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Sammendrag
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 nåværende 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. Muligheter for
etablering av ny, mer sentral og bedre tilrettelagt fergekai skal undersøkes. Eksisterende bebyggelse,
som Pusnes gård, skal fremheves og bevares i ny plan, som vil være med på å 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.
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1.1

Bakgrunn
Sakens historie

Arbeidet med planen startet opp i 2017/2018, og området ble lagt 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 refererer 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.
- Det må utvikles en helhetlig områdeplan, inkludert sjø- og båthavnareal i Fjellvig. Området kan
deles inn med krav til detaljplan for de enkelt 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 en grunneier innenfor hele planområdet.
Det har vært avholdt og gjennomført felles befaring i juni 2020, der saksbehandler og påtroppende
fagleder deltok fra kommunen. Oppstartsmøte ble avholdt 08.09.2020.

1.2

Hensikten med planen

Hensikten 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 forbindelse og stedstilhørighet vektlegges, samt tilrettelegging for bedre
kollektivforbindelser og bærekraftige transportmuligheter til Arendal sentrum. Det skal legges til rette for
en ny 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
6

restaurantmuligheter, samt også andre servicetilbud som naturlig hører til i et bydelssenter.

1.3

-

Saksgang hittil

Oppstartsmøte ble avholdt 08.09.2020.
Varsel om planoppstart ble kunngjort 04.11.2020 i Agderposten, gjennom nabovarsling og på
kommunens hjemmeside. Varsel av utvidelse av planområdet ble kunngjort 21.12.2020 i
Agderposten, gjennom nabovarsling og på kommunens hjemmeside.

Figur 1 Kunngjøringsannonse i Agderposten, 04.11.2020 / Kunngjøringsannonse i Agderposten, 21.12.2020

-

Presentasjon for kommuneplanutvalget ble avholdt den 21.10.20, og informasjon til lokale lag
og foreninger 26.11.20.
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2

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

2.1

Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / statlige planretningslinjer/bestemmelser

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt 28.09.2018
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt øke miljøvennlig
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses
klimaendringene (klimatilpasning).
-

-

-

Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål i kommune- og reguleringsplaner kan
være utsatt for farer, som for eksempel flom og skrev. Utbygging kan også øke påkjenningen
for nedenforliggende arealer. For å kunne forebygge tap av liv, helse, kritisk infrastruktur og
andre materielle verdier er det nødvendig at det, gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser tidlig i
planprosessen, vurderes om klimaendringer gir et endret risiko- og sårbarhetsbilde.
Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting eller transformasjon, skal det
vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode
helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med betydning for
klimatilpasning, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til
behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig
overvannshåndtering.
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger bør vurderes. Dersom andre
løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26.09.2014
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom
kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
-

-

Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik
at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer.
Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging
med mindre arealkonflikter. Utvikling av nye, større boligområder må sees i sammenheng med
behovet for infrastruktur.
Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen.
Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform.
Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges
i planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med god tilgjengelighet til
jernbane, havn eller hovedvegnett.
I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig
overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske
kvaliteter. Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og
tettstedsutviklingen.
Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta hensyn til
den delen av befolkningen som har lav mobilitet.

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt 25.03.2011
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen.
Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.
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Kysten i Aust-Agder og Vest-Agder anses som områder der presset på arealene er stort. I Agder
(sammenslått) gjelder dette alle kystkommunene.
For ny vesentlig utbygging av bolig- eller fritidsbebyggelse, bør det kreves reguleringsplan. Innenfor de
områder i kommunen som ikke er gjenstand for omfattende press på arealene, kan styring av utbygging
skje gjennom bestemmelser til kommuneplanens arealdel.
I 100-metersbeltet langs sjøen skal følgende retningslinjer legges til grunn:
- Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål, som
for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap,
landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av
reguleringsplaner som innebærer bygging i strandsonen på arealer som er delvis utbygd, skal
ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges.
- Nye bygninger bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. Utvidelse av eksisterende bygninger
bør dersom dette er mulig skje i retning bort fra sjøen. Byggets funksjon vil ha betydning for
plasseringen. Utbygging av veger og annen infrastruktur skal skje slik at inngrep og ulemper blir
minst mulig. Tomteopparbeiding bør skje slik at inngrep og ulemper i forhold til tilgjengelighet i
strandsonen blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre
eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen.
- Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates.
- Eventuell fortetting i eksisterende områder forutsettes å være godkjent i oppdatert
kommuneplan og reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, fastsatt 20.09.1995
Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å:
- Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven.
- Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende
planlegging og byggesaksbehandling.
- Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn/interesser.
Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:
- Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare.
- I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.
Dette forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold.
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider.
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn,
unge og voksne.
- Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.
- Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk
eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt ovenfor, for å
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.
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
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gjennom regional, interkommunal og kommunal planlegging. Retningslinjene vil blant annet bli sett i lys
av arbeidet med rundskriv og veileder for planlegging i sjøområder.

2.2

Kommuneplan/kommunedelplan

Kommuneplanens arealdel
Området er i dag hovedsakelig regulert i 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.

Figur 2 Figuren viser de to hensynssonene for kulturmiljø som berører planområdet. Hensynssone for bevaring av
kulturmiljø, H_570_79 og H_570_45.
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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.
Kommunedelplan for klima og energi
Kommunedelplanen stadfester at Arendal skal være en aktiv medspiller i å nå FNs bærekraftsmål. Planen
er inndelt med definerte sektorer med tilhørende mål som transport, næring, bygg, avfall og forbruk.
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.
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».
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.

2.3

Gjeldende regulering

Helt eller delvis innenfor planavgrensningen er følgende områder detaljregulert:
- 2213r2 – Detaljregulering for Galtesund havn, eldre reguleringsplan, i kraft: 15.03.1988.
- Planen overstyres av kommuneplanen, som er av nyere dato.
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Figur 3 Figurene viser utklipp av kommuneplanen (t.v.) og reguleringsplaner i området (t.h.).

2.4

Aktuelle politiske vedtak

Kommuneplaninnspill
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.
• 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.
12

Planprogram
Forslag til planprogram for detaljregulering for Pusnes ble vedtatt i Kommuneplanutvalget 27.01.21 med
følgende presisering:
• Pkt. 3.1.13, første avsnitt får følgende tillegg:
Planen tar sikte på å imøtekomme ATP-planens mål om 0% økning i personbiltrafikk fra 2025.

2.5

Pågående planarbeid

Plan ID: 09062019 – 23 Detaljregulering for Skilsøy Fergeleie, varslet oppstart 18.12.2019
Status: Forslag tatt til behandling
Hensikten med reguleringsplanforslaget er å skaffe hjemmel for å etablere et moderne og fremtidsrettet
fergeleie med tilhørende funksjoner.
Plan ID: 2213pua2 Detaljregulering for Pusnesheia boligområde, varslet oppstart 27.09.2011
Status: Forslag tatt til behandling
Området er avsatt til boligformål i reguleringsplan vedtatt av Arendal bystyre 26.05.11, vil bli disponert til
konsentrert småhusbebyggelse, eventuelt også leilighetsbygg/blokker. Planen vil inneholde forslag til
tiltak for å øke tilgjengeligheten og mulighetene for ferdsel og rekreasjon i friområdene. Det er aktuelt å
tilrettelegge for båtplasser langs land i Styrsvika.
Plan ID: 2213pua1 Detaljregulering for Timberstrand varslet oppstart 05.02.2010
Stauts: Forslag tatt til behandling
Arealet er i dag avsatt til småbåtanlegg innenfor gjeldende reguleringsplan for Timberstrand og LNFområde/bevaringsområde i gjeldende kommuneplan. Området ønskes omregulert til boligformål.

Figur 4 Pågående planer i området. Kilde: Arendal kommune
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3

BESKRIVELSE DAGENS SITUASJON

Eksisterende situasjon

Figur 5 Flyfoto over området
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3.1

Beliggenhet, størrelse og bruk

Pusnes ligger i Agder fylke, på den sørvestlige delen av øya Tromøy, rett over Tromøysundet fra Arendal.
Området ligger omringet av boligbebyggelse og natur. Pusnes har en lang historie og er hovedsakelig et
gammelt industriområde. Planområdets størrelse er på ca. 150,5 daa.
Beliggenhet, 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 forhold til Tromøya-kontekst
ligger området langt fra «innfallsporten» Tromøybrua og den delvis etablerte senterstrukturen på
Færvik/Roligheden/Tromøytunet. Derfor oppfatter man ikke et definert lokalsenter på Tromøya. Det er
liten grad av samlokalisering av funksjoner som man vanligvis ville etterlyst som grep for senterdannelse
på et stort område med liten grad av tetthet. Grunnet terrengform på landskapet, trangt og stor
terrengforskjell, samt sporadisk plassering av funksjoner ligger i dag de mest sentrale funksjonene med
stor spredning langs innfartsåren til Pusnes.
Tromøy er et stort areal med spredt bebyggelse. Avstand fra vest til øst er ca. 12,5 km. Tilfarten over
Tromøybrua er eneste vei til Tromøya med bil. Ved atkomst Tybakken kan man enten ta mot øst og
Kongshavn eller mot vest og Færvik, Roligheden og Pusnes. I dag er det registrert ca. 6000 beboere på
Tromøya (SSB). Kjøreavstand fra Arendal sentrum er 13 minutter, og med ferge fra Tyholmen til Skilsøy
tar det 5 minutter.
Pusnes’ beliggenhet viser (se illustrasjon under) at området i overordnet perspektiv har en sentral
plassering i forhold til Arendal sentrum om man regner sjøveien som en fullverdig transportvei for
beboere. Det er et pågående arbeid med utviklingen av fergetilbudet, blant annet ser man på mulighet
for el- ferge, og at fergetilbudet skal styrkes fremover.

Figur 6 Pusnes beliggenhet

Bruk
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Innenfor planområdet er det flere store lagerbygninger, samt Pusnes gård fra midten av 1700-tallet i
tillegg til noen mindre bygninger og kaier. I tillegg til store arealer dekket av bygninger, er det også
relativt store asfalterte områder, hovedsakelig veg og parkeringsplass, samt noe grøntareal.
Bussholdeplassene Skilsø, Fjellvig og Pusnes er lokalisert i nærheten av planområdet. Disse betjenes av
linje 103 Tromøy Vest – Arendal – Hisøy, med en avgangsfrekvens på 1 gang i timen. Bussholdeplassen
Fjellvig ligger i planområdet. Avstanden mellom de tre bussholdeplassene seg imellom er ca. 300-400
meter. Det tar ca. 30 minutter med buss mellom Pusnes og Arendal.

Figur 7 Bussholdeplasser i Pusnes. Kilde: Arendalskart.

Vest for planområdet ligger Skilsø fergekai som betjenes av ferge 103 Tromøya – Arendal – Hisøy. Mellom
Skilsø og Arendal tar det ca. 5 minutter med ferge, og ferga har en avgangsfrekvens på 30 minutter. Det
er ca. 35 avganger i døgnet, fire ganger i timen i rushtrafikken og to ganger i timen resten av døgnet.
Ferga går ikke mellom 01:00-06:15. Ferga seiler til Hisøy på forespørsel. Fra Arendal til Hisøy tar det ca. 5
minutter med ferge. Planområdet ligger mellom ca. 300-500 meter fra fergekaien.
Kollektivtilbudet med buss til Pusnes er i dag begrenset, men med ferga øker attraktiviteten å reise
kollektivt mellom Arendal sentrum og Pusnes.
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3.2

Omkringliggende områder / strøkets karakter

3.3

Eiendomsforhold

Områdene i tilknytning til planområdet er dominert av noen grøntområder samt boligbebyggelse.
Omtrent 1,5 km øst for planområdet ligger Roligheden barne- og ungdomsskole, samt matbutikker og
barnehager.
Store deler av området eies av forslagsstiller, Pusnes Eiendom AS.
Gnr/Bnr
205/28
205/63
205/72
205/69
205/64
205/65
205/597
205/762
205/10
600/409

Grunneiere
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Vekst AS
Arendal kommune
Pusnes Eiendom AS
Gunder Randulf Berthelsen/Siri Berthelsen Bie
Agder Fylkeskommune (ingen info funnet i grunnboken)
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Figur 8 Planområde med planavgrensning og eiendomsgrenser.

3.4

Bebyggelse og estetikk

Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er hovedsakelig industribygg, og bebyggelsen stammer
fra før 1946 og fram til 2012. På Pusnes siden ligger det blant annet noen lagerhaller, produksjonslokaler,
maskinhaller, snekkerverksted, råvarelager, monteringshaller og kontorlokaler i tillegg til bolig.
I Fjellvig ligger det et verksted (før 1946) som tilhører Pusnes Mekaniske Verksted og en garasje (mellom
1968-1975), i tillegg til en enebolig (før 1946) med tre garasheuthus/anneks (før 1946/1990/ca. 2000) og
enebolig (1903). Fjellvig barnehage har helt siden byggets oppføringsdato i 1974 fungert som barnehage.
I 2011/2012 ble eksisterende barnehage revet og ny barnehageoppført. Den nye barnehagen er plassert
på ringmur og er et modulbygg fra Konsmo produsert i 2006.
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Figur 9 Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet.

3.5

Kulturminner og kulturmiljø

Som en føring fra oppstartsmøtet, og nedfelt i planprogrammet, skal det gjøres en gjennomgang av
historien til Pusnes. Det er flere kulturminner og SEFRAK-bygninger registrert innenfor planområdet.
Området har en lang historie og er hovedsakelig et gammelt industriområde. Pusnes sine industrielle
dager er nå historie, og området skal transformeres til en ny bydel i Arendal. Hovedsakelig skal det
transformeres til boliger, samt noen næringsarealer, og historien vil bli ivaretatt i ny arkitektur, og
historiske elementer vil bli bevart.
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Figur 10 Historiske flyfoto som viser utviklingen av Pusnes og Fjellvig med både industri og tømmerfløting.

Pusnes har en stolt historie som strekker seg langt tilbake i tid. Fra midten av 1750-tallet ble det drevet
med skipsbygging ved Pusnes gård. Industrivirksomheten på Pusnes begynte allerede i 1875 da Pusnes
Mekaniske Verksted ble grunnlagt, noe som innebærer at det ligger en del industribygg i planområdet.
Bedriften drev med skipsbygging og produserte dekkutstyr, og på det meste har over 1000 mennesker
arbeidet på stedet. På slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet var bedriften ledende innen
dampdrevet dekksmaskineri. De produserte ovner i støpegods frem til 1904 og bygde skip frem til 1961.
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Figur 11 Pusnes verft anno 1905, Pusnes gård kan skimtes helt til venstre i bilde helt nede ved vannet. Foto: M. Løvfold, Kilde:
Facebook: Rudebilstasjonen i Arendal.

I 1910 ble en vinsj produsert for Roald Amundsens berømte skute «Fram» som deltok i ekspedisjonen til
Syd-Polen året etter. I 2014 ble virksomheten flyttet fra Tromøya til Barbu i Arendal, da det
internasjonale skipsutstyrskonsernet MacGregor overtok virksomheten på Pusnes.
Pusnes verft
Så tidlig som 1784 var det skipsbyggeri ved Pusnes verft. Et av verdens første barkskip, «Johannes og
Christiania», ble bygd for Salve Kallevig i 1778. Jens Sivertsen Riiber drev verftet fra ca. år 1800, og fra
slutten av 1800-tallet ble verftet drevet av Harald Berthelsen. I 1911 ble det bygd patentslipp for skip opp
til 3000 tonn, og helt fram til 1960-åra var det skipsbygnings.

Figur 12 Pusnes verksted ca. 1940-tallet, utsyn mot Tromøysund / Sjøsetting av Bastø fra Pusnes, mai 1956. Kilde: Facebook:
Rudebilstasjonen i Arendal.
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Pusnes Støberi og Mek. Verksted var tidligere verft, og fra 1835-1872 ble det drevet av bl.a. skipsbygger
E. A. Thomle og sønnen Iver-Sten Thomle samt andre. Gunder Berthelsen, Anders Andersen og Erik Bjerke
kjøpte eiendommen i 1872, og fortsatte med skipsbygging. I 1875 begynte Clemetsen fra Stavanger et
ovnsstøperi, som etter hvert ble en stor virksomhet som pågikk fram til 1960-årene da man gikk over til
skipsopphogging.

Figur 13 Pusnes verft sett fra lufta, ca. 1960. Pusnes gård lå på dette tidspunkt helt inntil vannet. Kilde: Facebook:
Rudebilstasjonen i Arendal.
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Figur 14 Pusnes verft fra lufta. Kilde: Facebook: Rudebilstasjonen i Arendal.

