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BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER
Formålet med planen er å utvikle dagens industriområde til et levende bydelssenter. Gjennom å åpne
området mot omgivelsene skal Pusnes knyttes tettere til byen, samt invitere til aktiv bruk gjennom
transformasjon av det gamle industriområdet.
Forslaget skal fokusere på å tilføre nytt liv og sjønær bokvalitet på en av Arendals mest attraktive
boligutviklingstomter. Blågrønne forbindelser og stedstilhørighet vektlegges, samt tilrettelegging for
bedre kollektivforbindelser og bærekraftige transportmuligheter til Arendal sentrum. Det skal
undersøkes muligheter for etablering av ny, mer sentral og bedre tilrettelagt fergekai. Eksisterende
bebyggelse som Pusnes gård, skal fremheves og bevares i ny plan, noe som vil bidra til å styrke
områdets stedsidentitet.
For å skape rom for en levende bydel planlegges Pusnes med en miks av små og store leiligheter,
eneboliger og rekkehus i kombinasjon med næring, tjenesteyting, småbåthavn og rekreasjon. Målet er å
tilrettelegge for gode familiekvaliteter med lekeplasser, badestrand, turstier og friluftsområde som
mennesker i alle aldersgrupper og livssituasjoner kan ha glede av.
Det er videre en klar målsetning om å kunne yte et servicetilbud på Pusnes med en kafé og
restaurantmuligheter, samt også andre servicetilbud som naturlig hører til i et bydelssenter.
Området planlegges med ca 550 boenheter, i form av leiligheter, rekkehus og eneboliger innenfor
planområdet. Bebyggelsen vil variere fra 8 ned til 2 etasjer, og trappes ned mot sjøen.
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Planstatus:
Planforslaget er planlagt innsendt første kvartal 2021. Planforslaget følger opp kommuneplanens
arealdel.
Analysen er gjennomført av TAG arkitekter, med bakgrunn i de opplysninger som har vært allment
tilgjengelig, rapporter for ulike tema, samt innspill i forbindelse med oppstartsprosessen, herunder
særlig Fylkesmannen for Telemark og Vestfold (delegert myndighet).
METODE
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB1. Vi har også tatt
utgangspunkt i ny veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». Analysen er basert på
foreliggende skisse til reguleringsplan med tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt
utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke
sjekket.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan
påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista,
men som ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen « Aktuelt?» og kun
unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt
i:
•

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede

•

Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse

•

Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)

• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er
en teoretisk sjanse
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er
uvesentlig
2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan
føre til skade dersom reservesystem ikke fins
3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over
lengre tid
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige
miljøskader; system settes varig ut av drift
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.
1

Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i
kommunene (2001).
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Tabell 1 Samlet risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

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

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut ifra en kost/nytteanalyse
• Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres
• Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene
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UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.
TABELL 2 BRUTTOLISTE MULIGE UØNSKETE HENDELSER
Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
2
3
I NGU’s kartløsning (Norges geologiske
1. Masseras/-skred
Ja
undersøkelse) vises hele området som
bart fjell- stedvis tynt dekke.
Informasjonen her 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.
AVBØTENDE TILTAK:
-

2.

Snø-/isras

Nei

3.

Flomras

Nei

Det må dokumenteres sikring
av fjellskrent under
anleggsperiode, samt
permanent sikring mot
steinsprang fra skrenten.
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4.

Havnivåstigning

Ja

4

3

Det fremgår av rapporten
«Havnivåstigning og stormflo (DSB 2016),
at havnivået i Arendalsområdet kan stige
med omkring 2,1 meter over
middelvannstand omkring 70 år frem i tid.
I henhold til kommuneplanen for Arendal
skal boliger, offentlige bygg, 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.
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 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.
AVBØTENDE TILTAK:
-

-

-

5.

Stormflo

Ja

6.

