5.

BESTEMMELSER

5.1

GENERELT
Kommunedelplanens arealdel med bestemmelser utgjør til sammen den juridiske delen av
kommunedelplanen. Kartet viser de arealbrukskategorier som planen fastlegger.
Bestemmelsene utfyller og utdyper den fastlagte arealbruken.
Bestemmelsene er supplert ved retningslinjer for videre detaljplanlegging. Disse er ikke
juridisk bindende.

5.2

BESTEMMELSER
Bestemmelsene er gitt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20- 4.
Prinsippet om tilgjengelighet for alle skal være førende i alle plan- og byggesaker
innenfor planområdet.
§1

Planområdet

Bestemmelsene gjelder innenfor planområdet, som er merket med sort stiplet linje på
det tilhørende plankartet betegnet forslag til kommunedelplan for Barbuområdet datert
25.01.2007.
§2

Plankrav (Pbl § 20- 4, 2. ledd bokstav a)

For alle delområdene nr 1 til og med 6 på plankartet gjelder at arbeid og tiltak som nevnt
i plan- og bygningslovens § 93, første ledd, a, c, i og j ikke kan finne sted før det
foreligger reguleringsplan.
Det skal utarbeides støyutredning for alle reguleringsplaner med boligbebyggelse.
For reguleringsplaner med bebyggelse ut i sjø (utover eksisterende kai/fylling) skal det
foreligge undersøkelser med hensyn til grunnforhold og forurensing.
§3

Arealbruksformål

De enkelte arealbruksformål er angitt på plankartet med henvisning til tegnforklaringen.
§4

Byggeområder (Pbl § 20-4. 1.ledd nr.1)

For områder som ligger inntil nåværende og fremtidig hovedvegnett skal det i bygge- og
plansaker redegjøres for mulig arealmessig konflikt, og avbøtende tiltak i forhold til
trafikk- og miljøbelastning.
I byggeområdene skal det innpasses interne friområder/torg/plasser. Disse skal ligge
med god tilknytning til det overordnede gang/sykkelveisystem.
4.1

Annet byggeområde – område 1 – GRANDHJØRNET
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4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6

Området kan nyttes til formålene park/torg, parkering, sjø/vann (allmenn
flerbruk og småbåthavn), og anløp for fjordbuss.
Parkering kan ikke legges ut over eksisterende kaifront som vist på plankartet.
Ved regulering skal gang/sykkelvei gjennom området fra/til tilstøtende områder
ivaretas.
Annet byggeområde – blandet formål – område 2 – TOLLBODKAIA
Området kan nyttes til formålene kontor, offentlig, allmennyttig og sjø/vann
(allmenn flerbruk) eller hotell.
Ved regulering skal gang/sykkelvei og kjørevei gjennom området fra/til
tilstøtende områder legges som vist på plankartet.
Bebyggelsen kan helt eller delvis legges over gang/sykkelvei og kjørevei.
Gang/sykkelveien skal ha minimumsbredde på 4 meter og fri høyde på 4 meter.
Kjørevei med fortau skal ha minimumsbredde på 12 meter og en fri høyde på 4,7
meter.
Reguleringsplan for området skal omfatte parkeringsanlegg i fjell – adkomst og
plassering av fjellhaller.
Maksimal byggehøyde er kote 27,6 med nedtrapping til kote 18 mot sjø og mot
sør. Maksimal utnyttelse er 20 000 m².
Annet byggeområde – blandet formål – område 3 – DAUHOLLA/
SKYDEBANEOMRÅDET
Området kan nyttes til formålene kontor, bolig, offentlig, allmennyttig
friluftsområde.
Maksimal byggehøyde er på Skydebaneområdet kote 28. Maksimal utnyttelse er
3500m2.
Maksimal byggehøyde i Dauholla skal være cote 24. Maksimal utnyttelse er
12400m2.
Det skal anlegges grøntområder for allmennheten på tak av nye bygninger
innenfor området som er skravert annet byggeområde/friluftsområde.
Annet byggeområde – blandet formål – område 4 – ØST FOR DAUHOLLA
Området kan nyttes til formålene kontor, forretning, bolig, offentlig og
allmennyttig.
Det skal etableres gangpassasje langs områdets nordside mellom Kystveien og
Skytebaneveien. Passasjen skal være åpen for allmennheten.
Det skal etableres fortau langs områdets vestside.
Makismal byggehøyde er kote 15 mot Kystvegen og kote 24 mot vegen opp fra
Dauholla. Maksimal utnyttelse er 10000m2.
Annet byggeområde – blandet formål – område 5 – HOTELLTOMT
Området kan nyttes til formålene hotell og sjø/vann (allmenn flerbruk og
småbåthavn), kontor, offentlig og allmennyttig og anløp fjorbuss.
Maksimal byggehøyde er i hovedsak 4 etasjer (cote 15), men kan punktvis tillates
inntil cote 26. Maksimalt bruksareal er 10 000 m².
Annet byggeområde – blandet formål – område 6 – BARBUBUKT