Pusnes gård
Ut mot Tromøysundet lengst nord i planområdet, ligger Pusnes gård med tilhørende parkanlegg og
brygge. Pusnes gård ble bygget i 1751, og fra 1870-årene utviklet eieren jernstøperi i nærheten.
Eiendommen ligger på en odde på nordvestsiden av Tromøya, og består av to etasjes våningshus med
valmtak med fløybygninger. Senere har området blitt utfylt og gården fikk parkanlegg og brygge på
eiendommen. Det ble drevet gårdsbruk ved denne gården frem til 1950-årene.
Uthuset er i senere tid revet og hageanlegget med allee er det få spor etter. Opprinnelig lå bygningene
omkranset av sjø på tre sider, men i 1970-årene ble det bygget en stor kai foran. I senere tid, har det blitt
anlagt en stor verkstedbygning i nærheten av gården (1970-åra). Pusnes gård ble totalrenovert i 1988 og
var knyttet til kontorvirksomhet for industrien på Pusnes. Pusnes gård er nå fredet. Gården skal bevares
og aktiviseres til glede for beboere og for fremtidige generasjoner i den videre utviklingen av området.

Figur 15 Pusnes gård. Fotograf:Odd de Presno, Kilde: Kulturminne.no

Figur 16 Pusnes gård, dagens situasjon
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Fjellvig Treskipsverft
Tidlig 1900-tallet var det verft med tilhørende sagbruk i Fjellvig. Under 1. verdenskrig ble det bygd mindre
fraktefartøy under der.

Figur 17 Fredet bygnings, kulturminner og -miljø. Kildemiljøstatus.no.

Bebyggelse innenfor sone H_570
Pusnes grenser til, og ligger delvis innenfor områdene Skilsø og Pusnes-Brattekleiv, som i
kommuneplanen er avsatt med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø. Bebyggelsen er noe variert, med
hus av både eldre og nyere dato. Skilsø er preget av eldre småhusbebyggelse nært sjøen. Det totale
bebyggelsesutrykket er variert, terrengtilpasset og skaper et historisk bakteppe for planområdet.
Det er flere bygg markert som SEFRAK- bebyggelse i miljødirektoratets kartdatabase utenfor
planområdet. (se figur). I tillegg er hele Pusnesområdet markert med teknisk/industrielt minne (ikke
vernet). I bebyggelsen på Pusnes er det flere industrielle enkeltobjekter og elementer som er tilknyttet
virksomhetshistorien på Pusnes. Flere av disse er bevart.
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Fremtoning av området mot sjø er identitetsskapende og har et historisk preg, og er et bilde på typisk
lokalhistorisk byggeskikk.
Nærmest planområdet i nordvest ligger SEFRAK- bebyggelse (bolighus med uthus), på eiendom 205/42.
Eiendommen er, i henhold til miljøstatus.no, registrert som bolighus Marienlund fra 1700- tallet, 3.
Kvartal. Eiendommen inneholder også et uthus/garasjehus fra 1800- tallet, 3.kvartal.

Figur 18 Kulturminner: rød stiplet linje - bevaringsverdig bygningsmiljø, rød F - Fredet bygg, svart trekant - bevaringsliste tillegg,
grønn sirkel - maritime kulturminner. Hentet fra kommunedelplan for bevaring. Kilde: Arendalskart

3.6

Landskapsbilde

Mot Skilsøtoppen, og i skråningen på Fjellvigs vestre side er landskapet preget av bratt terreng med
sporadisk og noe skrinn skog. Øst i planområdet er skogen tettere, og henhold til nibio.no merket med
høy ellers særs høy bonitet. Selve planområdet ved Pusnes gård og Pusnes er relativt flatt, dette er også
fordi det er en del utfylling. Fra fv 409 heller landskapet slakt nedover mot Fjellvig
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Figur 19 Viser planområdets plassering i landskapet og omkring liggende områder.

3.7

Grøntareal, friluftsliv og rekreasjonsområder

Det er per i dag lite areal til lek og rekreasjon i planområdet. Området er mest preget av asfalterte flater,
og oppleves som lite tilgjengelig. I planområdets ytterkanter, henholdsvis på vestre og østre side, er det
grøntstrukturer i form av skog.
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Figur 20 Figuren viser registrering av eksisterende grøntanlegg, vegetasjon og skog i planområdet.

Mellom parkeringsplassen ved Pusnes Gård og dagens asfalterte båtopplag er det noe sporadisk
vegetasjon på en eldre fylling ned mot båthuset. Det er i tillegg noen trær som rammer inn dagens
grøntanlegg rundt Pusnes Gård.
Eksisterende tursti som kommer inn i planområdet fra øst har tidligere fungert som atkomstvei inn til
Pusnes Gård. I tilgrensende plan for Pusnesheia er denne veien/turstien omfattet av en hensynssone for
bevaring, vist med gul/stiplet markering på figur under.
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Figur 21 Figuren viser eksisterende tursti som kommer inn i planområdet fra øst.

3.8

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.
I havområdet utenfor Tromøysund finnes gyteområder for sjøørrett/fisk, se figur under.
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Figur 22 Biologisk mangfold: Prioriterte naturtyper - Gyteområder sjøørret/fisk (blå og rød stiplet linjer). Kilde: Arendalskart.

Over parkeringsplassen, ved det nordøstre hjørne i planområdet, er det registrert forekomst av en
soppart klassifisert som «sterkt truet»; Lindekorallsopp. Lindekorallsopp er knyttet til edellauvskog, og
funnet Lindekorallsopp er registrert over parkeringsplassen.
I henhold til nibio.no er det registrert lauvskog på Pusnesheia og ned til sjøen. Markeringen for
edellauvskogen strekker seg også rundt parkeringsarealet mellom grøntområdet på Pusnes Gård og
parkeringsplassen.
Ved parkeringsplassen nord i planområdet står det en blodbøk som skal bevares.
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Figur 23 Figuren viser utklipp fra Artsdatabanken, med markert funn for sterkt truet art Lindekorallsopp. Markering av
parkeringsplass er vist med hvit flate tilliggende funnet.
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Figur 24 Figuren viser utstrekning av lauvskog. Markering er overordnet registrert. Befaring på tomten tilsier at skog nord for
parkeringsplassen har vokst frem på eldre fyllmasse og er ganske skrinn.

3.9

Sosial infrastruktur

Skolekapasitet
Pusnes ligger innenfor skolekretsen for Roligheden skole. Det er en tiårig grunnskole, delt inn i barne- og
ungdomsskole. Antall elever er 458 (2019-2020). Skolen ligger ca. 1,5 km fra planområdet.
Barnehagedekning
Fjellvik naturbarnehage ligger på Pusnes, og er en kommunal barnehage. Den har barn mellom 3-6 år.
Antall plasser 20 stk. Det planlegges bygget større barnehage på Marisberg. Det er ikke avklart hvorvidt
driften av barnehagen i Fjellvig skal opprettholdes, i henhold til tilbakemelding fra Arendal kommune i
oppstartsmøtet. Beboere i nærområdet ønsker at det opprettholdes barnehagedrift i henhold til
innkomne merknader i varslingsperioden.
Det er generelt god skole- og barnehagekapasitet.
31

3.10

Barn og unge

3.11

Trafikkforhold

Bortsett fra arealer tilhørende barnehagen er det i dag ikke definerte oppholdssoner for barn og unge
innenfor planområdet. Det er noe areal i tilknytning til Pusnes Gård som kan fungere som oppholdsareal,
men dette er kun en gresslette. Området brukes ikke av barn- og unge i dag, bortsett fra noe frilek i
grøntområdene/skogområdene innenfor planområdet og på østre og vestre side av området.
Skilsøveien (FV409) går igjennom planområdet, og er eneste bilvei inn til Pusnes. Både arealet nord og sør
for veien har adkomst fra Skilsøveien. Sikten i adkomsten anses som god. Forbi planområdet er
fartsgrensen i Skilsøveien 50 km/t, og er skiltet som forkjørsvei, etter planområdet og videre ut til enden
av Skilsøy er det skiltet med 30 km/t. Vestover fører Skilsøyveien til Tromøybrua som er eneste bro fra
Tromøya til fastlandet. Fartsgrensen varierer mellom 40-60 km/t.

Figur 25 Trafikkmengde i dagens situasjon med tungtrafikkandeler i parentes. Kilde: Pusnes Trafikk- og mobilitetsplan, Rambøll

Trafikktallene er hentet fra nasjonal vegdatabank, og da disse tallene er basert på periodiske tellinger fra
utvalgte tellepunkter og deretter fordelt på hele vegstrekninger er det stor usikkerhet til tallene. Det er
lite realistisk at ÅDT på Pusnes er 1700 kjøretøy i døgnet med bakgrunn i beregningen av dagens
trafikkgenerering til planområdet, som er anslått til at ÅDT er 80 bilturer for en gjennomsnittlig dag i
sommerhalvåret når båtplasser er i bruk. Basert på antallet boliger lengre ut på Skilsøy, antas det at ÅDT
ligger rundt 4-500 bilturer per døgn.
Kjøreatkomst
Tvers gjennom planområdet går Skilsøveien (FV409) som er eneste bilvei inn til Pusnes. Både arealet nord
og sør for veien har adkomst fra fylkesveien. Sikten i adkomsten anses som god. Fartsgrensen i
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Skilsøveien forbi planområdet er 50 km/timen og er skiltet som forkjørsvei. Rett etter planområdet og
videre helt ut til enden av Skilsøy er det skiltet 30 km/timen. Skilsøveien vestover fører til Tromøybrua
som er eneste bro fra Tromøya til fastlandet. Fartsgrensen i veien varierer mellom 40-60 km/timen.
Ulykkesituasjon
Det er ikke registrert noen ulykker innenfor planområdet, men det har skjedd 3 ulykker 150-200 meter
unna. I 2009 skjedde det en MC-ulykke der involverte ble alvorlig skadd da kjøretøyet veltet i kjørebanen.
Denne ulykken skjedde i krysset Skilsøveien x Revesandveien. Dårlig sikt og våt kjørebane kan ha innvirket
på ulykkes situasjonen. I samme kryss skjedde den en sykkelulykke i 2019. Dette var en kollisjon mellom
en syklist og en personbil ved kryssede kjøreretninger uten avsvinging. I 2010 var det en fotgjengerulykke
litt lengre øst for krysset, da en fotgjenger gikk langs kjørebanen. Ulykkessituasjonen avviker ikke fra den
som er forventet på veier av samme type og trafikkmengde. Antall ulykker totalt sett er på lik linje med
sammenlignbare områder.

Figur 26 Lokasjon og skadegrad for ulykker i veinettet nært tilknyttet planområdet. Kilde: Trafikk- og mobilitetsplan, Rambøll

Gående og syklende
Det er lite tilrettelagt for gående og syklende innenfor planområdet i dag, som består av store åpne
parkerings- og asfaltplasser. Det er tilrettelagt med ensidig fortau i Skilsøveien. Fortauet avsluttes i veien
vest i planområdet, men fortsetter helt ut til Tromøybrua og videre inn på fastlandet. Det er ikke
tilrettelagt gangkryssing over Skilsøveien til planområdet, og fortauet er noe smalt enkelte steder.
Langs Skilsøveien ved Pusnes er det ingen tilrettelegging for syklende. Etter Revesandveien og østover går
fortauet over til kombinert gang- og sykkelvei. Terrenget i området er noe kupert, noe som kan påvirke
attraktiviteten til å gå og sykle. Roligheden skole ligger et stykke fra planområdet. Dette gjør det
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nærliggende å tenke at en større andel av skolebarna blir kjørt til skolen, særlig i vinterhalvåret. Ved
skolen er det tilrettelagt med opphøyd gangfelt ved overgangen.
Parkering
Planområdet er i dag preget av mye parkering. Sør for Skilsøveien ble det utfra kart funnet
parkeringsplasser til ca. 200 biler, samt båtplasser til minst 70 båter. Nord for Skilsøveien er det flere
store og mindre asfaltflater tilknyttet den nedlagte industrien. Potensielt kan disse flatene brukes til
parkering, men det er ikke oppmerket parkeringsplasser, og derfor noe usikkert hvor mange
parkeringsplasser det er i det området.

3.12

Skips- og båttrafikk, tilstand kaianlegg

Tilstandsundersøkelser kaianlegg
Det er i forbindelse med planprosessen utført tilstandskartlegging av kaifronten, ny vurdering av
tidligere tilstandsvurderinger, samt innhentet muntlig informasjon fra driftsleder i Pusnes
Eiendom.
Fra tilstandsrapport i 2006:
Kaia ved sveiseverkstedet hadde så omfattende skader på betong og armering i både dekke og
pilarer at den ble anbefalt stengt. Kaia ble vurdert å være i så dårlig stand at restbæreevnen er
liten og at kaia ikke var hensiktsmessig rehabilitere.
Dypvannskaia har betydelig tverrsnittsreduksjon på armering i både bjelker og dekke samt større
betongavskallinger. Skadene hadde ført til ca 30 % reduksjon i nyttelastkapasiteten.
Undersøkelsene på pilarene viste ikke noen umiddelbare skader som virket vesentlig inn på kaias
bæreevne, men det var enkelte mindre avskallinger og erosjon i skvalpesonen. Bakveggen hadde
også noen erosjonsskader i skvalpesonen og en del rustutslag i betongen.
Midtre kai hadde betydelig tverrsnittsreduksjon på armeringen og en del kraftig betongavskalling
både på indre del av kaidekket mot bakvegg samt på bjelkene og da spesielt inn mot pilarer.
Beregningen som ble utført i 2006 indikerte en redusert nyttelastkapasitet på denne kaia med ca
40 % ift opprinnelig prosjektert nyttelast. Pilarene var i generelt god stand, men med noe mindre
erosjon der ishuden manglet.
Østre kai hadde også omfattende betongavskallinger og korrodert armering med
tversnittsreduksjon i dekket inn mot bakveggen og på bjelkene. Skadene på betongen og
armerinen hadde ført til en reduksjon i bæreevnen med ca 20 % i det dekket mellom bjelkeakse
og bakvegg og 75% reduksjon på utkraget del av kaidekket. Pilarene hadde generelt god stand,
men det ble observert begrensede skader i skvalpesonen og på ishud. I tillegg var det
undergraving på noen av fundamentene samt noen avskallinger mellom fundamenter og pilarer.
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Figur 27 Vurdering av kaianleggenes tilstand

Ettertid:
Etter undersøkelse av kaiene i 2006, ble det anbefalt å rehabilitere kaianlegget med en kombinasjon
katodisk beskyttelse og forenklet mekanisk reparasjon på dekker og bjelker. Rehabilitering av
Dypvannskai, Østre kai og Midtre kai ble gjennomført i 2007/2008, hvor det ble gjennomført en forenklet
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mekanisk reparasjon og montert katodisk anlegg på undersiden av dekkene og på bjelkene. Denne
rehabiliteringen hadde kun som mål å fryse den gjeldene situasjonen, slik at tiltak for å gjenopprette
kaienes opprinnelige bæreevne ble ikke gjennomført. Dette ble gjort likt på alle tre kaiene, og tiltak på
pilarene og bakveggene ble ikke gjort, da det ikke var kritisk på det tidspunktet.
I oktober 2020 ble det gjennomført en visuell kontroll på undersiden av kaidekkene og bjelkene på
Dypvannskaia, Midtre kai og Østre kai. I tillegg ble det gjort enkelte stikkprøver med bomkontroll. Det er
en del mindre felt med avskallinger over anodebånd i KB-anlegget på alle kaiene, men omfanget er
begrenset. Anlegget har vært ute av drift i en lengre periode (1-3 år) og tilstanden til de enkelte
komponenter i anlegget og anlegget som helhet er ukjent. Befaringen i oktober 2020 indikerer at det i
dag foregår armeringskorrosjon på deler av de konstruksjonsdelene som ble beskyttet med katodisk
anlegg. Da det ikke foreligger depolariseringsrapporter som forteller om driften og anlegget, og om man
har oppnådd tilfredsstillende beskyttelse på alle konstruksjonsdeler, er det ikke kjent om dette er
korrosjon som har kommet etter at anlegget ble tatt ut av drift.
Siden gjennomføring av tilstandsanalysen i 2006, har de synlige skadene på pilarene over vann og i
skvalpesonen økt, både når det gjelder erosjon i betongen og armeringskorrosjon. Det er i tillegg blitt en
del mer utvasking av masser samt betongavskallinger og korrodert armering på nedre del av bakveggen
på Dypvannskaia.
Det er viktig å merke seg at de tallene som er gitt i forbindelse med redusert bæreevne var gyldig i 2006,
og det er ukjent hva tilstanden er i dag.