Radongass

Ja

Fastsettes i bestemmelser at
kote på gulv i bebyggelse ikke
skal ligge under kote 3,0.
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
havnivåstgning og stormflo.

Se svar over, sammenfallende temaer.
3

1

Planområdet er i henhold til NGU’s kart
for Radon Aktsomhet fastsatt med
kategori: «moderat til lav»
aktsomhetsgrad for radon.
AVBØTENDE TILTAK:
Nødvendige tiltak vil bli ivaretatt i
byggefase i gjeldende lovverk. I henhold til
TEK skal det bygges med radonsperre, og
mulighet for radonventilering.

Vær, vindeksponering. Er området:
7.

Vindutsatt

Ja

3

1

Vindanalyser som følger planforslaget
viser ikke vindforhold med resultater som
indikerer at området er spesielt utsatt.
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8.

Nedbørutsatt

Ja

3

2

Det skjer klimaendringer med
mildere og kortere vintre, varmere og
tørrere somre og mer nedbør om
høsten. Hele Norge vil oppleve
ekstreme nedbørsmengder oftere.
Planområdet er ikke spesielt
værutsatt sammenlignet med andre
kystnær områder. I forbindelse med
planforslaget er det utarbeidet en
overvannsrapport som beskriver
håndtering av overvann etter 3trinns strategien og håndtering av
overvannsflomsituasjoner ved
ekstremnedbør.
Avbøtende tiltak:
-

Overvann planlegges
samlet med internt
overvannssystem med sluk
og sandfang og slippes til
sjø. Fall internt i
planområdet vil lede
vannet bort fra bebyggelse
og ut i sjø.

Natur- og kulturområder
9.

Sårbar flora

Ja

3

3

I henhold til artsdatabanken er det
registrert en forekomst av
Lindekorallsopp (STERKT TRUET) i
planområdets nordøstre hjørne, over
parkeringsplassen. Lindekorallsoppen
er knyttet til edellauvskog. I henhold
til nibio.no er det registrert lauvskog
på Pusnesheia og ned til sjøen, se
planbeskrivelse. Markeringen for
edellauvskogen strekker seg også
rundt parkeringsarealet mellom
grøntområdet på Pusnes Gård og
parkeringsplassen. Denne delen av
registrert lauvskog er såpass skrinn
og avgrenset del av skogfeltet, at
forslagsstiller vurderer denne delen
som aktuell for utbygging. Funnet
Lindekorallsopp er registrert over
parkeringsplassen.
AVBØTENDE TILTAK
-

Formål naturområde legges
inn på plankartet over
antatt funnsted. Det vil ikke
være tillatt med tiltak
innenfor denne sonen.
Blodbøken bevares og
reguleres inn som tre som
skal bevares. Det settes
krav til kartlegging av
biologisk mangfold til
rammetillatelse.
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10. Sårbar fauna/fisk

Ja

2

2

Se punkt angående forurensing i sjø. Det
er ikke registrert sårbare arter i sjø i
planområdet.
Etablering av småbåthavn vil kunne få
konsekvenser for naturmangfoldet i sjø.
Det er imidlertid ikke registrert sårbare
arter i sjø i planområdet.

11. Verneområder

Nei

12. Vassdragsområder

Nei

13. Fornminner (afk)

Nei

Se punkt 14.

9
14. Kulturminne/-miljø

Ja

3

3

Pusnes gård er fredet, vernedato
27.02.1924. Bygget er oppført i 1770årene og består av våningshus med
valmtak med fløybygninger. Ny stor
verkstedbygning fra 1970 ligger i dag
ca.11 meter målt minsteavstand vegg
til vegg.
Det er i planprosessen holdt dialog
med fylkeskommunens
kulturminneavdeling.
Mulig konsekvenser for gården som
følge av utbyggingen kan være at
gårdens fremtoning fra sjøen mister
sin tydelighet.
Det er kan også tenkes at bygget kan
være utsatt for setninger som følge
av pæling mv i anleggsperioden.
Gården ligger under antatt fremtidig
flomkote. Langt frem i tid er det
derfor fare for at deler av Gården
oversvømmes. Dette er ikke en
konsekvens av planen, men det må
beregnes tiltak for sikring av gården
en stund frem i tid.
AVBØTENDE TILTAK.
-

