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1

Formålet med planen, jf. § 1a

1.1

Kort presentasjon av prosjektet/planideen

Arendal kommune, ved avdeling Maskiner og anlegg i enhet Kommunalteknikk og
geodata, ønsker å legge til rette for ulike oppgraderingstiltak for driftsenhetens eiendom
Frolandsveien 140 (Solborg) ved Stoa. (gnr.444, bnr.10).
1.2

Bakgrunn for planinitiativet

Solborg driftsstasjon omfatter i dag kommunens virksomheter knyttet til avdelingene Vann
og avløp og Maskiner og anlegg. Avdeling Maskiner og anlegg har ansvar og oppgaver
fordelt på aktiviteter knyttet til driftsstasjonen på Solborg med verksteddrift på tunge og
lette kjøretøy, verksteddrift på anleggsmaskiner og snøryddingsutstyr, samt
vedlikeholdsoppgaver og anleggsvirksomhet på vei vann og avløpssektoren.
Solborg driftsstasjon er døgnbemannet og er i dag base for ca 60 ansatte. I tillegg er det
en del møtevirksomhet knyttet til driftsstasjonen.
Solborg driftsstasjon er i dag uregulert. For den videre driften av anlegget er det viktig
med forutsigbarhet mht. videre utvikling av området. Det er derfor behov for å igangsette
detaljregulering for å tilrettelegge for videre utvikling av driftsstasjonen og for å hjemle
forslag til nye tiltak på eiendommen.
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2.1

Planområdet og virkningen utenfor planområdet, jf. § 1b

Beskrivelse og begrunnelse for valgt avgrensning

Solborg ligger langs fylkesveien mellom Arendal sentrum og Stoa, like nord for dagens
E18‐trasé.
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Planområdet foreslås avgrenset i eiendomsgrensen til driftsstasjonen (eiendom 444/10) i
nord, mot fylkesvei 42 (Frolandsveien) i vest og sør og mot bekkefaret fra Stotjenn til
Solbergvann i øst.
Frolandsveien 136, eiendom 444/120 eid av Arendal eiendom, ønskes innlemmet i
driftsstasjonen. I planprosessen ønsker en å vurdere om også eiendomsteigene 444/30 og
444/114 skal innlemmes som del av området som reguleres til driftsstasjon.
Frolandsveien 132, eiendom 444/88 og 444/203, foreslås opprettholdt som bolig. Denne
ligger i rød støysone. Dersom det å regulere denne til boligformål iht. dagens bruk viser
seg å være problematisk eller ressurskrevende, kan det være aktuelt å ta disse to
eiendommene ut av planforslaget.
2.2

Grunneiere / rettighetshavere

Foreslått planområde omfatter følgende eiendommer og rettighetshavere:
444/10
444/120
444/114
444/30
444/88
444/203
2.3

Arendal kommune
Arendal kommune
Arendal kommune
Lola Jansson
Harry Olav Harnes
Harry Olav Harnes

Vurdering av om planen vil få virkninger utenfor planområdet

Området ligger sentralt i Arendal, tett på hovedveinett. Det er etablert sammenhengende
gang- og sykkelvei langs Frolandsveien og det er kort avstand til eksisterende
bussholdeplasser.
Ut over at det tilrettelegges for bedre arealutnyttelse er det ikke planlagt å endre på
arealbruken eller trafikksituasjonen på bakkenivå. Regulering av driftsstasjonen vurderes
derfor å gi få virkninger utenfor planområdet.
Forholdet til planlagt ny E18 i bro over området forutsettes drøftet og avklart med Nye
Veier som del av planprosessen.
Det går i dag både vann- og avløpsledninger i bekken fra Stotjenn øst for planområdet.
Disse vil ikke påvirkes av planlagt utbygging og er ikke tatt med i planområdet.
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Detaljer i planen, jf. § 1 c-f

3.1

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

De foreløpig aktuelle tiltakene for driftsstasjonen er:
•
•
•
•
•

Etablering av ladestruktur for el‐biler og fremtidig maskinpark
Utskiftning av nettstasjon
Oppgradering av garderobeanlegg
Oppgradering av enkelte bygg
Omlegging av trafikkplan internt på området
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Det er som del av planarbeidet også ønskelig å vurdere potensialet for ev. fremtidig
vekst/utbyggingsmuligheter.
Eksisterende høyspentledning gjennom området er lagt som jordkabel i bakken.
3.2

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

Eksisterende bebyggelse definerer aktuell byggegrense mot nord og øst, mens
bygegrenen mot sør og vest vil måtte forholde seg til eksisterende fylkesvei. Aktuelle
byggehøyde vurderes og avklares som del av planprosessen.
Planforslagets virkninger på landskap og omgivelser foreslås vurdert og illustrert gjennom
at det etableres en terrengmodell med forslag til planlagt og hjemlet ny bebyggelse.
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Gjeldende planstatus og forhold til overordnet planverk, jf. § 1g

Det vurderes at planinitiativet ikke er i vesentlig konflikt med følgende:
4.1

Statlige planretningslinjer
•
•
•
•

4.2

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Regionale planer

• Areal- og transportplan for Arendalsregionen (ATP)
• Handlingsprogram 2018-2021, Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025
• Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder
4.3