3.13

Teknisk infrastruktur

VA-anlegg
I Skilsøveien som går gjennom planområdet ligger det i dag kommunal P-SP 315 PVC, VL ø200SJK, SP
110PVC og P-SP 63PEH. Avløpet renner i selvfall til pumpestasjon og pumpes inn på kommunalt
trykkavløpssystem.
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Figur 28 Oversikt over eksisterende VA-anlegg. Kilde: VA-Rammeplan

Overvannshåndtering
I dag består planområdet i stor grad av industri og tette flater. Disse områdene beregnes med en
avrenningsfaktor på 0,9. For området rundt Pusnes gård og det utbygde området sørøst, Fjellvig, benyttes
avrenningsfaktor 0,7. Skogsområdet med avrenning til planområdet får faktor 0,3 og området i sørvest
med noe skog og noe bolig med avrenning til planområdet er beregnet med avrenningsfaktor 0,6.
Planområdet ligger rett ved sjøen, og bebyggelsen ligger på rundt kote +2 i deler av området, og har
avrenning til sjø.
Det er gjort en beregning av overvannsmengdene før utbygging i henhold til Arendal kommunes VAnorm. Området har en total avrenning på ~1290 l/s. Vannet renner på overflaten og fordeles utover et
stort område, slik at det ikke er enkelte store punktutslipp i sjøen. Det ligger sluk og kommunal
overvannsledning med utslipp til sjø i området sør i planen. Det er mulig det finnes interne private
overvannsystemer på industriområdet.
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3.14

Grunnforhold

Ras-/skredfare
I Norges geologiske undersøkelse kartløsning vises hele området som bart fjell- stedvis tynt dekke. Denne
informasjonen er misvisende da historiske foto, samt virksomhetshistorien på Pusnes tilsier/bekrefter at
store deler av området er bearbeidet og fylt opp. I tidligere tider var også Skilsøy en egen øy. Området er
bygget opp av enten fyllmasser eller bart fjell, og det er derfor vurdert av området ikke er utsatt for
masseras eller skred. Fjellet mot Pusnesheia har gjennomgått sikringstiltak for ras. Sprengning vil utløse
behov for vurdering av sikringstiltak for å hindre skred/steinsprang.
Forurensing
Planområdet er i dag registrert med grunnforurensning. Områder som har blitt brukt til verftdrift er ofte
forurenset da industrivirksomheten leder til utslipp i områdene industrien ligger i. Denne type
forurensning kan skyldes utslipp fra produksjonen ved verftene, maling, oljer og tjærestoffer, rester av
sandblåsing og avfallshåndtering. Grunnet områdets industrivirksomhet er det naturlig å anta at det kan
være forurensning i grunn. I tillegg har området blitt fylt ut opp igjennom tiden, og kan derfor bestå av
fyllmasser med ukjent opprinnelse.
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.
Det er i miljødirektoratets databaser registrert forurensede sjøbunnlokaliteter innenfor
planområdet. Pusnes er i tillegg merket i regjeringens handlingsplan mot forurenset sjøbunn, St.
meld nr 14 (2006-2007). Tidspunkt for opprydning av sjøbunn utenfor Pusnes er ikke fastsatt.

3.15

Lokalklima

Springflo og havnivåstigning
Kyst- og fjordkommuner, som Arendal, må forberede seg på et høyere havnivå i framtiden. Områder som
ligger lavt og nært havet, blir liggende mer utsatt til i framtiden på grunn av havnivåstigning som vil føre
til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som er tilfelle i dag. Dette innebærer at
områder som i dag ikke ligger under vann, kan bli permanent oversvømt.
Terrenget har fall mot sjøen og overflate vann drenerer til sjø. Ifølge kartverkets «Nivåskisse med de
viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier for Arendal», ligger middelvannstanden på ~0,5 m over
sjøkartnull. Middel springhøyvann ligger på ~0,6 moh. For å komme opp mot kote +2 legges høyvann med
gjentaksintervall 200 år til grunn. Det ligger på 1,98 moh. Ifølge rapporten «Havstigning Estimater av
fremtidig havstigning i norske kystkommuner – Revidert utgave 2009» vil maks havstigning i Stavanger og
Oslo være hh. 39 cm og 21 cm i 2050 og 113 cm og 76 cm i 2100.
I henhold til kommuneplanen for Arendal skal boliger, offentligbygg, kontorer mv. ikke ha gulvnivå under
kote +3.0 Under kote +2.5 tillates bare konstruksjoner som tåler høyvann/stormflo uten behov for
reparasjoner. For utomhusanlegg ved næring og servicebygg gjelder kote +2.0. Andre utomhusanlegg må
også ta høyde for høyvann/stormflo så langt det er fornuftig.
Rapporten «Havnivåstigning og stormflo, DSB 2016» viser til en havstigning i Arendalsområdet basert på
95-persentilen for 2081-2100 på 70 cm. Beregnet stormflo medregnet havstigning i forhold til
kartgrunnlag NN2000 er ~1,8 m ved 20 års returperiode, ~2,2 m ved 200 års returperiode og ~2,3 m ved
1000 års returperiode.
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Normalt havnivå og høyvann vil de nærmeste år ikke komme opp over kote +2 og eksisterende bygg. Det
er ikke lagt opp til å gjøre tiltak som kan forhindre vannet å nå bygningene ved ekstremtilfeller. Fremtidig
havstigning og flom vil derfor kunne skade eksisterende bygninger. Havstigning skjer over lang tid og det
må fremtidig vurderes om det er nødvendig med tiltak.
Havnivået i området kan stige med omkring 2,1 meter over middelvannstand omkring 70 år fram i tid.
Terrenget i store deler av planområdet som innehar bebyggelse samt asfalterte områder, ligger på ca.
kote 2.0, derfor vil størstedelen av dagens planområde være oversvømt som vist i figurene under. Det er
viktig å bemerke seg at bølgehøyde vil komme i tillegg til vannstandsstigning.
Deler av friområdet ved Pusnes gård ligger på kote +2.0. Dette innebærer at det i fremtiden vil kunne
oppleves oversvømte utearealer i tilknytning til Pusnes gård, samt at Pusnes gård vil kunne bli påvirket.

Figur 30 Havnivå i 2090 med 20 års gjentaksintervall
(kartverket.no)

Figur 30 Havnivå i 2090 med 200 års gjentaksintervall
(kartverket.no)
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Vind

De herskende vindretningene ved Pusnes er hovedsakelig nordøstlige og sørvestlige basert på vindretning
vinterstid.
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Sol og skygge for eksisterende bebyggelse
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3.16

Støyforhold og luftkvalitet

Støyutredning i planområdet for eksisterende situasjon er basert på trafikkdata for båt og fergetrafikk og
trafikktall fra trafikkanalysen utarbeidet av Rambøll. I trafikkanalysen er det gjort en vurdering av
eksisterende trafikktall som viser at nåværende trafikk på Skilsøveien langs planområdet er litt lavere enn
oppgitte tall i NVDB, det er derfor gjort en vurdering av en mer realistisk trafikkmengde på Skilsøveien
ved at trafikktallene for eksisterende Skilsøvei er delt opp i flere delstrekninger opp mot NVDB.
Fergen mellom Tromøy-Arendal-Hisøy har ca. 35 avanger i døgnet, og ingen avganger mellom 01:0006:15. En typisk personferge har et lydnivå på rundt Lw = 105 dB som tilsvarer en trailer på tomgang. På
grunn av opphold store deler av døgnet vil støyutbredelsen fra fergen være begrenset ut mot Pusnes.
Støynivå fra fritidsbåter kan i sommerperioden være en støybelastning, og i trafikkerte områder kan det
være et større antall passeringer i høysesongen. Det er få klager på støy fra småbåter, og for vår, høst og
vintersesongen er støy fra småbåthavner sjeldent en konflikt, i tillegg til at det skal være en betydelig
andel båttrafikk om sommeren før eventuelle grenseverdier overskrides.
De deler av planområdet som grenser mot Skilsøveien ligger innenfor gul støysone, se figur under som
viser støysonekart for nåværende situasjon.

Figur 31 Støysoner - Statens vegvesen. Kilde: Arendalskart, Støysonekart for eksisterende situasjon. Kilde: Støyutredning, Rambøll
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4

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

4.1

Planforslagets hovedidé og hovedgrep
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Reguleringsplanen er utformet som en detaljregulering. Hovedidéen bak utformingen av
planforslaget er å tilrettelegge for at Pusnes blir et sjønært, levende bomiljø med attraktive
allment tilgjengelige grøntområder, plasser og forbindelser.
Planforslaget omfatter areal som planlegges å benyttes til bolig, forretning, bevertning,
offentlig/privat tjenesteyting, småbåtanlegg, uteopphold, grønt-, torg-, og møteplasser, lek, vei
og arealer i sjø.
Ideen rundt struktur av området baserer seg på å knytte sammen prosjektets iboende
kvaliteter og attraksjonspunkter. Dette sikres i plankartet ved at det er lagt inn egne formål for
de viktigste forbindelsene og plassene. Det er sikret et sentralt torg, samt regulert inn
gatetunet; «Aktivitetsaksen», grøntområde rundt Pusnes Gård samt at kaifronten er sikret som
en egen allment tilgjengelig gangakse. De ulike forbindelser og plasser beskrives mer inngående
videre i dokumentet.

Figur 32 Figurene viser hovedgrepet i prosjektet og hvordan dette er videreført i plankartet.
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4.2

Planavgrensning

Foreslått planavgrensning gir et planområde på ca. 150,5 daa.
Planavgrensningen 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. Det er i etterkant avholdt
møter med Kystverket og Arendal havn for fastsetting av de ulike formål i sjø innenfor avgrensingen.

4.3

Eiendommer og grunneiere innenfor planen

Store deler av området eies av forslagsstiller, Pusnes Eiendom AS. Andre grunneiere er:
• 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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4.4

Oversikt over planens arealformål

Arealformål
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
1110 - Boligbebyggelse (2)
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse
1113 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
1560 - Øvrige kommunaltekniske anlegg (3)
1600 - Uteoppholdsareal
1610 - Lekeplass
1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål (9)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
6,4
5,2
5,9
0,1
0,6
0,2
23,2
41,7

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2010 - Veg
2011 - Kjøreveg (3)
2012 - Fortau (4)
2013 - Torg (2)
2014 - Gatetun (3)
2016 - Gangveg/gangareal/gågate (3)
2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (10)
2080 - Parkering (6)
2800 - Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
3002 - Blå/grønnstruktur (2)
3020 - Naturområde
3040 - Friområde
3800 - Kombinerte grønnstrukturformål (3)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
6100 - Ferdsel
6220 - Havneområde i sjø (2)
6230 - Småbåthavn (3)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)

2,2
2,4
1
2,4
3
4,7
0,4
2
2,1
0,5
20,7

8,2
1,4
4,3
3,1
16,8

Totalt alle kategorier: 150,3
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15
18,5
37,6
71,1

4.5

Antall boliger, boligtyper og størrelser.

4.6

Utnyttelse

Innenfor området er det planlagt ca. 550 boliger. Det er ikke regulert boligstørrelser, dette vil
bestemmes av markedet og tilpasses etterspørsel fordi utbyggingen vil skjer over flere år. Det er fastsatt
ulike formål som gir ulike typologier i kart. Eksempelvis er det satt egne felter til rekkehusbebyggelse
(formål BKS1). Stedvis er det beskrevet hvilke underformål som gjelder innenfor de forskjellige feltene i
bestemmelsene. Eksempelvis i B1-2 feltene er det i bestemmelser definert hvilke boligtyper som sikres,
herunder rekkehus, eneboliger og lavblokker. Flere steder i planen er det lagt til rette for BKB; Kombinert
bebyggelse og anlegg. Disse formålene ligger der det er planlagt flere formål innenfor samme felt.
Eksempelvis vil felt BKB1 inneholde underformål som definerer bruk; bolig, fritidsbebyggelse, kontor,
forretning, bevertning, offentlig/privat tjenesteyting, hotell og andre publikumsrettede virksomheter.
Fritidsbebyggelse tillates bare etablert i begrenset omfang de mest sentrale stedene i planen. Dette er
tenkt som ferieleiligheter. Det tillates etablert mindre industri- og verkstedarealer.

Utnyttelse er angitt i bestemmelser med maksimal totalt tillatt BRA innenfor planområdet. Videre er
hvert felt i plankartet for bebyggelsesformål angitt med maksimal BRA per felt. Det vises til tabell under.
Utnyttelse vil også reguleres i form av maks gesims- og mønekote i plankartet. I BKB3 vil ønskes det å
sikre størst andel boliger, da store deler av dette feltet ligger skjermet og egner seg best til bolig. Det er
derfor satt begrensing på maks areal andre formål enn bolig, samt fastsatt plassering av disse arealene i
1. etasje ut mot fellesarealer.
REGULERT BRA I PLANKART
FORMÅL
B1
B2
BB1
BKB1
BKB2
BKB3
BKB4
BKB5
BKB6
BKB7
BKB8
BKB9
BKS1

Total BRA regulert
Parkeringsanlegg (teknisk, bod, parkeringsareal mv)
(over regnes ikke med i regulert BRA, under bakken)

4.7

Totalt pr formål
2535
5310
12640
5120
200
3950
25175
2850
2200
5840
Pusnes Gård- bevares som i daginngår ikke
1830
3650

71300
Ca. 27000

Bebyggelsens plassering, utforming og høyde

Generelt
Bebyggelsens plassering styres av byggegrenser og formålsgrenser. Der det ikke er angitt byggegrense på
plankartet, gjelder formålsgrensen som byggegrense. Mot offentlig vei er byggegrensen satt til 15 meter
for ny bebyggelse. Under vises et utklipp fra hvordan bebyggelsens plassering er sikret i kartet.
Flere steder på plankartet er det benyttet regulerte høydelinjer. Regulerte høydelinjer benyttes for å
regulere maks gesims- og mønekote på kartet. Maks høyde på plankartet tilsvarer antall etasjer som
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varierer fra 2-8 etasjer. Eksempelvis for leilighetsblokker plassert på lokk, er det satt en makskote på
uteoppholdsareal, og innenfor byggegrenser for blokker er det satt maks gesims- og mønekote for disse.
På denne måten reguleres det hvor det er uteoppholdsareal på lokk over kjeller og hvor
blokkbebyggelsen kan plasseres over lokket.

Figur 33 Snittene viser konsept for utforming av plankart og bestemmelser. De øverst to figurene er samme snitt med utsnittet er
delt opp slik at det skal være enklere å lese. Nederst vises hele sammenhengen.
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Det tillates etablert parkeringskjeller innenfor formål for bebyggelse. Det er spesifisert i bestemmelser
hvilke formål dette gjelder og er vist med bestemmelsesgrense #P. Det er også utarbeidet en tematisk
kartutsnitt for å synliggjøre omfanget av, og begrense utstrekningen av parkeringsanlegg i prosjektet. Det
henvises til snittet på forrige side for illustrerende linje for avgrensing av parkeringsanlegget. Innenfor
parkeringsanlegg tillates også funksjoner tilknyttet anlegget, som eksempelvis boder, oppganger til
boliger, tekniske rom mv.

Figur 34 Figuren viser tematisk kartutsnitt for å vise omfanget av parkeringsanlegg innenfor planområdet.
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For å sikre muligheten til variasjon i takform er det lagt til en bufferhøyde på 0,5 meter over illustrert
bebyggelse. Hensikten er å sikre at bebyggelsen kan få et enhetlig arkitektonisk utrykk. Det er ikke lagt
inn buffer på 0,5 meter mot Pusnes Gård. Snittet under viser prinsipp for regulerte høyder fastsatt på
plankartet.

Figur 35 Snittet viser reguleringsprinsipp for kart- og bestemmelser.

Utformingsbestemmelser for de enkelte delfelt
Under enkelte formål er det lagt bestemmelser som sikrer utforming ut over høyder og plassering.
Eksempelvis er det sikret i BB1, mot Pusnesheia, at det skal benyttes dempede jordfarger eller gråtoner
på bebyggelsen. Dette sikres fordi det er viktig at bygningssilhuetten her ikke blir for fremtredende med
hensyn til fjernvirkning og at bebyggelsen ikke skal skape kontrast til heia i bakkant. Innenfor BKB4 og
BB1 skal også lagt krav til at fasader skal brytes opp for hver 20. meter. Dette kan gjøres ved eksempelvis
volumforskyvning, materialskifte, forskjellig utrykk på balkonger mv. Hensikten er at det skal oppleves en
tydelig variasjon i utforming, og at det ikke dannes store flater med monoton utforming.
Det er også lagt inn i bestemmelser krav om stor del av saltaksformer innenfor B1-2. For å sikre at
gavlvegger legges ut mot sjøen for den første bygningsrekken er det også satt krav til at bebyggelse
tilliggende kaifronten her skal ha møneretning vinkelrett mot sjøen. I tillegg fastsettes det krav om
varierte gesimslinjer mot aktivitetsaksen. Dette vil sikre en variert fremtoning mot sjøen.