4.6.1 Området kan nyttes til formålene kontor, forretning, bolig, offentlig, allmennyttig,
friområde og sjø/vann (allmenn flerbruk) og anløp fjordbuss.
4.6.2 I eksisterende bygning (fiskemottak) tillates i tillegg til overnevnte formål også
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sjørettet verkstedsvirksomhet og restaurantvirksomhet.
4.6.3 I søndre del av området kan det anlegges småbåthavn.
4.6.4 Ved utarbeiding av reguleringsplan skal det avklares adkomst til parkeringsanlegg i
fjell nord for Kystveien, og planfri kryssing av Kystveien til eksisterende
bebyggelse.
4.6.5 Ved utarbeidelse av reguleringsplan fro område 6 skal det kreves avbøtende tiltak
for eksisterende boenheter som vil bli berørt av støy over grensenivåene som en
direkte følge av etablering av ny bebyggelse innenfor område 6.
4.7

Annet byggeområde – blandet formål – område 7 – KUVIGA – FLUET

4.7.1 Område 7.1 – 7.5 kan nyttes til kontor, forretning, verksted, bolig, offentlig og
allmennyttig formål.
4.7.2 Område 7.1 kan i tillegg nyttes til marina.
4.7.3 Områdene 7.6 og 7.7 skal nyttes til boligformål.
4.8

Industri/lager – område 8 – BARBUDALEN

4.8.1 Området skal benyttes til industri- og lagervirksomhet.
4.9

Boligformål – bevaring – områdene B1 - B3

4.9.1 Områdene skal nyttes til eksisterende formål bolig.
4.9.2 Ved utarbeiding av reguleringsplan skal bevaringsinteressene avklares.
§5

Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag
Vannareal for allmenn flerbruk

5.1

Sjøområdene skal nyttes til farled, kaier/fortøyning, anløp, småbåtbrygger.
Havnefogden skal være med i godkjenningsprosessen for alle prosjekter som
vedrører sjøarealer med tilliggende kai- og landområder.
Ved regulering av friområde Fr7 (Kuviga/Fluet) skal tilliggende sjøareal reguleres til
badestrand og brygge.
I Barbudalen fra Barbubukt til Langsævannet tillates ikke tiltak som berører
vassdraget før det foreligger godkjent flerbruksplan.

5.2
5.3
§5.2

Småbåthavn

5.2.1
5.2.2

I tilknytning til område 6 Barbubukt og område 1 Grandhjørnet kan det reguleres
inn småbåthavn.
I Kuviga skal det anlegges fysisk skille mellom småbåthavn og badeplass.

§6

Friområder

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
§7

Friområder Fr1 og Fr2 skal inngå reguleringsplan for byggeområde 3.
Friområde Fr3 skal inngå i reguleringsplan for byggeområde 5.
Friområde Fr4 og Fr5 skal inngå i reguleringsplan for byggeområde 6.
Friområde Fr6 skal inngå i reguleringsplan for byggeområde 7.2.
Friområde Fr7 skal inngå i reguleringsplan for byggeområdene 7.4 - 7.7. Brygge i
Fr7 skal være åpne for allmenn ferdsel.
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet
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7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

Vegareal
Detaljutforming av rundkjøring i Barbubukt, Kystveien sørover og avkjørsler skal
avklares i reguleringsplan.
Ytre diameter på rundkjøring i Barbubukt økes til minimum 35 meter.
Alle tre tilfarter inn mot rundkjøringen skal ha to felt.
Det skal anlegges venstresvingefelt for trafikk fra nord og inn til område 6.

7.2

Gang/sykkelveier og fortau

7.2.1

Ny strandpromenaden fra Pollen skal knyttes sammen med eksisterende
gang/sykkelvei i østre del av planområdet.
Det skal etableres fortau på vestsida av byggeområde 4 langs veien opp fra
Dauholla.
Det skal etableres planskilt overgang/undergang på RV410 i forbindelse med
utbygging av område 6.

