.
I samråd med kommunen er følgende tema aktuelle å beskrive/utrede i planprosessen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturminner og kulturmiljø
Landskapsbilde
Grøntarealer, friluftsliv og rekreasjonsområder
Prosjekt i by- og områdekontekst
Barn og unge
Offentlig/privat tjenesteyting
Bolig og kvalitet
Trafikk og mobilitet
Sjø og havneområdet
Teknisk infrastruktur
Forurensing
Naturmangfold
Klima og energi
ROS-tema

Se punkt 3.1.1 til 3.1.14 nedenfor for nærmere beskrivelse av temaene og utredningsbehov.
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3.1.1 Kulturminner og kulturmiljø
Det er flere kulturminner og SEFRAK- bygninger registrert innenfor planområdet. Ut mot
Tromøysundet, lengst nord i planområdet, ligger Pusnes gård med tilhørende parkanlegg og
brygge. Området for planen omfatter også verftshistorie og industrialisering, og Grunnesundbukta
er aktuell som oppankringshavn i tidligere tider.
Utredningsbehov:
Kulturminner på land:
• Planbeskrivelsen vil inneholde vurderinger av konsekvenser for kulturminne, Pusnes gård.
• Hvis ønsket revet, skal bygg innenfor H_570 beskrives og vurderes jf. Kulturminneverdier.
Det skal beskrives planforslagets konsekvenser for den tradisjonsrike, eldre
bebyggelsesstrukturen på Skilsø og Pusnes.
• Historisk gjennomgang av verftets opprinnelse og ulike faser skal følge planforslaget.
Kulturminner i sjø:
• Forholdet til marine kulturminner skal undersøkes og avklares i forbindelse med
planprosessen.

3.1.2 Landskapsbilde
Hovedgrepet i organisering av bebyggelse og høyder er gradvis nedtrapping av høyder mot sjøen.
Den åpne aksen mellom Pusnes og Fjellvig, med gjennomsyn der Skilsøy opprinnelig var adskilt
som en egen øy, skal bidra til å gjøre landskapet lett å lese. Det skal legges fokus på å senke
volumer mot det fredete gårdsanlegget.
Utredningsbehov:
•
•

Prosjektets nær- og fjernvirkning på omgivelsene skal beskrives, med spesielt fokus på
prosjektets fremtoning mot Tromøysund, bebyggelsens fremtoning mot Pusnesheia i
bakkant og mot Skilsøtoppen.
Snitt og fasadeoppriss mot sjøen vil leveres i forbindelse med planforslaget.

3.1.3 Grøntarealer, friluftsliv og rekreasjonsområder
Utbyggingen vil medføre en «forgrønning» av området med nye lek- og grøntarealer, samt arealer
i tilknytning til sjøen. I tilknytning til Pusnes gård vil det etableres aktivitets- og frileksarealer.
Utviklingen vil på lang sikt tilføre mer rekreasjonsareal, legge til rette for bedre opplevelse av
lokalhistorie og åpne sjøfront for allmennheten, noe som bidrar til et positivt tilskudd i
lokalmiljøet.
Utredningsbehov:
•
•
•

Eksisterende nærmiljø skal beskrives i forhold til uteareal og møtesteder med fokus på
plassering, form, funksjon, sol-skygge og lokalklimatiske forhold.
Eksisterende grøntareal, friluftsliv og rekreasjonsområder beskrives.
Det skal gjennomføres en kartlegging av områdets turstinett, påkobling til tursti, hvor det
vil være aktuelt å etablere nye forbindelser i henhold til eksisterende stier/koblinger, og
hvordan dette kan innlemmes i planarbeidet.
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3.1.4 Prosjekt i by og områdekontekst
I dag er det etablert tettere områder med handel/service på henholdsvis Færvik og Tromøytunet.
Pusnes har en sentral plassering i forhold til Arendal sentrum via sjøveien, men i Tromøyakontekst ligger området langt fra «innfallsporten» Tromøybrua og delvis etablert senterstruktur på
Færvik/Roligheden/Tromøytunet. Utbyggingen vil medføre en positiv stedsutvikling som gir
allmennheten tilgang til Pusnes, tilfører nye funksjoner og attraksjoner, samt bidrar positivt til
nærmiljøtilbudet. Det planlegges også for et utvidet tjenestetilbud i form av bevertning, handel og
lokalmiljøtilbud. Etablering av et nytt punkt med attraktive lokaltilbud vil ha konsekvenser for
senterstrukturen på Tromøya, og et nytt levende bydelssenter vil dannes mot Tromøysund og med
fergeforbindelse direkte til sentrum.
Utredningsbehov:
•