4.8

Parkeringsdekning

Det er satt krav til minimum 1, maksimalt 2 bilparkeringsplasser. Det er også regulert egne flater til
parkering som kan benyttes av besøkende til området eller parkering for tilknyttet buss og ferge. Det er
sikret minimum 2 sykkelparkeringsplasser per bolig, hvorav minimum 30% av sykkelparkering utendørs
skal være overdekket.
For andre formål enn bolig er det sikret 1 bilparkeringsplass og 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m² BRA.
Åpen bakkeparkering er hovedsakelig plassert tilliggende fylkesveien og ikke internt i området, slik at
store deler av området kan holdes bilfritt. Det er videreført parkeringsareal i noe endret utstrekning over
Pusnes Gård i enden av Skilsøveien inn mot gården.
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4.9

Fylkesvei 409, med tilhørende samferdselsarealer

Ny utforming av fylkesveien er prosjektert av veikonsulent. Det er tilrettelagt for parkeringsplass ved
ferge og kantparkering (o_SPA) langs fylkesveien, samt manøvreringsarealer for buss til ferge i
planområdets nordvestre hjørne. Arealer til fergekai er avsatt i planen som o_SKF1, og vil bli detaljert ut i
byggeplan, med tilhørende samferdselsarealer når det blir aktuelt å flytte fergekaien til Pusnes. Alle
arealer som berører fylkesvei og fergekai er regulert til offentlige arealer. Byggeplan skal godkjennes av
fylkeskommunen før det kan gis igangsettelsestillatelse innenfor feltene.
Planforslaget legger til rette for fortau forbi planområdet med sykling i kjørebanen, slik som vist i
kommunedelplan for sykkel 2011-2030. Dette innebærer å bevare og opparbeide fortau på begge sider
av Skilsøveien innenfor planområdets avgrensning.

4.10

Parkering

Det sikres parkering for besøkende i form av o_SPA1, kantparkering i Skilsøveien/fv 409, samt at det er
bakkeparkering ved BKB5. For at området skal holdes mest mulig bilfritt er parkering lokalisert ved fv 409.
Størstedelen av parkeringsandelen er lokalisert i parkeringskjeller under lokk.
Det tilrettelegges for sykkelparkering innenfor planområdet i nærheten av kollektivtransport, bebyggelse
samt felles og offentlig områder. Det legges til rette for 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. Det settes
av sykkelparkeringsplasser i parkeringsanlegg, samt utendørs. Det er krav til at 30% av utendørs
sykkelparkering skal være overdekket.
Utstrekning av parkeringsanlegg i formål for bebyggelse er omtalt tidligere i kapittelet.

4.11

Universell utforming

4.12

Bestemmelsesområder #A1-2, angrepsvei for redningsbil

Tomten er, og vil være tilnærmet flat. Der det er plassert uteoppholdsarealer på lokk vil det sikres
tilkomst via ramper eller terreng. Universell utforming av bygg og utearealer ivaretas av byggteknisk
forskrift.

Disse områdene sikrer atkomst for redningsbil. Der det ikke er tilkomst for redningsbil, eksempelvis felt
BB2, prosjekteres bebyggelsen med doble trapperom for sikring av alternativ rømningsvei.

Figur 36 Utklippet viser sikring av areal til atkomst for redningsbil, stiplet område merket #A2.

4.13

Bestemmelsesområder #R1-9, renovasjon

4.14

Bestemmelsesområder #G1, turveiforbindelse

Innenfor området skal det etableres nedgravde renovasjonsløsninger. Det er satt bestemmelser til
utforming av disse områdene i henhold til tilbakemelding fra lokalt renovasjonsselskap.
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Turveiforbindelse sikres fra veien ned til Pusnes Gård, gjennom friområdet ved gården o gut til kaifronten
f_SGG2.

4.15

Lek og uteoppholdsarealer

Krav til lek og uteopphold er sikret tilstrekkelig per boenhet med 35 m² pr. enhet. Kravet skal
tilfredsstilles i hvert byggetrinn ved utviklingen av planområdet. Således vil det til enhver tid være sikret
tilgjengelig uteopphold under utbyggingen. Som uteopphold regnes både arealer som er allment
tilgjengelige, eksempelvis aktivitetsaksen o_SGT1, grøntområdet o_GF1 ved Pusnes Gård, samt gårdsrom
og utearealer tilknyttet de ulike områdene. Disse utearealene dannes av bebyggelsens regulerte
plassering, både med byggegrenser og regulerte høydelinjer.
De større barna har tilgjengelig lekeareal mer sentralt, i eksempelvis aktivitetsaksen og grøntområdet ved
Pusnes Gård. Disse formålene har bestemmelser som sikrer aktiviteter og lekefunksjoner tilpasset de litt
større barna.
Tabellen viser utgangspunktet for fastsettelse av krav til lek og uteopphold 35 m². Arealer for både større
og små barn er medregnet i tabellen, da dette inngår i totalkravet til lek- og uteopphold. Det er også
illustrert i tabellen hvor stor andel av totalt uteareal som er spesielt tiltenkt større barn.
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Figur 37 Temakart avstand lekeplasser

TILGJENGELIG REGULERTE AREALER FOR LEK, OPPHOLD OG REKREASJON
f_GF1- grøntområdet ved Pusnes gård
f_GN- naturområde tilliggende Pusnesheia over BKB7
f_BUT- uteopphold, frukthagen mot gården
f_SGT1- aktivitetsaksen
f_SGT2- aktivitetsaksen forbindelse mot sjø
f_SGG2- kaifront
f_SGG1- kaifront
f_ST1- torget
f_ST2- torget
f_SGT3- gatetun Fjellvig
f_SGG3- kaifront Fjellvig
Beregnet felles uteopphold innenfor boligområder (bolig- og kombinerte områder)
Totalt regulert areal for lek, opphold og rekreasjon
Per boenhet:
(kaifronten er ikke med i regnestykket. Dette grunnet stedvis smale partier, og at arealene
har mer en forbindelseskarakter. Videre detaljprosjektering kan bidra til at disse arealene kan
regnes inn)

m2
4300
1400
600
1800
200
1500
800
1000
9500
21100
35,17

Herav areal spesielt rettet mot større barn
f_GF1- grøntområdet ved Pusnes gård
f_SGT1- aktivitetsaksen
f_BUT- uteopphold, frukthagen mot gården

4700
1800
600

Totalt:
Per boenhet:

7100
11,83

Småbarnslekeplasser er regulert med bestemmelsessoner på plankartet merket #L. Disse lekeplassene er
ment for de minste barna, og ligger derfor stort sett skjermet og plassert internt i de enkelte kvartalene.
Lekeplassene er regulert til å ligge maks 50 meter fra boligens inngang, og skal også ha sitteplasser for
voksne. Dette er sikret ved plassering i kart. Da det er rom for noen forskyvninger i plassering av
bebyggelse er det satt krav til avstand på 50 meter i bestemmelser for å ha sikkerhet i at småbarn kan
leke i trygg avstand fra boliger.
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Figur 38 Utklippet viser eksempel på småbarnslekeplass #L1.

Det er flere frileksområder innenfor planområdet, blant annet der terrenget er kupert, lite fremkommelig
mv. Det er mulig med frilek her, men krav til stigningsforhold gir at dette ikke kan innregnes som
uteoppholdsareal.

4.16

Atkomst og varelevering

Atkomster er regulert med avkjørselspiler på plankartet. Pilene er plassert slik at plassering er
veiledende, mens hvilke formål pilen berører er bindende. Atkomstene kan derfor forskyves noe ved
behov. Det er regulert atkomst til parkeringskjellere på Pusnes og Fjellvigsiden, samt til fergekaia i
planens nordvestre hjørne. Atkomster fra/til offentlig veinett er regulert med frisiktlinjer for å ivareta
krav etter håndboken til tilstrekkelig sikt ved avkjørsler.
Det er planlagt varelevering med større biler til BKB3, her er det tenkt etablert dagligvare. For andre
virksomheter med behov for varelevering må dette gjøres ved korttids kantstopp og med tralle. For
enkelte arrangementer vil det være mulig å kjøre inn på torget og kaifronten, men dette skal ikke være
faste hendelser.

4.17

Gatetun, f_SGT1-3

4.18

Gangvei/gangareal/gågate, f-SGG1-3

4.19

Arealer i sjø, småbåtanlegg (o_VS1-3), havneområde i sjø (o_VHS1-2), ferdsel (o_VFE)

Da det ikke er ønskelig med kjøreveier internt i området, reguleres arealer som både nyttes til tilkomst
for renovasjon/redning, samt benyttes til uteopphold og møteplasser til gatetun. Disse skal ikke benyttes
som atkomst til boligene. Formålene utformes som nabolagsforbindelser, og o_SGT1-2 har kvalitetskrav
til utforming av arealet som et aktivitetslandskap for større barn.
Feltene skal fungere som sjøpromenade og allment tilgjengelige oppholdsrom ved sjø. Formålene vil også
nyttes som tilkomst til småbåthavner. Det er satt krav til beplantning, oppholdssoner og tilgjengelig
atkomst til sjøen slik at arealet blir tiltalende og brukbart for alle.
Arealer i sjø er differensiert med småbåtanlegg, havneområde og ferdsel. Inndelingen er fastsatt med
bakgrunn i dialog med Arendal havn og Kystverket, for å hindre at anlegg til småbåthavn ikke kommer i
konflikt med ferdselsareal og nyttetrafikk. Innenfor havneområde i sjø (o_VHS) er det lov å legge til
brygge, men det kan ikke etableres ytterligere anlegg enn det som er vist på plankartet. Innenfor
o_VHS1/o_SKF tillates tilpasninger av formålene dersom dette viser seg hensiktsmessig ved etablering av
fergekai.
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4.20

Grønnstruktur (f_GF1, f_GN)

Innenfor planområdet reguleres arealene rundt og i tilknytning til Pusnes Gård til formål under kategori
grønnstruktur. Disse består av f_GF1; friområde, samt naturområde o_GN. Innenfor f_GF1 skal det
etableres et allment tilgjengelig grøntområde med ballbane, strand og tilgjengelig tilkomst til vannet. Det
skal også etableres treningsmuligheter. Innenfor o_GN tillates ikke tiltak som kan få negative
konsekvenser for naturmangfoldet, og eksisterende vegetasjon skal bevares. Feltet er ment som en
buffersone mellom planområdet og tilgrensende vegetasjonsområde. I planområdets sørlige del er det
regulert blågrønnstruktur som en videreførelse av arealer fastsatt i kommuneplanen. Disse feltene har
betegnelse f_GBG.

Figur 39 Utklippet viser planområdets nordøstre del, med friområdet rundt Pusnes Gård, naturområdet mot Pusnesheia, samt del
av uteoppholdsarealet ned fra blokkbebyggelsen mot gården.

4.21

Annen teknisk infrastruktur

Vann, avløp og overvann
Det er regulert inn tenkt oppgradert pumpestasjon ved ny fergekai, tilnærmet plassert på dagens
plassering. Overvann ledes i internt system til sjø ved tilrettelagt fall på området. Vannforsyning er
tilfredsstillende, slokkevannskapasitet på 50 l/s er bekreftet av kommunen.
El
Det er regulert inn nettstasjoner på plankartet, ved fergekaia, ved Pusnes Gård, samt eksisterende
nettstasjon ved Skilsøveien øst i planområdet.

4.22

Rekkefølgebestemmelser

Rekkefølgebestemmelsene er utformet slik at det i hvert trinn skal være tilgang på allment tilgjengelige
arealer både for naboer og besøkende. Første byggetrinn er tiltenkt mot Pusnes Gård, for å ha mulighet
til å «bygge seg ut» av området, slik at allerede opparbeidede uteområder ikke vil måtte reetableres eller
stenges ved videre utbygging. Utbyggingsrekkefølge er ikke sikret i bestemmelser. Det er sikret at
grøntområdet ved Pusnes gård opparbeides samtidig med bebyggelse nærmest gården, på den måten vil
tilflyttende og eksisterende innbyggere på Tromøya kunne bruke grøntområdet rundt gården tidlig, og
det vil skapes attraktive omgivelser rundt Pusnes gård, sikre uteoppholdsareal og et samlingspunkt for
nærmiljøet.
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Hentet fra rekkefølgekrav i bestemmelser:
1. Før bebyggelse tas i bruk skal det til enhver tid være opparbeidet minimum 35 m2 felles lek og
uteareal i henhold til pkt. 2.1.
2. Før bygninger tas i bruk innenfor felt B1 -B2 og BKB9 skal f_GF1 være ferdig opparbeidet.
3. Før bebyggelse tas i bruk skal tilstøtende deler av formål f_SGT1-2 være etablert, i minimum
halve formålets bredde.
4. Før bebyggelse tas i bruk innenfor BKB4 skal f_BUT være ferdig opparbeidet.
5. Før bebyggelse tas i bruk skal tilstøtende deler av formål f_SGG1-3 være etablert.
6. Før f_ST1 tas i bruk skal f_BLK være ferdig opparbeidet.
7. Før bebyggelse tas i bruk i B1 skal f_SGT2, være ferdig opparbeidet.
8. Før bebyggelse tas i bruk i BKB1 skal torg f_ST1 være ferdig opparbeidet.
9. Før bebyggelse tas i bruk i BKB3 skal f_ST2 være ferdig opparbeidet.
10. Før bebyggelse kan tas i bruk innenfor BKB1 skal o_SKF1, o_SKV1, o_SPA1, o_SVG1, o_BKT1,
o_SF1 og f_SGG1 være ferdig opparbeidet.
11. Før bebyggelse kan tas i bruk innenfor BKB7 skal f_SGT3 være ferdig opparbeidet.
12. Før f_SGG3 tas i bruk skal f_SGT3 og f_SKV2 være ferdig opparbeidet.
13. Før bebyggelse innenfor BKB1, BKB3 eller BKB5 tas i bruk, skal o_SV1 med tilhørende fortaus-,
grønt- og grøfteareal være ferdig opparbeidet.
Kaifronten sikres opparbeidet samtidig med at bebyggelsen tilliggende arealet blir opparbeidet. Torget er
delt i to formål for å kunne dele rekkefølgekravene hensiktsmessig slik at det sikres realistisk
gjennomføring, samt at hvert bygg tilliggende torget får deler av ferdig opparbeidet areal i en midlertidig
fase før hele området er bygget ut.

4.23

Kulturmiljø og kulturminner

Eksisterende kulturminne Pusnes Gård sikres ivaretatt og bevart med hensynssone for kulturmiljø H_570
med tilhørende bestemmelser om istandsetting og tiltak som berører gården. Omsluttende bygningen er
det lagt juridiske linjer for bebyggelse som skal bevares. Eksisterende tursti nordøst i planområdet, som
kommer ned ved dagens parkeringsplass antas å være tidligere atkomstvei til Pusnes Gård. Denne sikres
også med hensynssone H_570 i plankartet med bestemmelser om at denne skal bevares.

Figur 40 Her vises Pusnes Gård, regulert med linje bebyggelse som skal bevares og hensynssone H_570.
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4.24

Risiko og sårbarhet

Det henvises til risiko- og sårbarhetsanalyse som følger planforslaget for fullstendig gjennomgang av
resultater. Oppsummeringen under er et utdrag.
Støy
Noe av bebyggelsen med støyfølsom bruk vil ligge i gul sone for støy fra veitrafikk. Dersom det oppføres
bygg med støyfølsom bruk innenfor H210, må det utføres nødvendige støyskjermingstiltak.
Følgende støytiltak må innfris ved etablering av støyfølsom bebyggelse i gul sone:
-

Alle boenheter skal ha privat uteareal med støynivå under Lden = 55 dB eller enkel tilgang til
felles uteareal hvor støynivået er tilfredsstilt.
Alle boenheter skal ha minst halvparten av rommene til støyfølsomt bruk, herunder minst ett
soverom, mot «stille side» dvs. Lden < 55 dB.

I tillegg skal det etableres en langsgående skjerm langs Skilsøveien i 2 meters høyde på vestre side av
veien mot Fjellvig.
Naturmangfold
Det er gjort et funn i 2011 av sterkt truet art Lindekorallsopp i planområdets nordøstre hjørne. Området
der funnet er gjort sikres med formål naturområde og forbud mot tiltak som kan få negative
konsekvenser for naturmangfoldet.
Før rammetillatelse skal det gjennomføres en kartlegging av biologisk mangfold innenfor planområdet.
Forurenset grunn
Til søknad om rammetillatelse skal det leveres en tiltaksplan for påvist forurenset grunn innenfor
planområdet etter forurensingsloven. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen før det kan gis
igangsettelsestillatelse.
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5
5.1

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Kulturminner og kulturmiljø

Pusnes Gård
I planmaterialet vil det sikres betydelig større grøntarealer rundt gården. Det vil gjøres attraktivt å
oppholde seg rundt og bruke gården, noe som vil gi kulturminnet i seg selv en større viktighet og
betydning. Det skal praktiseres vern igjennom bruk, hvilket betyr at igjennom økt bruk og aktivitet i
Pusnes gård sikrer man også kulturminnets betydning i nærmiljøet forbi brukbarheten og
tilgjengeligheten økes. Bebyggelseshøyder trappes ned mot gården, og det vil ikke bygges nærmere
gården enn det industrihall gjør i dag. I tillegg etableres grøntareal mellom gården og ny bebyggelse.
Summen av konsekvenser for kulturmiljøet rundt Pusnes Gård vurderes som positiv.
Bebyggelse innenfor H_570 i Kommunedelplan for bevaring
I kommunedelplan for bevaring er flere hus, både tidligere revet og eksisterende bebyggelse markert og
lagt innenfor hensynssone H_570. Sonen inneholder både eldre og nyere hus. Det henvises til tidligere
beskrivelse rundt dette temaet i dokumentet. For virkninger for bebyggelsesmiljøet på Skilsøy og Pusnes
vises det også til kapittel om landskapsbilde- nær og fjernvirkning.