-

Minste avstand til gården
for bebyggelse er sikret
med formålsgrense i
plankartet. Det sikret i
bestemmelser at
bebyggelse tilliggende
gården ikke skal ha
samme fargetoner som
Pusnes Gård.
Hensynssone for
kulturmiljø med
tilhørende bestemmelser
for føringer for
oppgraderinger og
reparasjoner er nedfelt i
bestemmelser og kart.

KULTURMINNER I SJØ
Det er i dialog med Maritimt
Museum planlagt
marinarkeologiske undersøkelser
før vedtak av planen.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
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15. Vei, bru, knutepunkt

16. Havn, kaianlegg, ferdsel på sjø

Ja

Ja

2

2

2

3

Økt trafikk på omliggende
veger er innenfor håndterbar
økning og vil ikke i seg selv
utløse tiltak på veinettet.
Som ledd i
transformasjonsprosessen på
Pusnes vil fv 409 fordi
planområdet bygges om for å
sikre lavere fart, bedre
fremkommelighet for gående,
og bedre sammenkobling
mellom ulike transportmidler
og bedre
kollektivtilrettelegging i form
av el- ferge.
I tilbakemelding til varsel om
oppstart av Kystverket ble det
kommentert av det må, for bygg i
vannkanten, utredes for skipsstøt. I
senere samtaler med Kystverket er
det tydeliggjort fra forslagsstiller at
bebyggelse vil ligge tilbaketrukket fra
vannkanten med minst 7 meter.
I dialog med Kystverket og Arendal
havn er det kommet til løsning om
inndeling av arealer i sjø til
småbåthavn og ferdsel. Formål for
ferdsel og formål for småbåthavn er
lagt inn på plankartet.
Areal for fergekai er plassert i god
avstand fra småbåthavn og slikt sett
separert fra den største
fritidsbåttrafikken.
AVBØTENDE TILTAK:
-

-

17. Sykehus/-hjem, kirke

Nei

18. Brann/politi/sivilforsvar

Nei

19. Kraftforsyning

Nei

20. Vannforsyning

Nei

21. Forsvarsområde

Nei

22. Tilfluktsrom

Nei

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.

Det er avkreftet av DSB at rom i fjell
under Skilsøtoppen er tilfluktrom.
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23. Område for idrett/lek

Nei

24. Park; rekreasjonsområde

Nei

25. Vannområde for friluftsliv

Nei

Det er ingen tilrettelagte
arealer for lek innenfor
planområdet i dag.
Planforslaget vil medføre
tilførsel av torg, møteplass og
grøntarealer innenfor området.
Se over.
Eksisterende bryggeanlegg
beholdes, utvides og forbedres.

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning

Nei

27. Permanent forurensning

Ja

28. Støv og støy; industri

Nei

29. Støv og støy; trafikk

Ja

Se pkt. 38

30. Støy; andre kilder

Nei

Se pkt. 38

31. Forurenset grunn

Ja

Se punkt.32.