Etablering av et nytt tyngdepunkt/bydelssenter/knutepunkt på Tromøy skal beskrives,
samt hvilke konsekvenser planforslaget vil får for:
o
o
o
o
o

Trafikkmengde og trafikkbelastning på eksisterende veinett.
Eksisterende tilbud på lokalsenteret på Tromøya.
Pusnes som nytt lokalsenter på Tromøya, og tilknytning til Arendal
sentrum.
Etablering av flere sentre på et område med spredt boligbebyggelse og
store avstander.
Undersøkelser i forhold til aktuell type og omfang av næring skal
gjennomføres.

3.1.5 Barn og unge
Da deler av området er sperret av og utilgjengelig, finnes det ingen lekeområder innenfor
planområdet i dag. Utbyggingen vil åpne opp området med grønne formål samt bidra til lek- og
oppholdsareal for barn og unge. Det er ønskelig at lekeplassene skal være mest mulig samlet, på
den måten vil det gi en bedre tilrettelegging for aktivitet på tvers av generasjonene, som igjen
sikrer aktivitet og livskvalitet. Lekeplassen(e) bør være attraktive fellesområder med et tilbud for
folk i alle aldre.
Utredningsbehov:
•
•
•
•

Barn og unges interesser skal utredes i forhold til bl.a. krav til lek- og oppholdsareal.
Bruk av eksisterende grønnstruktur som del av felles uteoppholdsareal skal beskrives.
Beliggenhet av lek- og uteoppholdsareal med tanke på trafikksikkerhet skal utredes.
Krav til felles utomhusareal skal beskrives slik at det kan legge til rette for innbydende
møteplasser som gir noe til innbyggerne, på tvers av generasjoner, og bidrar til god
folkehelse.

3.1.6 Offentlig/privat tjenesteyting
I forbindelse med kommuneplaninnspillet ble det vurdert at skolekapasiteten i området er
tilfredsstillende. Det ligger i dag en mindre barnehage i Fjellvig, med tilhørende utearealer. Det er
planlagt en større barnehage på Marisberg som er tiltenkt å kunne dekke det egengenererte
barnehagebehovet på Pusnes. Planforslaget ønsker å tilby et område med mer variert demografi,
dette innebærer at det i prosjektet vurderes fortløpende ulike eventuelle omsorgskonsepter i deler
av området.
Utredningsbehov:
•

Det skal undersøkes eksisterende og fremtidige barnehagebehov.
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•
•

Det vil bli gjort en utredning i forhold til eventuell plassering og arealbehov av barnehage.
Det skal undersøkes eventuelle behov og konsepttype for omsorgstjenester, og hvordan
planen skal tilrettelegge for dette.

3.1.7 Bolig og kvalitet
Det er ønskelig å etablere et boligområde som tilrettelegger på tvers av generasjoner, det vil derfor
være aktuelt å se på etablering av familieboliger innenfor planområdet.
Utredningsbehov:
•

Det skal gjøres en vurdering/utredelse i forhold til familieboliger på Pusnes.