Figur 41 Utklippet er hentet fra kommunedelplan for bevaring. Hvit markering viser revet bebyggelse.

Hvit markering rundt bebyggelse viser tidligere revet eldre bebyggelse innenfor planområdet langs
Skilsøveien inn mot Pusnes Gård. Denne bebyggelsen er/var fra rundt 1905-1910. Bebyggelsen inngikk i
et helhetlig eldre bebyggelsesmiljø som følger veien inn mot gården, og videreføres sørover på sørsiden
av Skilsøveien på noenlunde samme høydedrag. Dette inngår i et samlet bebyggelsesutrykk som er
vurdert i forbindelse med planarbeidet. De to husene langs veien inn til Pusnes Gård uten hvit markering
er de eneste husene fra 1900 som gjenstår i planområdet. Disse husene er planlagt revet i planforslaget,
for å gi rom for etablering av boligbebyggelse. Dette fører til en svekkelse av inntrykket det historiske
bebyggelsesutrykket, og får dermed en negativ konsekvens for det enkelte hus. Husene ligger derimot
mindre fremtredende fra sjøen enn andre eiendommer i bedre stand. Da det tidligere er revet hus langs
denne rekken, vil ikke riving av de to enkeltstående bygningene som er igjen gi en betydelig svekkelse av
totalbildet i det historiske bebyggelsesutrykket.
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I planområdets nordvestre hjørne grenser planen mot en bolig fra 1700- tallet, tredje kvartal. I henhold til
miljødirektoratets kartdatabaser er dette bygget SEFRAK- registrert. Tilliggende denne boligen vil det
etableres vegetasjonsskjerm samt at bebyggelse er trukket lengre unna enn det eksisterende industrihall
ligger i dag. Slikt sett vil det skapes mer luft mot boligen, og dermed styrkes synligheten fra sjøen. For
dette huset/eiendommen vurderes planforslaget til å ha positiv konsekvens.
Bebyggelse av nyere dato
Det er vurdert gjenbruk av eksisterende bebyggelse innenfor planområdet av nyere dato. De gamle
industrihallene har etter forslagsstillers vurdering ikke transformasjonspotensial til planlagt
bebyggelsesformål innenfor planområdet. Noe nyere kontorbygninger innenfor området skal holdes i
drift midlertidig da området skal utvikles over flere år. Bebyggelsen innenfor planområdet er derimot
vurdert til å ikke ha tilstrekkelig transformasjonspotensiale til å sikre en bærekraftig utnyttelse av
området. Eksisterende bebyggelse av nyere dato innenfor planområdet vil derfor rives.
Marine kulturminner
Det er varslet at det kan finnes marine kulturminner innenfor planens avgrensing. Det er ikke undersøkt
om det finnes forekomster/verdier i sjø. Dette skal gjennomføres i forbindelse med planprosessen og før
vedtak av planen.

5.2

Landskapsbilde- nær og fjernvirkning

Hovedgrepet i organisering av bebyggelse og høyder er gradvis nedtrapping av høyder mot sjøen. Denne
organiseringen av bebyggelsen vil gi en bebyggelsessilhuett som gradvis stiger opp mot Pusnesheia.
Bebyggelsens gesimslinjer vil underordne seg fra Pusnesheia i høyde og ha en dempet materialbruk.
Dette vil gjøre at bebyggelsen ikke får et dominerende utrykk fra sjøen.

Figur 42 Illustrasjonen viser prosjektets fjernvirkning fra Barbubukt.

Det dannes en åpen akse mellom Pusnes/Tromøysundsiden og Fjellvig, med gjennomsyn der Skilsøy
opprinnelig var adskilt som en egen øy. Dette skal gjøres landskapets historie lett å lese.
Etablering av nye arealer til småbåthavn vil få virkning mot sjøen fra Tromøysund. Vannspeilet for naboer
i på Pusnesheia og Skilsø vil bli endre som følge av utbyggingen. Det er i forbindelse med planprosessen
gjennomgått nærvirkning av nytt prosjekt i VR, slik at naboer kan få se virkninger av prosjektet fra egen
eiendom, så realistisk som mulig. Kartlegging av nærvirkning dette kan ses som eget vedlegg til
planarbeidet. Under følger oppsummering av et utvalg av naboer som blir berørt.
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Skilsøveien 350

Figur 43 Bildene viser et utvalg av en vinkel mot prosjektet fra Skilsøveien 350 (prinsipiell modell uten fasadematerial og vindu).
Snittet viser høyde på bebyggelse i forhold til høyde på terrasse.

Skilsøtoppen 15

Figur 44 Bildene viser et utvalg av en vinkel mot prosjektet fra Skilsøtoppen (prinsipiell modell uten fasadematerial og
vindu). Snittet viser høyde på bebyggelse i forhold til høyde på terrasse.

Naboer over viser to forskjellige områder der det er tydelig endret fjernvirkning som følge av planen.
Skilsøveien 350 vil miste sjøutsikt, og få betydelig endret fjernvirkning. Således vurderes konsekvensen
for eiendommen som negativ. For Skilsøtoppen 15 vil nærvirkning og utsikten endres, men utsikt til sjø vil
ikke endres vesentlig, unntatt mot Tromøysund østover.
For alle naboer vil det gjelde at utsikten ikke vil være til et industriområde, men til et boligområde med
store attraktive arealer, betydelig forgrønning og forskjønning. Utsikten endres således fra et asfaltert,
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uryddig industriområde til et nytt senter med attraktive funksjoner for nærmiljøet og utvidet
funksjonstilbud.

5.3

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.
Det refereres til beskrivelse av eksisterende turstinett tidligere i dokumentet. I planforslaget videreføres
denne turstien inn i planområdet. Planforslaget vil medføre flere nye møteplasser, oppholdssoner og
grøntområder som vil bidra til å gjøre Pusnes til et mer attraktivt turmål. Turstien føres inn i planområdet
og kobles på forbindelser som aktivitetssaksen, kaifronten/promenaden og torget. Det vil også legges til
rette for servering og næring/handel som gjør Pusnes mer attraktivt som tilfartssted. Plangrepet vil gi en
stor positiv konsekvens for Pusnes med tanke på oppgradering og utvidelse av grøntområder, nye
rekreasjonsarealer. Transformasjon fra hovedformål industri til hovedformål bolig vil totalt medføre stor
forskjell i grøntareal, da boligformålet med tilhørende utearealer vil bidra til mye mer grøntareal i
planområdet enn eksisterende situasjon.
Det legges til rette for etablering av tilrettelegging for bading, tilkomst og badehus i Fjellvig, langs
grøntområdet ut mot Skilsøpynten. Forslagsstiller har vurdert dette mot at området er regulert til
grøntområde i kommuneplanen. Forslagsstiller mener å tillate tiltak som gjør tilkomsten til grøntområdet
letter, og at området tas i bruk, er forenelig med formålet, og store deler av arealet beholdes grønt.
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5.4

Prosjekt i by og områdekontekst

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.
Som beskrevet i kapittel 3 er senterstrukturen på Tromøya i dag sporadisk og strukket og har ikke et
tydelig definert lokalsenter. Befolkningen på Tromøya bor spredt, og planforslaget vil utvikles med en
utnyttelse som ikke finnes på Tromøya i dag.
Det er planlagt rundt 550 boenheter på Pusnes. Med en gjennomsnittshusholdning på 2,2 personer (tall
hentet fra markedsundersøkelse i forbindelse med prosjektutviklingen), vil dette gi en befolkningsøkning
på over 1000 mennesker som er 1/6 av dagens befolkning på Tromøya. En mulig konsekvens av dette kan
bli en dreiing av senterstrukturen, da både potensiell kundetetthet og befolkningstetthet til være størst
her. Med fergetilbudet/egen båt/transportmulighet sjøveien vil prosjektet oppleves som sentralt til byen.
Om Punes skulle etableres lavere utnyttelse og lik tetthet som eksempelvis på Færvik ville dette blitt en
videreføring av den spredte og udefinerte senterstrukturen.

Figur 45 Figuren viser attraksjoner, senterpunkt og virkningen av lokalsenteretablering på lokalmiljø.
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Planforslaget sikrer at det ved utvikling, slik fastsatt i kommuneplanen, sørges for en tydelig
lokalsenterrolle. Utviklingen av Pusnes sett i et helhetsperspektiv med de forutsetningene lagt i planen,
er vurdert til å være positiv for Tromøya, og vil skape et lokalsenter med mulighet for satsing på
bærekraftige transportløsninger og mindre behov for bilbruk for Pusnes’ beboere. Det planlegges
etablert dagligvare, serveringsmuligheter, kontorplasser og aktiviteter som vil gjøre transportbehovet og
bilbruk mindre nødvendig for nærmiljøet. Det legges til rette for god tilgang på sykkelparkering slik at det
skal bli attraktivt å komme til området på sykkel, og at Pusnes kan bli en sykkel- og gangedestinasjon.
Dette vil gi økt behov for bruk av transportmulighet sjøveien til Arendal. Planforslaget legger til rette for
flytting av ferge til Pusnes, for å øke potensialet for parkering, samspill med buss og bedre flyt med bytte
i transport fra ferge til bil/sykkel/gange.

5.5

Stedsutvkling, grep og utforming.

Prosjektet er utformet med tanke på å gi beboere å besøkende en variasjon i opplevelser når man
beveger seg på Pusnes, og at stedets eksisterende kvaliteter som umiddelbar nærhet til sjø,

Figur 46 Figuren viser de mest sentrale punkter og forbindelser i planområdet.

identitetsskapende omgivelser som Pusnes Gård og industrihistorie løftes frem og tydeliggjøres. Grepet
med å danne en sentral akse mellom Tromøysund og Fjellvig vil etablere en siktlinje så de to områdene
som separeres av Skilsøveien får en tydeligere sammenheng. Midt i denne aksen ligger det sentrale
torget regulert. Plasseringen av Pusnes torg er plassert her for å kunne «fange opp» besøkende i
ankomstpunktet til Pusnes, og samtidig ha mulighet for forbindelser til andre viktige punkter i
planområdet. Ut ifra torget springer forbindelsene til henholdsvis den nye fergekaia og Pusnes Gård.
I tilknytning til ny fergekai og bussholdeplass vil det kunne oppleves økt innsyn og økt aktivitet for
boenheter som ligger nærmest fergekaien. Det kan oppleves sjenerende, og det er lagt inn
vegetasjonsskjerm mot nordvest som avbøtende tiltak for å dempe konsekvensene for nabo.
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Figur 47 Utklippet viser grep for sammenbinding av ulike attraksjoner og plasser, samt forbindelsen mellom dem. For detaljering
se landskapsplan.

Fergekaia
Forbindelsen langs sjøen mot fergekaia har sjøen har ny bryggefront på den ene siden, og åpne,
attraktive næringsarealer på den andre. Dette vil gi ankomstsituasjonen til fergen er mer urbant preg, og
passasjerer vil derfor kunne bruke forretnings-, bevertnings- og næringsarealer på Pusnes på vei til eller
fra byen. Fergekaia vil inneholde klimaskjermet venteareal, parkeringsplasser og sykkelparkering. Det
legges opp til minimum 50 antall parkeringsplasser for sykkel, slik at det skal tilrettelegges for mer
miljøvennlige transportmuligheter. I tillegg etableres 20 parkeringsplasser for bil med elbillader i direkte
tiknytning til fergen, samt at det tilrettelegges for kantparkering langs Skilsøveien.
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Det planlegges båtbutikk i «Sveisehallen»/BKB1, samt mulighet for utslipp av båt ved siden av fergekaia.
Dette vil gi dette området et maritimt og «røffere» preg enn de andre møteplassene i planen. Denne
plassen handler mye om forflytning av folk, båter, sykler og busser, og er prosjektert i detalj av
veikonsulenter for å optimalisere tilbudet og plassenes brukbarhet.

65

Aktivitetsaksen
Aktivitetsaksen er utformet som en nabolags- og aktivtetsgate der det skal være fokus på lek, uformelle
møter og strøksidentitet. Husene er plassert med variert avstand til aksen, slik at det skapes en variasjon i
fasadene. Det er også regulert med varierte gesimshøyder slik at også høydeforskjeller på bebyggelse
bidrar til ulik opplevelse av omgivelsene ved bevegelse i gaten. Eksempler på aktiviteter skal samsvare
med bruk som en nærlekeplass, samt bruksområde for aktiviteter som håndverk, sykkelverksted,
hobbyrom, nabolagsfester og fellesmiddager. Forbindelsen er aksen som knytter sammen torget og
Pusnes Gård, men også boligområdene på sjøsiden og Pusnesheia. Forbindelsen er åpen for alle, og skal
sikre møter mellom beboere i ulike aldre og med ulike interesser, som alle skal ha rom for å bruke denne
aksen. Tilliggende aksen mot øst ligger det mulighet for etablering av fellesrom/innendørs
aktivitetsarealer som kan være et fint supplement til programmet utenfor, og ikke minst øke
attraktiviteten til området også vinterstid. Eksempelvis kan fellesmiddager i nabolaget flyttes inn,
festlokale for konfirmasjon kan bookes inn på fellesrommet for medlemmer av det fremtidige sameiet, og
lokale lag og foreninger kan ha tilgang et rom her på fast basis.

Figur 48 Snittet viser aktivitetsaksen sett mot sørøst.

Grøntområdet ved Pusnes Gård
Dette området er regulert til et friområde, og er ment til å skape mer grønt preg og luft rundt gården. I
planforslaget er det sikret ballbane, bademuligheter, treningsapparater og amfi for eksempelvis mindre
oppvisninger og skoleklasser. Området vil, også i henhold til tilbakemelding fra medvirkningsprosessen
med barn og unge, være et yndet opphold- og tilfartssted både for syklister, gående og båtførere.
Innenfor området er det også videreført tursti som kommer ned fra Pusnesheia, som vil gi Pusnes Gård
en rolle som utgangs- eller målpunkt for turer i nærmiljøet.

Figur 49 Snittet går fra grøntområdet ved Pusnes gård, forbi frukthagen og litt inn i aktivitetsaksen.

Fjellvig
I Fjellvig er det en større andel familieboliger, og det er fokusert på et «roligere» program enn på
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Pusnessiden. Her tilrettelegges for barnehage og trafikksikkert gatetun, som vil være mer tilpasset
småbarnsfamiliene. Det er også plassert høyere blokkvolumer tilliggende høyt terreng i bakkant, slik at
disse volumene underordner seg heiene og ikke blir dominerende i områdets silhuett.

Figur 50 Bildet viser illustrasjon av sjøfronten i Fjellvig.

Utforming
Det har vært viktig i planforslaget å få sikret varierte høyder på bebyggelsen, og spesielt langs
forbindelsene med mest ferdsel. Eksempelvis langs veien ned mot Pusnes Gård, i felt BB2, er det sikret
varierte gesimser der variasjonen går med sprang over flere etasjer. Det er høy bebyggelse her, så dette
grepet gjøres for å dempe utrykket mot bebyggelsen bakenfor, slik at denne ikke skal oppleves så massiv.
Det er også satt krav til, innenfor BB1-2, krav om brudd i fasadene per 20. meter. Dette kan gjøres med
eksempelvis materialbruk, volumforskyvninger, større variasjoner i balkongstørrelser/balkongutforming
med videre. Hensikten er at bebyggelsen ikke skal fremstå som en stor flate, men gi inntrykket av en
oppdelt bebyggelsesstruktur.
Bebyggelsen i bakkant mot Pusnesheia har også fått krav om en dempet materialbruk i mørke jordtoner
eller gråtoner. Dette er for at bebyggelsen skal gli inn i terrenget, og ikke bli veldig synlig fra sjøen. I
Illustrasjonsprosjektet er de lyseste volumene Pusnes Gård. Fremtoningen av gården er viktig, og det er
derfor krav om at det i volumer tilliggende Pusnes Gård skal det ikke benyttes samme fargetoner som
gården.