7.2.2
7.2.3

7.3

§8

Rekkefølgebestemmelser

8.1

Områdene 2 og 5 med tilhørende gang/sykkelveg kan ikke utbygges før
havnevirksomheten er flyttet.
Område 6 kan ikke utbygges før Linjegodsbygget er flyttet.
Ved regulering skal det fastsettes at friområder og parkering skal være opparbeidet
før brukstillatelse kan gis.
Badeplass og brygger i Kuviga (Fr7) skal være etablert før det gis brukstillatelse til
ny bebyggelse i område 7.
I område 4 skal fortau langs tomtas vestside og passasje i nordre del være etablert
før brukstillatelse for nye bygninger i området gis.
Det skal etableres planskilt overgang/undergang på RV410 i forbindelse med
utbygging av område 6 før det gis brukstillatelse for nye boliger.

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

5.3

Parkering
Parkering skal løses i fjellanlegg eller underetasjer/kjelleranlegg.

RETNINGSLINJER
1 Generelt
Alle større byggetiltak skal legges inn i 3-D modell for Barbu i forkant av
politisk/administrativ behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og
rammesøknader. Det bør legges spesiell vekt på å belyse estetikk, form og volum, samt
virkning sett fra sjøen og forholdet til bakenforliggende bebyggelse. Utsiktsforhold bør
også belyses.
2 Tilgjengelighet for alle
•
•

Minst 50% av nye boliger skal tilrettelegges med tilgjengelighet for alle.
Minst 5% av nyanlagte parkeringsplasser skal tilrettelegges og merkes for
bevegelseshemmede.

3 Byggeområder
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Ny bebyggelse innenfor kommunedelplanen skal ha cotehøyde på gulv på minimum 2.40.
Det kan tilrettelegges for kollektivtransportanlegg i forbindelse med buss-eller
togtransport i område 2, 4 eller 5, gjennomføring av bybane/t-banetrasé gjennom de
samme områdene inkl Fr5 og Fr4 skal også være mulig. Dette pkt. 3 innarbeides i alle
reguleringsplanforslag innenfor disse områdene.
3.1 GRANDHJØRNET – OMRÅDE 1
•

Nye aktiviteter i området må bygge opp og forsterke plassens karakter som byrom,
festplass og overgangssone fra Pollen til den nye bebyggelsen langs
Strandpromenaden.

3.2 TOLLBODKAIA /DAUHOLLA OMRÅDE – 2, 3 og 4
•
Sentrum skal knyttes sammen med Barbu med en markert, attraktiv strandpromenade.
•
Fjellveggen på Tollbodkaia og Dauholla i stor grad kles med bebyggelse.
•
I bakkant av bebyggelsen kan det etableres fjellanlegg. Det er viktig å avsette
tilstrekkelig areal til påhugg og ikke etablere anlegg som hindrer fremtidig utvikling.
•
Bebyggelsen mot bryggekanten skal inneholde attraktive funksjoner som henvender
seg til strandpromenaden og gjør det spennende å bevege seg langs denne.
•
Det skal legges spesiell vekt på å etablere opplevelsespunkter langs strandpromenaden
som understreker den nye byaksen.
•
Det kan anlegges ny trasé for Skydebaneveien.
3.3 TOLLBODKAIA – OMRÅDE 2
•
Mellom bygningene anlegges offentlig friområde park/torg.
•
Ved regulering skal det avklares muligheten for å legge en gangforbindelse i bakkant.
3.4
DAUHOLLA OG SKYDEBANEOMRÅDET– OMRÅDE 3
•
En offentlig gangforbindelse ut til friområde Fr1 skal ivaretas.
•
Ved regulering skal det avklares mulighet for å legge en forbindelse ned til kaia –
nedre del som trapp.
3.5 ØST FOR DAUHOLLA – OMRÅDE 4
•
Hoveddel av ny bebyggelse i områdets østre del skal ligge i byggelinje mot Kystveien.
3.6 HOTELLET – OMRÅDE 5
•
•
Hoveddel av ny bygning skal ligge i byggelinje mot Kystveien.
3.7 BARBUBUKT – OMRÅDE 6
•
•
Strandpromenaden skal videreføres fra Langbryggen gjennom Dauholla og til gang/sykkelveien ved nåværende Rema-1000
•
Elva skal åpnes helt ut mot sjøen i retning Galtesund
•
I tråd med bebyggelsen i Arendal sentrum bør bebyggelsen etableres med en
annerledes struktur enn den omkringliggende klyngebebyggelsen. Bygningene bør også
ha en annen materialbruk enn de omkringliggende.
•
Området skal fremstå med grønne lunger.
•
Bebyggelsen skal etableres slik at det dannes spennende plasser og smug med
utsikt/forbindelse mot sjøen.
3.8 INTENSJONER FLUET – KUVIGA
•
Maksimalt bruksareal er 10 000 m².
•
Hovedvekten av ny bebyggelse i området skal forbeholdes boliger
•
Flere næringslokaler skal forsøkes lokalisert
•
Eksisterende bedrifters behov skal ivaretas best mulig
54