3.1.8 Trafikk og mobilitet
I planarbeidet skal det utredes mobilitetsløsninger og nyskapt trafikk. Nærmeste busstopp er ca.
150 meter unna, men det er få daglige avganger på busslinjen. Området er svært nært Arendal
sentrum med ferje. Det er ønskelig å ha et fokus på klimavennlig planlegging i planen når det
gjelder bil- og sykkelparkering.
Utredningsbehov:
•

Det skal utarbeides en mobilitetsplan i forbindelse med planarbeidet, der vil det være
relevant å synliggjøre:
- Konsekvenser som følge av nyskapt trafikk
- Mobilitetsløsninger
- Redegjøre for benyttelse av bærekraftige transportløsninger
- Områdets tilknytning til kollektivnettet
- Mulig flytting av fergekai fra Skilsøy til Pusnes
- Trafikksikkerhet og bevegelsesmønster til barn og unge, herunder skole og
barnehage.

•
•

Trygg skolevei skal beskrives.
Trafikk til eksisterende fergeleie og kollektivtrafikk i forbindelse av flytting av fergeleie
og trafikkøkning over Tromøybroa skal utredes.
Andre trafikale grupper og nærhet til sosial infrastruktur, gang- og sykkelvei og
kollektivdekning skal beskrives.
Parkeringskrav for bil og sykkel skal beskrives.

•
•

3.1.9 Sjø og havneområde
Området mot sjøen er i dag avstengt. Planforslaget vil bidra til å gjøre dette mer tilgjengelig. Det
er foreslått badefasiliteter langsmed vannet i GR04, noe som vil åpne opp sjøfronten og gjøre den
tilgjengelig for allmennheten, samtidig som det ikke skal gå på bekostning av eksisterende formåls
intensjoner. Flytting av fergeleie til kai vil potensielt gi fergekaien en mer sentral plassering i
tilknytning til offentlige utearealer, utvidet sykkelparkeringstilbud og god tilknytning til nye
rekreasjonsmuligheter i form av planlagt strand- og friområde på Pusnes. Det er i
kommunedelplanen beskrevet utvidelsespotensiale for småbåthavnen i Fjellvig.
Utredningsbehov:
•
•

Mulighet for etablering av ny strand skal undersøkes.
Potensiale for å åpne opp grøntområdet i Fjellvig for allmennheten med landgang og
badehus, og forbindelse til Skilsøpynten skal undersøkes.
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•
•
•
•
•

Mulig flytting av fergeleie til kai på Pusnes, med tilhørende busstopp, parkering,
ventearealer og snumuligheter tilknyttet denne skal utredes.
Plassering, nødvendighet og omfang av dypvannskai skal undersøkes.
Fjellvigs og Pusnes potensiale for en betydelig utvidelse/nyetablering av småbåhavn skal
undersøkes.
Sikkerhet og ferdsel i området med tanke på etablering av småbåthavn, og forhold til
skipstrafikk og annen ferdsel i farvannet skal undersøkes.
Anleggets virkning på omgivelsene med tanke på konflikt med skips/nyttetrafikk og
særlig med tanke på hvordan legge til rette for aktiviteter/tiltak slik at det ikke svekker
sikkerheten eller fremkommeligheten for de sjøfarende skal beskrives.

3.1.10 Teknisk infrastruktur
Utbyggingen må ses i sammenheng med andre store utbyggingsområder med tanke på avløp, samt
nye hovedløsninger for avløp. Den kommunale ledningen frem til bedehuset må skiftes ut.
Eksisterende vannledninger med brannvann har tilstrekkelig kapasitet. Det skal etableres
nedgravde renovasjonsløsninger, og legges til rette for tilkomst med renovasjon- og redningsbil.
Privatvei etableres inn i området, og den dimensjoneres som offentlig av hensyns til renovasjon og
annen offentlig transport. Fagutredninger for vann, avløp og overvann vil følge reguleringsplanen
som vedlegg.
Utredningsbehov:
•
•
•
•
•

Det skal utarbeides en fagutredning i forhold til vannforsyning til området. Utredningen
gjennomføres av en fagkonsulent.
Mulighet for oppsamlingsløsning for avfall som havner i sjøen skal undersøkes.
Avsetting av areal til snøopplag skal undersøkes.
Etablering av nedgravde renovasjonsanlegg, sikring av snuareal til stor lastebil, og at det
legges opp slik at øvrige forhold ikke er farlige med tanke på barn, skal beskrives.
Det skal utarbeidet en VA-plan som skal gjennomføres av en fagkonsulent. Relevante
temaer vil være:
o Overvannshåndtering
o Etablering av utslippspunkt
o Løsning for vannforsyning og avløp