5.6

Universell tilgjengelighet

5.7

Barn og unge

Området er i dag relativt flatt, og dette vil videreføres i planforslaget. Der det etableres boliger på lokk vil
det sikres tilgjengelig tilkomst til disse arealene i henhold til TEK17. Det er fastsatt i bestemmelser at det
skal sikres tilgjengelig tilkomst til vannet fra kaifronten og grøntområdet ved Pusnes Gård. Området i sin
helhet åpnes for allmennheten og vil være tilrettelagt for tilgjengelig atkomst til felles og private
områder, viktige møteplasser og kvaliteter. Konsekvensen av planforslaget for temaet vurderes derfor
som positiv.
Som virkning av planforslaget vil andel barn og unge i området øke. Det er avklart at det er tilstrekkelig
skolekapasitet for utviklingen. Det legges samtidig derfor opp til store fellesområder tilrettelagt for lek og
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rekreasjon. Det er ikke tilrettelagt for ferdsel for barn og unge i planområdet i dag, og derfor vurderes
konsekvensen for barn og unge til samlet stor positiv konsekvens.
Det henvises til kapittel 4 og beskrivelse av sikret uteareal i planområdet. Ved å tilrettelegge for gradering
av ulike typer lekearealer vil barn i alle aldre få tilgang til attraktive oppholdssoner. Småbarnslekeplasser
plasseres nært boenhetene, og skal tilrettelegges med sittemuligheter slik at voksne kan oppholde seg i
nærheten av små barn. Lekeplassene vil også for de fleste boenheter være synlige fra boenheten.
Småbarnslekeplasser og de fleste nærlekearealene som Pusnes Gård grøntområde og aktivitetsaksen
ligger trafikksikkert fra boligene, slik at barn og unge kan ferdes sikkert i planområdet.
Planleggingen av nabolagsaksen «Aktivitetsaksen» er sentral i området, og er utformet med tanke på å
skape gode oppholdsmuligheter og møter mellom alle generasjoner. Ved å legge til rette for samhandling
og felles aktivitetspunkter vil man legge til rette for forming av bekjentskaper og trygghet, og dermed
også gode oppvekstmiljøer.
Arealer for barn og unge er lagt på ulike lokasjoner og med ulikt program og identitet. Dette er også
vurdert med tanke på lek i ulike årstider. De kaldeste eller mest værharde dagene kan man trekke inn i
fellesarealer for dataspill eller verkstedjobbing i arealene som vender ut mot aktivitetsaksen. (se
illustrasjonsplan) På sommerdager kan det eksempel benyttes strand og ballspillmuligheter på
grøntområdet ved Pusnes Gård, og ballbanen kan transformeres til en liten skøytebane vinterstid.
I tilbakemeldingene fra medvirkning med Roligheden skole var det noen punkter som utmerket seg
spesielt. Det var mange som ønsket seg et sted å opptre/danse. Dette legger planforslaget til rette for
ved Pusnes gård, med eget amfi, samt at det er lag til rette for et romslig kaifrontareal for å åpne for
konsert mv i forkant av «Sveisehallen» og fergekaia. I tillegg ble det kommentert ballspillareal som sikres
på Pusnes Gård, samt båtplasser til joller/småbåter slik at barn har et sted å legge til ved besøk til Pusnes
sommerstid.
(det henvises til egen oppsummering i eget dokument som vedlegg til planforslaget)
Med bakgrunn i redegjørelse for ivaretakelse av barn- og unges interesser over anses planforslaget til å
positiv konsekvens for barn og unge.

5.8

Offentlig/privat tjenesteyting

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. I tillegg vil det legges til
rette for etablering av mindre helsevirksomheter som eksempelvis legekontor. Barnehagebehovet i
området er antatt å øke. Planforslaget vil legge til rette for barnehage slik at nye og eksiterende beboere
får mulighet til å minske bilbruk i hverdagen, og en enklere hverdagslogistikk. Det er et mål at
eksisterende barnehage skal holdes i drift under store deler av utbyggingen.
Det er lagt til rette for barnehage i 4 avdelinger. Dette er noe større enn dagens barnehage for å
imøtekomme fremtidig behov. Det er derimot planer om utbyggingen av større barnehagekapasitet på
Marisberg, som vil kunne ta noe av kapasitetsbehovet.
Planforslaget vil oppsummert bidra til å styrke tjenesteytingstilbudet i planområdet.

5.9

Bolig og kvalitet

Boligtyper
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. Planforslaget vil medføre i kraft av det
som sikres i bestemmelser og kart, at det etableres rekkehus og småhusbebyggelse som naturlig
tiltrekker småbarnsfamilier til området.
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Det legges ellers til rette for en differensiert boligbygging med variasjon i boligstørrelser slik det blir
oppfordret til et spenn i typer av nye beboere.
Bokvalitet
Virkninger av planforslaget for bokvalitet vil være betydelige. Planforslaget vil føre til en forskjønning av
området og en endring fra industri til boligområde som også vil gagne omgivelsene. Det er fokusert på
sikt mot sjø og avtrapping av høyder for boligbebyggelsen, slik at det skal sikres utsyn. Utearealer er
lokalisert enten nært tilliggende boligene med avskjermet og god kvalitet, eller lokalisert sentralt og
tydelig tilgjengelig for allmenn tilgang.

5.10

Trafikk og mobilitet

Det er i forbindelse med planforslaget utarbeidet en Mobilitets- og trafikkplan av Rambøll.
Kjøreatkomst
Med utbyggingen er det naturlig å forvente at det vil forekomme en trafikkøkning. Den beregnede
fremtidige biltrafikken som følger av utbyggingen på Pusnes har en estimert ÅDT på ca. 2400.
Hovedparten av den nyskapte trafikken vil også trafikkere Tromøy bru, selv om en del tilflyttere allerede
er forventet å komme fra Tromøya.

Figur 51 ÅDT langs fylkesveien mot Tromøybrua etter fordeling av den nyskapte trafikken med full utbygging på Pusnes. Tall i
parentes viser endring i forhold til dagens ÅDT. Kilde: Mobilitets- og trafikkplan, Rambøll

I tillegg kommer trafikk til/fra båtplassene som skal bevares, noe som tilsvarer ca. 30 bilturer per
sommer/vårdøgn. Beregnet fremtidig biltrafikk til og fra området oppsummeres i tabellen under. Til tross
for at utbyggingen av Pusnes innebærer en økning i nyskapt trafikk i forhold til hvordan situasjonen er i
dag, er det i mobilitets- og trafikkanalysen utarbeidet av Rambøll, antatt at fremkommeligheten fortsatt
vil være god, både langs strekning og i kryss.
69

Bilturer per døgn (ÅDT)
Bolig
Øvrige formål
Sum fremtidig trafikk
Dagens trafikk til planområdet

1 820
580
2 400
80

For å synliggjøre mulige trafikale konsekvenser ved full utbygning av tiltaket, er beregnet trafikk et robust
anslag, og i forhold til dagens situasjon er dette en betydelig økning av trafikken til/fra planområdet.
Dersom man klarer å få til endrede reisevaner vil bildet kunne se annerledes ut. Figuren under viser at en
betydelig andel av turene til/fra Pusnes vil foregå med bil, hvis dagens reisevaner legges til grunn.

Figur 52 Beregnet antall turer per døgn og transportslag for boligutbyggingen på Pusnes. Kilde: Pusnes Trafikk- og mobilitetsplan,
Rambøll

Kollektivtransport
Det finnes et stort potensiale for å endre fordelingen ved å legge til rette for mer kollektivbruk, sykkel og
gange. Nærmeste busstopp til planområdet i dag ligger ca. 150 meter unna, men det er få daglige
avganger på denne busslinjen. Med ferge er Arendal sentrum svært nært. Et viktig tiltak vil være å øke
både buss- og fergefrekvens, samt å legge til rette for at sykkel enkelt kan brukes i kombinasjon med
ferga. Ved å ha hyppige avganger fra bussholdeplass og fergekaia blir det mer attraktivt å reise kollektivt.
Særlig økning av fergefrekvens antas å være mest effektiv for å redusere bilbruken, siden denne
utkonkurrerer bilen i reisetid til/fra Arendal sentrum.
I tillegg til å øke fergefrekvensen, foreslår planforslaget å flytte fergakaia fra Skilsø til Pusnes, noe som vil
gi færre gående og syklende på strekningen som i dag mangler tilrettelegging for myke trafikanter.
Flytting av fergekai vil også bedre knytte sammen og tilrettelegge for bytte av fremkomstmidler. I tillegg
til at det vil øke attraktiviteten til området ved at det er tettere på nytt lokalsenter på Tromøya, og lønne
seg om man ønsker flere besøkende, både for rekreasjon og besøkende til beboerne i området. Det vil
også bidra til bedring av tilkomst, da siste strekk inn til dagens fergekai er smal. Dette innebærer, at i
motsetning til dagens situasjon, vil flere gående og syklende ha en trygg vei for å nå
kollektivknutepunktet etter utbygging.
Parkering
Å begrense antallet parkeringsplasser er et viktig virkemiddel, samt å legge til rette for enkel, trygg og
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sikker bruk av sykkel og kollektivtransport. Planforslaget tilrettelegger for at området skal så å si være
bilfritt ved at største andelen av bilparkering vil være i parkeringskjeller under lokk. I tillegg er det
planlagt å benytte seg av en lavere parkeringsnorm enn angitt i kommuneplanen som vil ha en
innvirkning på begrensning av bilkjøring. Noe som er med på å bidra til at området er mer attraktivt for
myke trafikanter og kan skape trygge rammer for gående og syklende.
Sporingskontroller for brannbil og renovasjon er kontrollert inne på planområdet. Utover dette, legges
det ikke opp til kjøring inne på området foruten inn- og ut fra p-kjellere og for noe varelevering. I
kombinasjon med tiltak for kollektivtransport og sykkel, vil konsekvensen av lavt parkeringstall oppfordre
til mindre bilbruk. Dette igjen, innebærer mindre utslipp.
Trafikksikkerhet
Utbyggelsen vil innebærer flere nye beboere, særlig barnefamilier, derfor er det lagt fokus på å
tilrettelegge for sikker kryssing over Skilsøveien, spesielt med tanke på gående mot barnehagen og
kollektivknutepunkt. I hele området vil det videre være viktig å etablere god belysning for å øke
trygghetsfølelsen for myke trafikanter, også med tanke på universell utforming.
Nærmeste skole, Roligheden barne- og ungdomsskole, ligger ca. 1,5 km unna planområdet. Det er derfor
viktig med tilrettelagte overganger i krysningspunkter for å opprettholde en trygg og forsvarlig skolevei
fra planområdet. Nytt foreslått krysningspunkt over Skilsøveien legger til rette for god sikt. Med foreslått
reduksjon av fart forbi planområdet til 30 km/timen, dette gjøres ved å forlenge 30-sonen som i dag
starter ved Sveisehallen og gjelder ut til enden av Skilsøy, og med godt tilrettelagt gangkryssing over
Skilsøveien, antas det å være mulig å opprettholde god trafikksikkerhet. Et tilnærmet bilfritt planområde i
øvrig tilsier også gode rom for myke trafikanter.
I øst heller Skilsøveien bratt ned mot planområdet. Dette kan medføre syklister i stor fart nedover bakken
mot krysningspunktet med internveien til den sørlige delen av planområdet. I dette krysningspunktet vil
det være spesielt viktig med god sikt mellom syklister og bilister. Dette må ses i sammenheng med trygg
og forsvarlig skolevei.
Planforslaget og tiltakenes betydning for nullvekstmålet
Planforslaget legger til rette for at mye av personbiltrafikkveksten skal tas av kollektiv, gange og sykkel.
Forbedring av fergetilbudet vil gjøre at flere velger å la bilden stå. Det legges også til rette for god
parkerings- og sykkelparkeringsdekning slik at personbiltrafikken kan begrenses inn mot sentrum/ut av
området. Flere tilflyttere kan også gjøre at bussfrekvensen øker generelt på Tromøyas vestside, fordi
kundegrunnlaget vil øke.

5.11

Sjø og havneområde

Området mot sjøen er i dag avstengt. Planforslaget vil bidra til å gjøre dette mer tilgjengelig.
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 vil videreføres dypvannskai i forkant av Pusnes Gård. Store
deler av resten av kaifronten vil være tilrettelagt for småbåter eller friområde med bademuligheter.
Som følge av kartlegging av tilstanden til kaifronten, dialog med Kystverket og Arendal havn, samt
innkomne merknader i høringsperioden, er det utviklet en ny organisering av kaifronten. For store fartøy
må disse legge til ved fergekaien eller i fronten av Pusnes Gård. Det i forbindelse med planprosessen
vurdert, med tanke på lokalisering av funksjoner for «blå næring» i et større perspektiv, at det ikke er
aktuelt å etablere større «blå næring»- virksomheter på Pusnes.
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Figur 53 Illustrasjon som viser fremtidig bruk av havneområde
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Med tanke på ferdsel i sjø og mulige konflikter med nyttetrafikk er dette vurdert i samråd med Arendal
Havn og Kystverket. I pågående dialog er det vurdert hvilken utstrekning av småbåthavn som kan
vurderes for å ikke skape konflikt med nyttetrafikken. Avgrensning av areal til småbåthavn er derfor ikke
trukket ut ferdselsareal, men det er heller vurdert utvidelse på øste side av planområdet. Det må videre
belages bølgebrytere innenfor areal avsatt til småbåthavn. Det er sikret i bestemmelser at det ikke tillates
anlegg i sjø i arealet avsatt til ferdsel.
Det er i kommunedelplanen beskrevet utvidelsespotensiale for småbåthavnen i Fjellvig, planforslaget
følger opp dette og har tilrettelagt for en utvidelse av båtplasstilbudet her. Dette er også i tråd med
innkomne tilbakemeldinger fra varslingsperioden der det ble etterspurt tilstrekkelig kapasitet i
båtplasstilbudet.
Virkningene av planforslaget for sjø- og havneområdet er vurdert som positive for sjøområdet rundt
Pusnes, da planforslaget vil medføre en opprydding og omorganisering av sjøfronten, samt
tilgjengeliggjøre denne for allmenn bruk. I henhold til omforent utstrekning av småbåthavn vil ikke disse
anleggene komme i konflikt med nyttetrafikk.
Eksisterende kaifront- videre bruk og tiltak
Det er i forbindelse med planprosessen utarbeidet en vurdering av status på kaier på Pusnes av Stærk og
Co.
Det må påregnes å måtte supplere med en del prøvetakning av kaiene for å oppdatere tilstanden. En kan
ikke legge til grunn de beregningene av bæreevne som ble gjennomført i 2006, da det ikke finnes en
oversikt om armeringen stedvis kan ha blitt påført ytterligere korrosjonsskader og tverrsnittsreduksjon.
Pilarene må undersøkes på nytt både over og under vannet, og det må påregnes at disse må rehabiliteres
og få en form for beskyttelse mot armeringskorrosjon.
Ytterligere tiltak kan leses i vurderingen som følger planforslaget som vedlegg.
Tilstand til dagens kai gir følgende prosjekteringsforutsetninger for planforslaget:
Nye bygninger vil ikke fundamenteres på dagens kaikonstruksjoner, da vurderingene viser at disse
er stedvis betydelig svekket. Fundamentering for bebyggelse som berører kaifronten skal pæles,
slik at det sikres tilfredsstillende stabilitet. Der bebyggelsen skal plasseres på fyllmasser er denne
sikret med frontvegger mot sjø for å sikre stabilitet og forhindre utglidning av masser. Eventuelle
kjøresterke dekker for rednings- og renovasjonsbil vil også plasseres på stabile fyllmasser med
sikring i form av frontvegger mot sjø.
Oppfølging sikres i byggesak der det skal dokumenteres tilstrekkelig stabilitet og beskrives
fundamenteringsløsninger.

5.12

Teknisk infrastruktur

Vann, avløp og overvann
Det er i forbindelse med planforslaget utarbeidet en rammeplan for vann, avløp og overvann av
Stærk og Co. Det er vurdert i samråd med kommunen at det er tilstrekkelig slokkevannskapasitet.
Som følge av planen vil det være behov for etablering av ny pumpestasjon, Med selvfallsledning til
pumpestasjonen. Det er ikke fastsatt hvor pumpestasjonen skal pumpe, dette vil fremkomme i
videre prosjektering.
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Dagens arealer består stort sett av harde flater. Planforslaget vil medføre økning i permeable flater,
samt muligheter for fordrøyning av overvann. Det vil legges fall internt i planområdet som vil lede
vannet bort fra bebyggelse og til sjø. For rensing av overvann vil det etableres sandfang før vannet
slippes ut i sjø. Dette vil bidra til rensing av vannet før utslipp.
Som følge av utbyggingen må vannledningen i Skilsøveien oppgraderes fra ø200SJK til ø250sjk.
Internt i området må det legges nye føringer.