Kommunedelplan med Konsekvensutredning, Barbu i Arendal

•
•
•

Brygger skal etableres foran bebyggelsen og være åpen for allmenn ferdsel
Småbåthavna skal opprettholdes
Badeplass skal etableres og skal skjermes fra båttrafikken

3.9 FLUET – KUVIGA – BYGGEOMRÅDE 7
Byggeområde 7.1
•
•
Bygningene skal gis et maritimt preg. Det kan kreves saltak eller avledede takformer
av dette.
•
1. etasje skal gi åpen tilgang til småbåtplasser. Det er ikke tillatt med boligformål i 1.
etasje.
•
Området kan nyttes til næring, offentlig formål, allmennyttig formål og boligformål.
Evnt. verksted eller marina.
Byggeområde 7.2
•
Området kan ikke bygges ut med større mønehøyde enn dagens (januar 2007).
•
Området skal primært nyttes til næringsformål evnt. lettere verksted/industri.
Byggeområde 7.3
•
Området kan bygges ut med mønehøyde maks cote 11.
•
Området kan nyttes til næring, offentlig formål, allmennyttig formål og bolig.
•
1.etasje kan nyttes til parkering/båtopplag evnt. verksted.
Byggeområde 7.4
•
Området kan bebygges med bebyggelse med max. mønehøyde cote 15.
•
Området kan benyttes til sjørettet virksomhet, kontor, allmennyttig formål og boliger.
Byggeområde 7.5
•
Bebyggelsen kan føres opp med mønehøyde max . cote 12.
•
Området kan bebygges med næringsbygg, bygg for allmennyttig formål og boliger.
Byggeområde 7.6
•
Her kan oppføres boligbebyggelse med mønehøyde max. cote 16.
•
Øverste etasje kan tillates til parkering.
Byggeområde 7.7
•
Området kan bebygges med boligbebyggelse maks i høyde med Kystveien. Mindre
oppbygg for trapp/heis/ventilasjon, samt tak over parkering, kan tillates til max. kote
17.
3.10 BARBUDALEN – OMRÅDE 8
•
Området beholder dagens bruk og utnyttelse.
4
•

Friområder
Belegg, møblering, vegetasjon etc. skal fastlegges i detaljplan. I punkt A, B, C og D
skal det spesielt etableres funksjoner/fysiske elementer som gjør bevegelsen langs
promenaden spennende.

•

Friområdene skal inneholde grøntareal, lekeplasser, parker og plasser som kan
benyttes til uteservering, stimleplass etc.. Belegg, møblering, beplantning etc. skal
fastlegges i egen detaljplan.

•

Friområdene skal danne et sammenhengende park- og gangdrag mellom Barbubukt og
Langsæparken. I parkdraget skal det vises til /utstilles elementer med
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opplysningsskilter/ informasjon knyttet til Barbu og byens historie. Det kan gå på
gruvedrift, kraftproduksjon, malmtransport, sjøfartstradisjon, skipsbyggeri,
næringsliv, handelsvirksomhet etc.. I friområdene kan det også reetableres deler av
historiske anlegg, som f.eks. Barbu kraftverk, bryggekanter, m.m..
•

I friområdene skal det anlegges badeplasser med tilhørende bygg og anlegg.

•

Barbuelva skal åpnes der det er naturlig på hele strekningen Langsæ-Barbubukt. Det
skal tas spesielle hensyn til elvas verdi som gyteområde. Alle tiltak som planlegges,
skal klareres med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Fylkeskommunens kulturetat skal
tas med på råd for å ivareta og tilbakeføre spesielle kulturverdier som knytter seg til
elva og dens historie. Eksakt bredde, detaljert løp, kantsetting etc. fastlegges ved
søknad om rammetillatelse.

5
•

Påhuggsteder for byggeområder i fjell
Aktuelle påhuggsteder er vist i planforslaget. Disse skal ikke gjenbygges.
Påhuggstedene skal ha en minimumsdimensjon på 5m bredde og 3,5m høyde. Når det
i detaljplan er avgjort om påhuggsted skal fungere for enveis-, eller toveis biltrafikk
eller kun fotgjengere kan breddekravet reduseres.
Fjellanleggene kan nyttes til alle formål unntatt bolig og kontor. Aktuelle bruksområder
kan være idrettsanlegg eller andre kulturanlegg, fritidsanlegg, fornøyelsesanlegg
utstillingslokaler, museum, forretning/varehus, lager, parkeringshus etc.
Ved bygging av anlegg skal det tas spesielle hensyn slikk at anleggene ikke stenger for
fremtidig utnyttelse av bakenforliggende arealer i fjell.

•
•
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