3.1.11 Forurensning
Store deler av planområdet har tidligere vært fritt hav, og i forbindelse med virksomheter på
Pusnes er området blitt fylt igjen. Det har dermed blitt utfylt med tilførte masser for å bygge opp
industritomten slik den ser ut i dag. Området lengst øst er allerede blitt sanert. Det er behov for
samling og videre kartlegging av mulig grunnforurensning. Det er tidligere utført omfattende
undersøkelser og prøvetakinger i planområdet.
I sjø:
Småbåthavner kan, i tillegg til inngrep i naturen, føre til utslipp av drivstoff, olje og miljøgifter fra
båtene. Ved avrenning fra trafikkarealer i form av overvann, nedsmelting av
brøytesnø/oppsamling av snø mv kan det forekomme avrenning av miljøgifter til sjø.
Det er i miljødirektoratets databaser registrert forurensede sjøbunnlokaliteter innenfor
planområdet. Pusnes er i tillegg merket regjeringens handlingsplan mot forurenset sjøbunn, St.
meld nr 14 (2006-2007). Tidspunkt for opprydning av sjøbunn utenfor Pusnes er ikke fastsatt.
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Utredningsbehov:
•

•
•
•

Tidligere utførte undersøkelser og saneringsarbeid skal oppsummeres. Det skal
gjennomføres en kartlegging av utfyllingen av tomten, redegjøre for konsekvenser og
avklare behov for tiltak for opprydding av eventuelle fyllmasser eller annen
grunnforurensing. Det skal vurderes behov for kompletterende tiltak og opprydning i
forbindelse med byggesaken/gjennomføringsfase.
Prinsipper for oppsamling, rensing og utslipp av overvann skal utredes og beskrives,
herunder også mulighet for stenging/oppsuging av forurenset overflatevann og hindring av
skadelig avrenning til sjø, herunder også avrenning fra eventuelt forurenset snø i opplag.
Det må gjøres en kartlegging av eksisterende forurenset sjøbunn i nåsituasjonen.
Det må utredes hvorvidt utbyggingen, inkl. konstruksjoner ikke kommer i konflikt med
planer for sjøbunnopprydding, herunder også etablering av strand i tilknytning til Pusnes
gård, samt undersøkes hvordan utbyggingen kan, både i anleggs- og driftsfase hindre
negativ påvirkning på sjøbunnen.

3.1.12 Naturmangfold
På grunn av tidligere bruk av området og at det består stort sett av asfalterte flater, er registreringer
i forhold til biologisk mangfold på land lite relevant. Det er ikke registrert sårbare arter i sjø i
planområdet. Innenfor et område over parkeringsplassen nord i planområdet er det registrert en
soppart klassifisert som «sterkt truet»; Lindekorallsopp. Lindekorallsopp er knyttet til
edellauvskog. Innenfor området der Lindekorallsopp er registrert, over parkeringsplassen og som
del av skogen på Pusnesheia er det ikke planlagt bebyggelse eller tiltak.

Utredningsbehov:
-

Det skal i planarbeidet utredes mulige konsekvenser for sterkt truet art
Lindekorallsopp og fastsettes avbøtende tiltak som hindrer negative konsekvenser
for forekomsten.
Effekten planlagte småbåthavnarealer kan påføre biologisk mangfold i sjø må
utredes i planprosessen.