Figur 54 Figuren viser oversikt over nye ledninger, ledninger som skal oppgraderes, samt punkt for ny(oppgradering)
pumpestasjon.
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Renovasjon og redning
Det skal etableres nedgravde renovasjonsløsninger, og legges til rette for tilkomst med renovasjonog redningsbil. Det legges opp til at renovasjonsbil kan kjøre på gatetun og uteoppholdsareal, dette
er bevisst med tanke på minimering av lite programmerte harde flater i planområdet. Tilkomsten
dimensjoneres som offentlig av hensyns til renovasjon og annen offentlig transport. Forbindelsen
etableres som en runde med tanke på trafikksikkerhet slik at det ikke skal behøves rygging og
manøvrering som kan bli en sikkerhetsfare for barn. Traséen er videre lagt i bakkant av
uteoppholdsarealer, for å ikke komme i konflikt med lekeplasser.
Det legges til rette for egen trase for renovasjons- og redningsbil, slik at alle boenheters balkonger kan
nås med redningsbil. Der det ikke er hensiktsmessig å legge til rette for tilkomst med redningsbil
etableres doble trapperom slik at det sikres alternativ rømningsvei. Dette gjelder eksempelvis
bebyggelsen langs Pusnesheia.
El
Det er avsatt plass til 3 nettstasjoner innenfor planområdet, som er plassert hensiktsmessig etter
behov og tenkt utbyggingsrekkefølge. Det antas at potensiell El- ferge vil ha behov for trafo
nærliggende kaia, og det er derfor avsatt plass til dette. Videre er det plassert trafo i grøntområdet
mot Pusnes Gård, slik at denne kan nås med traseen som også benyttes av rednings- og
renovasjonsbil. Det minimeres således arealer som trenger kjøresterkt dekke og sikrer mer areal til
opphold og rekreasjon. Eksisterende nettstasjon langs Skilsøveien beholdes som i dag.

5.13

Forurensning

Kapittelet omtaler fare for forurensing i sjø som følge av allerede kartlagte forurensingsforekomster,
da det ikke skal etableres eller videreføres forurenset virksomhet innenfor planområdet.
Utslipp fra nye virksomheter til sjø- avrenning
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.
Spredning og tiltak for forurenset sjøbunn.
Det er i miljødirektoratets databaser registrert forurensede sjøbunnlokaliteter innenfor
planområdet. Pusnes er i tillegg merket i regjeringens handlingsplan mot forurenset sjøbunn, St.
meld nr 14 (2006-2007). Det er gjort kartlegginger av forurenset sjøbunn, ref. rapport utarbeidet av
Multiconsult i 2012.
Sjøområdene rundt Pusnes, både mot Tromøysund og Fjellvig er merket som «ikke akseptabel
forurensing og behov for tiltak». Opprydding er ikke fastsatt. Prosesstatus for begge områdene er:
«undersøkelser gjennomført». Det ble kartlagt forurenset sjøbunn med prøvetakinger av
Multiconsult i 2012. I innspill fra Statsforvalteren vises det til at spredning fra disse lokaliteter kan
påvirke det biologiske mangfoldet i sjø både i og utenfor planområdet.
Som konsekvens av tiltaket vil resterende virksomhet avvikles på Pusnes, det er dermed sannsynlig å
anta at miljøgifter fra forurensende virksomheter vil avta, og har avtatt i de senere år.
I henhold til notat utarbeidet av Rambøll, datert 22.01.21, omtales mulige konsekvenser av
planforslaget som kan føre til forurensing i sjø som følge av nedsmelting av brøytesnø. Det
konkluderes med at ved hyppig renhold, hyppig brøyting og bortføring av snø, samt god tilgang på
renovasjonsmuligheter vil det være liten fare for avrenning med skadelig omfang. Der det legges til
rette for aktiviteter som kan medføre spredning av miljøgifter, sikres dette håndtert med
oljeavskiller på de aktuelle lokaliteter. Dette ville eksempelvis være på fergekaia, i tilknytting til
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utsetting av båter. Det er ikke planlagt areal for opplag av båter innenfor planområdet. Eksisterende
opplag vil avvikles som følge av planen.
I notat av 22.01.21, utarbeidet av Rambøll, vises det til begge lokaliteter med kommentarer til mulig
spredning og/eller tiltak som hindrer sjøbunnsopprydding. Det vurderes at spredning på
Tromøysundsiden ved propellerosjon til liten betydning av spredning av miljøgifter, samt at
eventuell spredning vil være av svært lokal karakter. I Fjellvig er propellerosjon vurdert til viktigste
spredningsmekanisme av miljøgifter. Det vises til at det i henhold til Klifs veileder TA 2802/2011 at
det skjer lite oppvirvling fra propell på småbåt ved dybder på 15 meter +. Det kan derfor antas
spredning på dybde på under 15 m. Spredningen til sjøområdet utenfor antas i liten grad å
forekomme siden det i ytre deler av bukta er større vanndybder.
Dokumentert forurensing i grunnen kan påvirke sjøområder. Før inngrep i grunnen må det foreligge
godkjent tiltaksplan omfattet av forurensingsloven. Tiltaksplanen omfatter også dokumentasjon på
hva som iverksettes av kontroll og overvåkning under inngrepet, slik at spredning av forurensede
sedimenter under opparbeidelse vil sikres i tiltaksplanen. Ytterligere avbøtende tiltak vil kunne
fastsettes når hele området er tilgjengelig for undersøkelser. Det er per i dag tatt prøver av hele
området, unntatt steder der det står bebyggelse.
Når gjeldende lovverk og veiledere legges til grunn, det etableres kontakt med lokal
forurensningsmyndighet (herunder Statsforvalteren) vedrørende opprydning av forurenset sjøbunn,
anses konsekvenser som planen kan medføre ivaretatt og håndterbare.
(Hovedpunkter er beskrevet over. Det henvises til rapport med tilhørende notat utarbeidet av
Rambøll, datert 22.01.21)

5.14 Naturmangfold

Naturmangfold er i naturmangfoldloven § 3 bokstav i) definert slik: «naturmangfold: biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av
menneskers påvirkning» For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7
at «prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legger til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet…» og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og
vektlagt i saken.
Innenfor et område over parkeringsplassen nordøst 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. For å hindre negative konsekvenser for arten
er det i planprosessen regulert naturområde over forekomsten med god margin. Eksisterende
parkeringsarealer trekkes tilbake fra det som i henhold til nibio.no er registrert som lauvskog, som er
Lindekorallsoppens habitat.
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Figur 55 utklippet viser naturområdet over parkeringsplassen, f_GN. Merket tre på plankartet er antatt funnsted for
Lindekorallsopp iht kart på artsdatabanken.no

Etablering av anlegg for småbåthavn kan få negative konsekvenser for biologisk mangfold i sjø. Det
er ikke registrert sårbare arter i sjø. Ved behov for båtplasser vil disse mer hensiktsmessig lokaliseres
der det ikke er registrert sårbare arter. Det vurderes derfor til, i et helhetlig perspektiv, til å være
hensiktsmessig å tilrettelegge for slike anlegg utenfor området det er registrert sårbare arter.
Etablering av småbåthavn vurderes til å kunne ha negative konsekvenser for biologisk mangfold i sjø,
men vil, etter tilgjengelig informasjon, ikke få negative konsekvenser for sårbare arter. Dette må ses
i sammenheng med kapittel om forurensing og mulig oppvirvling av forurensede sedimenter.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
I henhold til søk i artsdatabanken.no er det registrert en soppart klassifisert som «sterkt truet»;
Lindekorallsopp. Forekomsten er funnet over parkeringsplassen og som del av skogen på
Pusnesheia. Lindekorallsopp er knyttet til edellauvskog. I henhold til nibio.no er det registrert
lauvskog på Pusnesheia og ned rundt parkeringsplassen. Se kapittel 3.
Etablering av anlegg for småbåthavn kan få negative konsekvenser for biologisk mangfold i sjø. Det
er ikke registrert sårbare arter i sjø i planområdet, men det er registrert forurenset sjøbunn.
§ 9 Føre-var-prinsippet
Føre- var prinsippet er vurdert ivaretatt grunnet tilstrekkelig kunnskap om mulige virkninger på
naturmangfoldet. Det er satt krav til utredning av naturmangfold til rammetillatelse, som gi økt
kunnskapsgrunnlag for konsekvenser av naturmangfoldet i planområdet.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det er i dag liten grad av grøntarealer, vegetasjon og dyreliv innenfor planområdet. Den del av
planområdet som inneholder sårbare arter eller potensiell høy grad av biologisk mangfold sikres
videreført/utvidet/styrket gjennom plankart og bestemmelser. En påvirkning av et økosystem skal
vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. I planforslaget vurderes
den samlede belastningen som liten grunnet dagens bruk av området, som ikke er assosiert med stor
grad av biologisk mangfold.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
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Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
En utbygging kan gjennomføres med miljøforsvarlig teknikk og driftsmetoder, jfr.
Naturmangfoldsloven §12. Naturområdet der sterkt truet art er lokalisert skal holdes inngrepsfri. Det
må utøves tilstrekkelig vedlikehold og rengjøring for å hindre påvirkning på biologisk mangfold i sjø som
følge av forurenset smeltevann. Det etableres oljeutskiller ved fare for utslipp av miljøgifter til sjø. I
byggesak og under utbyggingen skal det jfr. Forurensingsloven utarbeides tiltaksplan som beskriver
sikring av spredning av forurensing av grunnen og avrenning som følge av tiltaket, både sikring mot
spredning under utbygging og i driftsfase.

5.15 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.
Det henvises til miljøprogrammet for utfyllende informasjon.

5.16

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Under følger oppsummering av punkter fra ROS- analysen som har høy sannsynlighets- og
alvorlighetsgrad. For komplett ROS- analyse se vedlegg.
Tabell 3: Oppsummering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

29, 31,

4,31,32

8,38

9,14,40

10,15

1,16, 47

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig

6

45, 46

1. Lite sannsynlig

Analysen viser at det er noen aktuelle hendelser som medfører alvorlige/svært alvorlige
konsekvenser.
RAS/SKRED
Punkt 1, markert med høy alvorlighetsgrad- krever tiltak
Fjellet mot Pusnesheia har gjennomgått sikringstiltak for ras. Sprengning vil utløse behov for vurdering av
sikringstiltak for å hindre skred/steinsprang.
Tiltak:
Det må dokumenteres sikring av fjellskrent under anleggsperiode, samt permanent sikring mot
steinsprang fra skrenten. Krav om dokumentasjon for tilstrekkelig sikring mot ras fastsettes i
bestemmelser.
HAVNIVÅSTIGNING OG STORMFLO
Punkt 4, markert med høy sannsynlighet- og alvorlighetsgrad- krever tiltak
Det vil skje en dramatisk stigning i havnivå fremover, og dette vil gjøre planområdet utsatt for stormflo i
betydelig større grad enn i dag. I planforslaget ligger all bebyggelse med gulvnivå over kote 3,0.
Utomhusanlegg utenfor boenheter ligger over kote 2,5, mens deler av friområdet ved Pusnes Gård ligger
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på kote 2,0. Dette innebærer at det i fremtiden vil kunne oppleves oversvømte utearealer i tilknytning til
Pusnes Gård, samt at Pusnes gård vil kunne bli påvirket.
Tiltak:
Det fastsettes i bestemmelser at kote på gulv i bebyggelse ikke skal ligge under kote 3,0. I tillegg skal
utomhusarealer, konstruksjoner mv som ligger under kote 2,5 må tåle flom og oversvømmelse uten
behov for reparasjoner. Disse arealene gjelder blant annet utearealer utenfor Pusnes gård samt deler av
kaifronten. I henhold til VA- rammeplan bør det i fremtiden gjøres fortløpende vurderinger rundt
skjerming av Pusnes Gård mot havnivåstigning og stormflo.
SÅRBARE ARTER
(det henvises også til eget punkt ang. Naturmangfold med tilhørende konsekvensbeskrivelse)
Punkt 9, markert med høy sannsynlighets- og alvorlighetsgrad- krever tiltak
I henhold til artdatabanken er det registrert sterkt truet art Lindekorallsopp i området ved
parkeringsplassen i det nordøstre del av planområdet.
Tiltak:
Formål naturområde legges inn på plankartet i større utstrekning, ut over dagens parkeringsplass. Det vil
ikke være tillatt med tiltak innenfor denne sonen. Blodbøken bevares og reguleres inn som tre som skal
bevares. Det er satt krav til kartlegging av biologisk mangfold til rammetillatelse.
KULTURMINNER OG KULTURMILJØER
(det henvises også til eget punkt ang. kulturminner med tilhørende konsekvensbeskrivelse)
Punkt 14, markert med sannsynlig og alvorlig- krever tiltak
Pusnes Gård er fredet. Mulig konsekvenser for gården som følge av utbyggingen kan være at gårdens
fremtoning fra sjøen mister sin tydelighet. Fremtoning av Pusnes Gård kan reduseres mot sjøen, og
utbyggingen kan føre til svekkelse av gårdens tydelighet mot Tromøysund.
Tiltak:
Avstand til Pusnes Gård sikres i plankartet. Det er satt bestemmelser som skal sikre gårdens fremtoning
ved at fargetoner ikke skal være like som gården. (lys hvit) I tillegg er det regulert mønekoter på
tilliggende bebyggelse som sikrer at direkte tilliggende bebyggelse vil være lavere enn gården, og øvrig
bebyggelse trapper seg ned mot gården.
HAVN, KAIANLEGG, FERDSEL PÅ SJØ
(det henvises også til eget punkt ang. Sjø- og havneområde med tilhørende konsekvensbeskrivelse)
Punkt 16, markert med høy alvorlighetsgrad- krever tiltak
Ved etablering av småbåthavn må det sikres at arealer for ferdsel med nyttetrafikk ikke påvirkes/hindres
eller skaper konfliktpunkter med nye arealer til småbåthavn. Ved etablering av bebyggelse i vannkanten
må denne sikres mot skipsstøt. Det kan forekomme påvirkninger på småbåthavn som følge av
nyttetrafikk, herunder bølger mv, det kan ikke beregnes restriksjoner på fart og ferdsel på nyttetrafikk
i/utenfor planområdet.
Tiltak:
Bebyggelse sikres tilbaketrukket fra vannkanten med formålsgrense eller byggegrense i plankartet.
Arealer til ferdsel, samt utstrekning av småbåthavn er sikret i plankartet med inndeling av formål. Det er
dermed sikret tilstrekkelig ferdselsareal og sikret at småbåtanlegg ikke kommer i konflikt med
nyttetrafikk. Eventuelle nye småbåtanlegg sikres mot påvirkning fra vær, vind og trafikk på sjø.
STØY
Punkt 38, markert med høy sannsynlighetsgrad- krever tiltak
I henhold til trafikk- og støyrapporter vil nyskapt trafikk på Pusnes gjøre at noe av bebyggelsen som
planen legger til rette for ligger innenfor gul støysone. Det er utført støyberegninger. Beregningene viser
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at planområdet er utsatt for støy fra fv 409 som følge av trafikkøkning i forbindelse med utbyggingen.
Noen eksisterende boliger langs Skilsøveien vil etter foreløpige beregninger kunne få støynivå over
grenseverdier som følge av utbyggingen. Det vil ikke være støy fra fergeleie som overskrider grenser og
vil kreve tiltak, det kan oppleves noe sjenanse fra båttrafikk sommerstid. Beregninger fra trafikkmengde
over Tromøybrua viser at støyøkningen som følge av utbyggingen i dette området ikke vil utløse krav til
tiltak.
Tiltak: Bebyggelsens plassering vil skjerme for støy inn til uteoppholdsarealene, men stedvis vil det kreves
skjerming lokalt på balkong eller luftevindu. Det er lagt hensynssone for støy i plankartet med tilhørende
bestemmelser om nødvendige tiltak for å sikre støynivå for boenheter innenfor grenseverdier.
FORURENSING I GRUNN OG SJØ
(det henvises også til eget punkt ang. forurensing og naturmangfold med tilhørende
konsekvensbeskrivelse)
Punkt 31-32, markert med høy sannsynlighets- og alvorlighetsgrad- krever tiltak
Det er påvist grunnforurensing innenfor planområdet. Det er tidligere gjennomført omfattende
miljøkartlegginger, og supplerende kartlegginger for utarbeidelse av fullstendige tiltaksplaner vil bli mulig
når tiltak igangsettes og eksisterende bebyggelse rives slik at undersøkelser kan gjennomføres. Det er
registrert forurenset sjøbunn med behov for tiltak innenfor planen både i Fjellvig og Tromøysund.
Tiltak:
Det er satt krav til utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn til rammetillatelse. Det skal etableres
tett dialog med forurensningsmyndighet, herunder Statsforvalteren, i forbindelse med opprydning i sjø,
samt sikring av at tiltak som følge av planen ikke vil være til hinder for opprydningen. Gjeldende lovverk
og veiledere skal legges til grunn for oppfølging av temaet. Dette vil si at opprydding medfører ferdigstilt
område som etter utbygging ikke vil påvirke sjøområdene utenfor.
Punkt 40, markert med høy sannsynlighets- og alvorlighetsgrad- krever tiltak
Punktet sammenfaller noe med 31-32. Det er i merknad fra Statsforvalteren beskrevet risiko for
forurensing i sjø fra avsmelting av brøytesnø. Dette er mest aktuelt ved avrenning fra trafikkarealer, eller
manglende vedlikehold slik at avfall kan følge snø som dumpes i sjø.
Tiltak:
Jevnlig brøyting og bortkjøring av snø fra veiarealer, god tilgjengelighet på avfallsstasjoner og jevnlig
vedlikehold i form av feiing mv vil hindre stor spredning til sjø. Virksomheter som kan medføre skadelig
avrenning til sjø skal etableres med oljeavskiller for å hindre spredning av eventuelle miljøgifter.
ULYKKE MED GÅENDE OG SYKLENDE, ULYKKE ANLEGGSGJENNOMFØRING
Punkt 45 og 46, markert med høy alvorlighetsgrad- krever tiltak:
For de mest alvorlige hendelsene, dreier deg seg om trafikksikkerhet, som ulykker med gående/syklende
og ulykke ved anleggsgjennomføring. For gående/syklende, vil dette alltid være en risiko i boligområder
med atkomst ved hjelp av bil. Å sikre gode siktforhold i anleggs- og driftsfase, for både kjørende, syklende
og gående, i områder med inn- /utkjøring fra planområdet vil være avgjørende.
Tiltak:
Det reguleres sikker gangkryssing over Skilsøveien, samt sikre gangforbindelser i form av fortau stedvis og
ved behov langs Skilsøveien. Grunnlag for vei- og trafikkutforming er prosjektert av veikonsulent i
henhold til håndboken. Frisikt ut fra avkjørsel til varelevering/parkeringskjeller/parkeringsplass sikres
med frisiktlinjer.
Utearealene til boliger er bilfrie, og ellers er store deler av planområdet planlagt bilfritt i allment
tilgjengelige områder. Biltrafikk til parkeringskjeller samt bakkeparkering er etablert så nært Skilsøveien
som mulig for å holde området mest mulig bilfritt. Det er satt krav til plan for midlertidige sikre
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forbindelser for myke trafikanter til rammesøknad.