4

3

Planområdet er i dag registrert med
grunnforurensing. Det er i
forbindelse med planprosessen utført
kartlegging av forurenset grunn og
sammenfattelse av tidligere
gjennomførte undersøkelser. Det er
behov for supplerende undersøkelser
etter at eksisterende bygningsmasse
er fjernet for å ha tilstrekkelig
grunnlag for utarbeidelse av
tiltaksplan etter forurensingsloven.
Det er per nå, i henhold til historisk
kartlegging av forurenset grunn som
følger planforslaget, ingen hindringer
for å realisere utbyggingen iht.
gjeldende regelverk for forurenset
grunn iht gjeldende regelverk for
forurenset grunn.
AVBØTENDE TILTAK:
Ved utbygging skal forurensede
masser fjernes.
Det er satt krav i bestemmelser til
leveranse av tiltaksplan for
forurenset grunn til rammetillatelse.
Denne skal godkjennes av lokal
forurensingsmyndighet, herunder
kommunen, til
igangsettelsestillatelse.
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32. Forurensning i sjø

Ja

4

3

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.
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.
Rapport vurderer 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.
Båtopplag på land kan være kilde til
forurensing. Det planlegges ikke for
båtopplag i planområdet.
Forurensing i grunnen kan påvirke
sjøområder. Før inngrep i grunnen må det
foreligge godkjent tiltaksplan. Dette
omfatter også hva som iverksettes av
kontroll og overvåkning under inngrepet,
spredning under opparbeidelse vil derfor
sikres i tiltaksplanen. Ytterligere
avbøtende tiltak vil kunne fastsettes når
hele området er tilgjengelig for
undersøkelser.
AVBØTENDE TILTAK:
-

-

-

Det skal utføres supplerende
undersøkelser av grunnen i
området der det ble påvist
høyere konsentrasjon av
miljøgifter.
Opprydningstidspunkt er ikke
fastsatt, det skal være dialog
med Statsforvalteren slik at
utbyggingen ikke kommer i
konflikt med planlagt
sjøbunnsopprydding.
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.
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33. Høyspentlinje (em stråling)

Nei

34. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)

Nei

35. Avfallsbehandling

Nei

36. Oljekatastrofeområde

Nei

Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt forurensning

ja

38. Støy og støv fra trafikk

Ja

Se pkt. 31-32. vedr. spredning av allerede
registrerte forurensingsforekomster.
3

2

Det er utført støyberegninger.
Beregningene viser 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.
Avbøtende tiltak for bebyggelse i
støysone:
Støysone legges inn på
plankartet med tilhørende
bestemmelser:
Alle boenheter får en stille
side, og uteopphold med
støyforhold u.
grenseverdier.
Bygninger med leiligheter i
gul støysone skal være
gjennomgående og i tillegg
har uteplasser på begge
sidene av
leilighetene/bygningene.
For leiligheter hvor den ene
uteplassen er i gul sone
anbefales det å gjøre tiltak
for å dempe støyen ned
mot grenseverdi for
uteoppholdsareal.
Det etableres en
langsgående skjerm langs
Skilsøveien på 2 meter. Se
støyrapport.
Det kan vurderes å innføre
lokale tiltak ved sjenerende
støy fra småbåthavn.

39. Støy og støv fra andre kilder

Nei
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40. Forurensning i sjø

Ja

3

3

Se også punkt. 32.
Det henvises til notat utarbeidet av
Rambøll, datert 22.01.21, samt VArammeplan, datert 22.01.21.
Brøytesnø kan medføre forurensing i sjø
ved snøsmelting fra brøytesnø i opplag.
Problematikk tilknyttet brøytesnø er
hovesakelig tilknyttet motorisert ferdsel.
Planforslaget vil medføre at store deler av
området vil dekkes av grønne områder i
kombinasjon med bolig. Det er ikke
tilrettelagt for motorisert ferdsel i planen
annen en på dagens Fylkesvei.
Trafikkmengde tatt i betraktning anses
miljøgifter som et lite problem. Snø som
smelter vil følge overvannssystemet.
Avfall i sjø er først og fremt en
problematikk når snø dumpes i sjø med
manglende tilrettelegging for vedlikehold.
AVBØTENDE TILTAK:
-

-

-

41. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Det settes krav til at
virksomheter som kan medføre
skadelig avrenning til sjø skal
det etableres oljeutskiller.
Hyppig snøbrøyting og
bortkjøring vil redusere
konsentrasjon av miljøgifter.
God tilgjengelighet på
renovasjonspunkter sikres i
planforslaget, plassert
strategisk i forhold til allment
tilgjengelige arealer,
småbåthavn og gjestebrygger.
Snø kan dumpes i sjø forutsatt
hyppig vedlikehold og godt
tilgjengelige muligheter for
sortering av avfall.