3.1.13 Klima og energi
Fokus på klimavennlig planlegging for planområdet er ønskelig. Fylkeskommunen er i prosess
med ESA for å etablere utslippsfrie ferger. Planforslaget planlegges med fokus på miljøvennlige
transportformer, god tilgjengelighet og tilrettelegging for sykkel, samt bedre logistikk for møter og
bytter mellom buss, sykkel og ferge. Planen tar sikte på å imøtekomme ATP-planens mål om 0%
økning i personbiltrafikk fra 2025.
Utredningsbehov:
•

Det skal utarbeides et miljøprogram som overordnet beskriver prosjektets
miljøambisjoner. Miljøprogrammet skal inneholde miljøambisjoner for:
o Energiforsyning, med beskrivelse av ulike alternative energikilder
o Bærekraftige transportmuligheter
o Biologisk mangfold
o Klimavennlig byggeri
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3.1.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analysen skal oppsummeres i en
risikomatrise jf. Reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.
Krav til ROS-analyse framgår av pbl § 4-3.
Støy
I forbindelse med planforslaget vil det bli økt trafikkbelastning på veinettet. Boliger kan bli utsatt
for støy fra fastlandet, samt båttrafikk i Tromøysund.
Utredningsbehov:
-

-

Det skal utarbeides støyutredning i forbindelse med planforslaget som viser
støybelastning og avbøtende tiltak for planområdet, samt støypåvirkning som
følge av økt trafikk langs fylkesveien/Skilsøveien ut mot Pusnes, samt fv 410
Kystveien på fastlandet.
Støy fra eventuell ny fergekai for boenheter skal vurderes, samt støy fra båttrafikk
i Tromøysundet.

Vind
Området er stedvis vindutsatt. Det skal gjøres vindanalyser for illustrasjonsprosjektet som er
grunnlaget for reguleringsplanen.
Ras/erosjon
Bebyggelse skal sikres mot eventuell rasfare fra skråningen mot Pusnesheia.
Erosjonsfare må kartlegges.
Flom
Området er utsatt for havnivåstigning og stormflo. Havnivået i Arendalsområdet vil stige
betraktelig i løpet av de neste årene ifølge framskrivninger som fremkommer av rapport
Havnivåstigning og stormflo.
Utredningsbehov
- Det skal i planforslaget utredes bygg- og anleggs sårbarhet for havnivåstigning
ved stormflo. Avbøtende tiltak skal sikres og beskrives i planforslaget.

Brann
Branntekniske krav til manøvrering og tilkomst for redningskjøretøy vil beskrives i planforslaget.
Dette skal sikres i utforming av prosjektet og kommenteres/vises i planmaterialet.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Nødfunksjoner som skal være tilgjengelig hvis tromøybrua blir stengt, skal vurderes på et
overordnet nivå.
Eksisterende tilfluktsrom under berget mot Skilsøy i Fjellvig må behovsutredes og eventuelt
kunne dokumenteres avviklet i samsvar med myndigheter.
Høyspent
Agder Energi skal kontaktes i forbindelse med konsekvenser av nærhet til høyspentføring.
Sjø- og havneområde
Det skal utredes hvorvidt planlagt bebyggelse er utsatt for skipsstøt.
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4. INFORMASJON, FREMDRIFT OG MEDVIRKNING
Planprosessen startet med et formelt oppstartsmøte med Arendal kommune 08.09.2020, der
tiltakshaver, plankonsulent og fagetatene i kommunen deltok.
Planprosessen vil deretter følge den formelle saksgangen med kunngjøring om oppstart av
planarbeid. Dette vil bli kunngjort gjennom annonser i aviser, brev til naboer, berørte parter og
andre høringsinstanser og ved annonsering på Arendal kommunes hjemmeside.
Da det ikke er krav om konsekvensutredning vil dette planprogrammet sendes ut samtidig med
varsel om oppstart, med 4 ukers frist for innspill. Selv om det ikke er krav til planprogram er det i
samråd med kommunen besluttet å utarbeide et planprogram for å kunne få verdifulle innspill til
nødvendige hensyn og utredningsbehov tidlig i prosessen. Planprogrammet skal fastsettes politisk
etter varslingsperioden.
Det er planlagt innsendelse av komplett planforslag jan 2021.
Medvirkning
I tillegg til lovpålagt medvirkning er det planlagt medvirkningsarrangementer med skole, lag og
foreninger i løpet av varslingsperioden. Innspillene fra disse prosessene vil bli behandlet og
kommentert i planforslaget.
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