5.17

Lokalklima- Sol-/skyggeforhold

Det er i forbindelse med planprosessen utarbeidet solstudier. Konsekvensen for omgivelsene med tanke
på skyggevirkninger er liten. Undersøkte tidspunkt indikerer at det er ingen boenheter tilgrensende
planområdet som vil få skyggelagt eiendom 1. mai.
Solstudiene viser at planforslagets store utvalg av oppholdsarealer og møteplasser fører til at det til et
hvert tidspunkt er solfylte allment tilgjengelige områder å oppholde seg på gjennom dagen. På
ettermiddagen viser solstudiene at alle planlagt småbarnslekeplasser vil ha gode solforhold for lek. Store
deler av dagen vil dette også være sol på småbarnslekeplassene, men ettermiddag etter barnehage og
jobb er et spesielt viktig tidspunkt å ha tilstrekkelig solbelyste småbarnslekarealer.
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5.18

Lokalklima- vindforhold

Vindanalyser utført med utgangspunkt i målinger fra Torungen viser at planområdet stort sett ligger i
akseptable nivåer for vind. På torget og i aksen mellom Pusnes og Fjellvig kan oppleves vindforhold som
strekker seg mot nivåer over middelverdier fra nord og sør. Langs Skilsøveien vil det også kunne oppleves
vindfullt dersom vinden kommer fra sør. Vindforholdene anses som akseptable som konsekvens av
utbyggingen. Det vil være mulig med lokale tiltak som skjerming med vegetasjon mv for å minske
turbulenseffekt mellom bygningene.
Torget, områdets sentrale punkt er utformet som en plass med mange forskjellige vinkler og kroker for
opphold, som i følge vindanalysene vil vise at det som regel er et skjermet område å oppholde seg her.
Områdets store utvalg av allment tilgjengelige møteplasser gjør også at det er alternative møteplasser å
oppholde seg dersom det er vindfullt.

Figur 56 Øverst til høyre: Sørvest, 10 moh. Øverst til høyre: Fra nord, 10 moh. Nederst til venstre: Fra sør, 10 moh. Nederst
til høyre: eksempel på skjerming med vegetasjon.
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5.19

Alternativer for bebyggelsesstruktur- tidlig prosjektutvikling

I forbindelse med prosjektutviklingen er det undersøkt flere bebyggelsesstrukturer. I dette kapittelet gis
en oppsummering av to av alternative forslagene som ble vurdert og deres hovedtrekk. Hovedgrepene til
forslagene er oppsummert og vurdert. Videre er grepene videreført i planforslaget der de er vurdert som
positive for utviklingen av Pusnes.
Alternativ 1

Alternativet viser et hovedgrep der boliger ligger tett på vannkanten, og hovedbevegelseslinjer er
fortrinnsvis lagt inne i området og ikke langs sjøen. Pusnessiden er organisert som en intern gate og et
relativt stramt gateløp. Det dannes et torg internt i området som forbinder kaifronten ved den gamle
sveisehallen med en brokonstruksjon. En sentral akse forbinder Fjellvig og Pusnes visuelt ved hjelp av
kanal. Denne er etablert som en siktakse fra sjø i nord-sør retning i forslaget. Fjellvig er organisert som et
småhusområde med konsentrert småhusbebyggelse i forskutte rekker. Det er i tillegg lagt boliger
flytende på sjøen i Fjellvig.
Alternativet har høy bebyggelse mot sjø, med 6-7 etasjer i bakkant mot Pusnesheia og mot sjøen. Et
volum er delvis utformet som signalbygg mot Tromøysund. Det er avsatt stor plass til grøntområde rundt
Pusnes gård, og det er valgt mindre punktvolumer i arealet mellom grøntområdet og parkeringsplassen i
bakkant. Det er lagt et utsiktspunkt/volum på grøntområdet på Skilsøtoppen. Det er også lagt volumer i 4
etasjer i Pusnesheia mot gamleveien inn mot gården, der hvor det ligger kontorbebyggelse i dag.
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Vurdering
Forslaget er arkitektonisk identitetsskapende, og har konseptuelt interessante grep. Det etableres et
grøntområde ved Pusnes Gård som åpnes for allmennheten.
Forbindelse fra vei og inn til Pusnes gård er lagt internt i området. Forbindelsens plassering kan gjøre at
den er skjermet fra vær og vind- men oppleves noe avgrenset fra vannet og allmenn tilgang til sjø og
sjønære arealer.
Det er lagt høy bebyggelse mot sjø. Dette vil lage et markant utrykk for de som kommer sjøveien, samt at
utsiktsmuligheter for nye boliger i bakkant blir redusert. Sjøfronten privateres eller igjenbygges, og
allmennheten for dermed kun tilgang til deler av kaiarealet.
Stor terrengforskjell mellom bebyggelse langs veien inn til Pusnes Gård og resten av området skaper en
barriere og hinder for opplevelsen av et samlet boområde.
Forslaget er arkitektonisk interessant, men privatiserer sjøfronten mer enn nødvendig. Grepet med å ta
vann inn som en kanal mellom de to «buktene» er spennende, men blir meget kostbart i fht nytte.
Videreført i planforslaget
• Bevaring av eksisterende konstruksjon Sveisehallen
• Etablering av allment tilgjengelig kaifront i forkant av Sveisehallen og i tilknytning til nytt fergeleie
• Større vekt på familieboliger i Fjellvig
• Etablere grøntområde rundt Pusnes Gård
• Variert boligtilbud
• Etablering av siktakse mellom Pusnes og Fjellvig- dog ikke med åpent vann/kanal
Alternativ 2

I alternativ 2 er det lagt mer stram bebyggelse mot Skilsøveien, fv 409, slik at gateløpet blir av en mer
urban karakter. Det er etablert en variasjon i bebyggelse som spenner mellom tomannsboliger til
leiligheter. Det er i større grad i dette forslaget trappet ned høyder på bebyggelse mot sjøen. Volumer
mot Pusnes Gård er av større omfang enn alternativ 1, og er utformet som åpne kvartalsstrukturer. Det
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er lagt en stor bygningskropp i bakkant av gården, mot øst.
Også i dette forslaget ligger det ny bebyggelse i 4 etasjer mot Pusnesheia, tilliggende veien inn til Pusnes
Gård.
I Fjellvig er det etablert større bebyggelsesstrukturer i form av blokkebebyggelse. Aksen mellom Pusnes
og Fjellvig er til stede også i dette alternativet. Som forutsetning for alternativet er hele sjøfronten gjort
tilgjengelig for allmennheten.
Vurdering
Det dannes mange like rom og plasser, og det er ikke like tydelig hierkarki i forbindelser. Utnyttelsen i
Fjellvig er voldsom, og blir fremmed og bymessig i struktur og høyde. Grøntområdet ved Pusnes Gård er
raust og det er god plass rundt gården. Det store volumet i bakkant av gården vil ruve over Pusnes Gård,
og vil mest sannsynlig dominere inntrykket av prosjektet fra sjøen. Dette ses ikke på som en positiv
konsekvens for gårdens vernestatus og historiske fremtoning. Det er positivt for området at bebyggelsen
trappes ned mot sjøen. Det vil være en menneskelig skala langs den allment tilgjengelige kaifronten.
Videreført i planforslaget
• Etablering av allment tilgjengelig kaifront/sjøfront langs hele den tilgjengelige sjøfronten
• Sentral gangakse
• Etablere grøntområde rundt Pusnes Gård
• Variert boligtilbud
• Etablering av siktakse mellom Pusnes og Fjellvig- dog ikke med åpent vann/kanal
• Nedtrapping av bebyggelseshøyder mot sjø

86

6

Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet

Forhåndsuttalelser til planarbeidet med kommentarer følger planforslaget som vedlegg.

6.1

Medvirkning

I slutten av oktober 2020 gjennomførte TAG Arkitekter medvirkning med 5. og 9. trinn ved Roligheden
skole. Medvirkning er en viktig del av planleggingsprosessen for området, særlig med tanke på hva som
er viktig å huske på for barn og unge som vokser opp i området, og hvordan man skal tilrettelegge for
barn og ungdom på Pusnes.
Noe av det som var det aller viktigste for elevene på både 5. og 9. trinn er familie, venner og
fritidsaktiviteter. Elevene ser for seg et lite, trivelig bysentrum som byr på aktiviteter for folk i alle
aldre, og Pollen var en referanse som stadig kom opp og som sier noe om stemningen de ser for seg i
området. De beskrev et trivelig sted med butikker og kafé, med ulike aktiviteter både ute og inne. De
tegnet et tydelig bilde av et sted med mye aktivitet og lun atmosfære hvor både store og små føler seg
velkomne. Alt fra karpedam, slalåmbakke og dansesal ble foreslått. Bading og båtliv var naturlig nok et
tema som gikk igjen, hvor både båtplass og dødsing sto på lista over ting det er viktig å huske på i
planleggingsprosessen.
Forskjellen på de forskjellige aldersgruppene var at elevene i 5. klasse ønsket steder hvor de kan leke
og drive med fritidsaktiviteter som dansing, opptreden og fotball, samt aktivitetspark med buldrevegg,
klatrepark, trampoline og steder hvor de kan henge med venner, samt at foreldre og småsøsken kan
være med. De var også veldig opptatt av trafikksikkerhet. 9. klasse var mer opptatt av aktiviteter enn
det å leke, og ønsket steder å trene på ballferdigheter og kampsport. Avstander er en utfordring i
området, og mange er avhengige av å bli kjørt av foreldrene. Derfor ble både fremkomstmidler som
bysykler, sparkesykler og gjestehavn for båt om sommeren diskutert. Sykkel er flittig brukt, så gode
sykkelparkeringsmuligheter er viktig. Områder for uorganiserte aktiviteter man kan gjøre som ikke
koster noe særlig, samt innendørsaktiviteter som gamingsenter, dansestudio og ungdomsklubb hvor
man kan henge med venner, spise og gjøre lekser ble nevnt. Utendørs var wifi- og lademuligheter for
telefonene, som også kan koble seg til et trådløst høyttaleranlegg et ønske, som kunne være i
kombinasjon med dansetrening ute samt et utendørs treningsområde med gummidekke, løpebane og
treningsapparater.
Planforslaget tilrettelegger for at utbyggingen skal være et barnevennlig område, da utbyggelsen
innebærer flere nye beboere, særlig barnefamilier. Derfor er det lagt vekt på sikker kryssing over
Skilsøveien, med tanke på gående mot barnehagen og kollektivknutepunktet. I tillegg er mesteparten av
bilparkering i området plassert i parkeringskjeller under lokk og langsmed fv 409, og det er ikke lagt opp
til kjøring inne på området foruten inn- og ut fra p-kjellere og noe varelevering samt brannbil og
renovasjon. Det er også planlagt å benytte seg av en lavere parkeringsnorm enn angitt i
kommuneplanen noe som vil ha en innvirkning på å begrense bilkjøring.
Dette innebærer at planområdet er så å si bilfritt, noe som gjør det tilrettelagt for sikker og trygg lek og
oppholdsområder for barn og unge. I planforslaget legges det opp til store fellesområder tilrettelagt for
lek og rekreasjon. Dette innebærer gradering av ulike typer lekearealer som vil være attraktive
oppholdssoner for barn i ulike aldre. Småbarnslekeplasser plasseres nært boenhetene, og skal
tilrettelegges med sittemuligheter slik at voksne kan oppholde seg i nærheten av de mindre barna.
Lekeplassene vil også være synlig fra de fleste boenhetene. Småbarnslekeplasser og de fleste
nærlekearealene som Pusnes gård grøntområde og aktivitetsaksen ligger trafikksikkert fra boligene, slik
at barn og unge kan ferdes sikkert i planområdet.
Arealer for barn og unge er lagt på ulike lokasjoner og med ulikt program og identitet. Det er også
vurdert med tanke på lek i ulike årstider, med mulighet for å for eksempel trekke inn i fellesarealer på
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vinterstid, samt å bruke strand og ballspillområder på sommertid. Ballbanen kan transformeres til en
liten skøytebane på vinterstid. «Aktivitetsaksen» som er sentral i området er fri for biltrafikk, trygg å
leke i, og er utformet for å skape gode oppholdsmuligheter og møter mellom alle generasjoner.
Medvirkningsprosess med naboer og lokale lag/foreninger
Det har i forbindelse med planprosessen blitt arrangert medvirkningsarrangementer med
representanter fra nærmiljøet. Dette inkluderer lokale foreninger og lag, herunder spesielt
velforeninger med særlige interesser for utviklingen som Pusnes og Skilsø velforening. Det ble
arrangert samling på Pusnes gård, der foreløpige planer for prosjektet ble vist. Forslagsstiller fortalte
om planene for prosjektet. Grunnet smittevernhensyn er det ikke arrangert folkemøter eller invitert fler
enn representanter for de ulike velforeninger til disse samlingene.
I ettertid har det også blitt produsert flere VR- utsnitt slik at naboer kan se virkningen for egen eiendom
i 3D. Disse er etter naboers og forslagsstillers ønske blitt presentert de eiendommer som anses som
mest påvirket utsikts- og nærvirkningsmessig. Det er ønskelig fra forslagsstiller med videre tett dialog
med naboer og berørte videre i planprosessen.
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Vedlegg
VEDLEGG 1: Forslag til reguleringsbestemmelser
VEDLEGG 2: Forslag til reguleringsplankart
Vedlegg 3 er dette dokument.
VEDLEGG 4: ROS- analyse
VEDLEGG 5: Illustrasjonsplan
VEDLEGG 6: Forhåndsuttalelser/merknader med kommentarer
VEDLEGG 7: Illustrasjoner til planforslaget
VEDLEGG 8: Miljøprogram
VEDLEGG 9: Vurdering av kaier, Stærk og Co
VEDLEGG 10: Undersøkelse av sjøsedimenter, Multiconsult
VEDLEGG 11: Miljø, historisk kartlegging, Rambøll
VEDLEGG 12: Miljø, tilleggskommentarer, Rambøll
VEDLEGG 13: Trafikk- og mobilitetsplan Rambøll
VEDLEGG 14: Veitegning fv 409, plan og profil
VEDLEGG 15: VA- rammeplan, Stærk og Co
VEDLEGG 16: Vindanalyser, TAG
VEDLEGG 17: Støyrapport, Rambøll
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