Nei

Transport. Er det risiko for:
Nei

42. Ulykke med farlig gods

Nei

Vær/føre begrenser tilgjengelighet
til området
Trafikksikkerhet
44. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

2

3

Liten endring fra dagens
situasjon. Se punkt 45.
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45. Ulykke med gående/syklende

Ja

2

I dagens situasjon er det
uoversiktlige trafikkarealer på
tomten. Ved planlegging av nytt
område vil det tilføres langt flere
gående og syklende til området,
tilsvarende også større mengder
biltrafikk.

4

AVBØTENDE TILTAK:
Tilnærmet hele planområdet
planlegges bilfritt. Store deler av
bilparkeringen etableres i kjeller.
Rundt avkjørsler sikres sikre
gangforbindelser og kryssing av
trafikkarealer med god sikt for å
hindre ulykker.
Ny utforming av fv 409 forbi
planområdet prosjekteres i
forbindelse med planprosessen for
å sikre god trafiikkflyt og sikkerhet.
Det foreslås en fartsreduksjon til
30 km/t forbi planområdet, slik at
denne sonen forlenges fra
Sveisehallen til opp bakken ned til
planområdet.
46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja

47. Andre ulykkespunkter

Ja

2

2

4

Ved utbygging i trinn vil det være
viktig å påse sikre midlertidige
forbindelser for gående og syklende
som bor i, eller skal ferdes igjennom
planområdet. Dette temaet blir
innarbeidet i byggherrens SHA- plan i
byggefasen.

3

Det er i referat fra oppstartsmøtet
bedt vurdert konsekvenser av en
eventuell kollaps av Tromøybrua.
Forslagsstiller vurderer denne
sannsynligheten som liten, og denne
analysen vil ikke vurdere avbøtende
tiltak for dette punktet.
Det vil ved kollaps av Tromøybrua
kun være tilgjengelig å nå området
sjøveien.

Andre forhold
48. Sabotasje og terrorhandlinger

Nei

- er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål?

Nei

- er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

Nei

Regulerte vannmagasiner, med spesiell
fare for usikker is, endringer i
vannstand mm

Nei
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Naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

Nei

Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Nei

Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei
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OPPSUMMERING
Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak, jfr tabell 1. Nærmere angitte hendelser kommenteres her nærmere.
Tabell 3: Oppsummering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

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

29, 31,
6

4,31,32
12

8,38

9,14,40

10,15

1,16, 47

45, 46

1. Lite sannsynlig

Analysen viser at det er noen aktuelle hendelser som medfører alvorlige/svært alvorlige
konsekvenser:
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 på tilstrekkelig sikring mot ras fastsettes i bestemmelser.
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 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 havnivåstgning og stormflo.
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.
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:
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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.
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.
Punkt 38, markert med høy sannsynlighetsgrad- krever tiltak
Av miljøfaglige forhold er planområdet påvirket av støy. I henhold til trafikk- og støyrapporter vil nyskapt
trafikk på Pusnes gjøre at noe av bebyggelsen som planen legger til rette for ligge innenfor gul støysone.
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.
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.
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.
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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
forbindelser for myke trafikanter til rammesøknad.

Kilder:
-

Va- rammeplan, Stærk og Co (22.01.21)
Notat, samt historisk kartlegging av forurenset grunn, Rambøll (22.01.21)
Mobilitetsplan, Rambøll (21.12.20)
Støyanalyse, Rambøll (11.01.21)

https://artskart.artsdatabanken.no
https://kilden.nibio.no/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/