Kommuneplanens arealdel 2019-2029

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel vist med foreslått planavgrensning (sort stiplet line)
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Solborg driftsstasjon er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting (nåværende), mens eiendommene sør i planområdet er avsatt til boligformål
(nåværende).
4.4

Kommunedelplaner

Figur 2 Utsnitt av kommunedelplan for Myra – Bråstad vist med foreslått planavgrensning (sort stiplet tykk line)

Planområdet berøres av to kommunedelplaner.
Kommunedelplanen for Myra – Bråstad (planid 1717r6)
Driftsstasjonen er i kommunedelplanen for Myra – Bråstad (planid 1717r6) avsatt til
offentlig bebyggelse (felt O1), mens eiendommene sør i planområdet er avsatt til bolig
(felt B9).
I kommunedelplanen angis det i bestemmelse 4.1 at felt B9 ligger innenfor rød støysone,
hvilket indikerer at området er lite egnet for støyfølsom bebyggelse. Felt B9 omfattes også
av kommunedelplanens bestemmelse 2.9 som krever at:
Nye byggetiltak etter § 93 eller 86a i eksisterende byggeområder (b1 – b11) kan ikke
finne sted før området er kartlagt av entomologisk fagkyndige i forhold til
potensialet for leveområde for garveren, Prionus coriarius. Kartleggingen må
dokumentere at omsøkt byggetiltak vil være uproblematisk for arten.
Det er behov for å avklare om denne bestemmelsen skal videreføres ifbm. regulering av
Frolandsveien 132 (boligen helt sør i planområdet) til boligformål.
Kommunedel-planen for E18 Dørdal – Grimstad (planid 2019-19)
Store deler av driftsstasjonen på Solborg er båndlagt gjennom hensynssone H710_1 i
kommunedel-planen for E18 Dørdal – Grimstad (planid 2019-19). Hensynsone H710_1
omfatter kryss og lokalveier og angir krav til standard og utforming. Det er formulert
følgende bestemmelse til hensynsonen for kryssområdet Harebakken – Stoa i Arendal:
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Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal kryssene tilpasses tilstøtende veisystem, og
sammenhengen i eksisterende gang-/sykkelveisystem skal opprettholdes.
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilrettelegges for nytt
kollektivknutepunkt ved Høgedal med gang- og sykkelveiforbindelse til fv. 42 og fv.
410. Ved Harebakken skal det etableres halvt kryss med østvendte ramper og ved
Stoa skal det etableres halvt kryss med vestvendte ramper.
Det har vært dialog med prosessleder hos Nye Veier angående avklaring om de vil
motsette seg at det senere gis dispensasjon fra denne båndleggingssonen mht.
gjennomføring av planlagte tiltak.
Nye Veier gir i epost av 16. november 2021 tilbakemelding om at det er lite som tilsier at
E18 flyttes så langt mot vest at nordvestre del av båndleggingssonen skal komme til
utnyttelse. Eiendommen ligger i ytterkant av det Nye Veier anser som aktuelt å benytte til
et eventuelt anleggsområde.
Nye Veier opplyser om at Frolandsveien ikke er antatt og skulle utvides i forbindelse med
bygging av ny E18. Dagens standard er god med gul stripe, belysning og adskilt
gang/sykkelvei.
Nye Veier ser på bakgrunn av dette ser vi ingen utfordringer med skisserte tiltak og vil
følgelig ikke ha motforestillinger til at disse blir gjennomført.
4.5

Gjeldende regulering

Figur 3 Utsnitt av regulert situasjon i område vist med foreslått planavgrensning (sort stiplet line)

Alle eiendommene innenfor planområdet er i dag uregulert.
4.6

Planer under arbeid

Det er igangsatt reguleringsarbeid for Heidalskollen i øst, planid 2013-27 (angitt med rødt
rutenett). Oppstart planarbeid ble varslet av Rambøll i brev av 20. november 2013. I
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oppstartsvarselet informeres det at formålet med reguleringen er å legge til rette for ny
boligbebyggelse innenfor eiendommen 444/197.
Det foreligger ikke planforslag av området og en kan av det anta at planarbeidet har
stoppet opp.
Det vurderes å ikke være behov for felles tiltak slik at planarbeidet for Solborg ikke vil være
avhengig av avklaring knyttet til varslet planarbeid for Heidalskollen-
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5.1

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet, jf. § 1h
Kulturminne-/kulturmiljøinteresser

Det er ikke registrerte kulturminne, Sefrak-registrerte bygg eller andre kulturmiljøinteresser
knyttet til området. Solborg driftsstasjon var tidligere eid av Televerket. Her står det igjen
en gammel garasje, som er blitt ombygd flere ganger. Garasjen ble opprinnelig ført opp
på Fiane i Holt, men ble flyttet ned til Solborg rett etter krigen. Garasjen har gamle
slagporter fra 40-tallet. Forslagsstiller vil, som del av planprosessen, ta kontakt med Norsk
Teknisk Museum for å avklare om de er interessert i å ta vare på disse portene.
5.2

Naturmangfold

Det er ikke registrerte naturtyper innenfor planområdet. Solborgvann (id: BN00023679)
som ligger sør for E18 og Frolandsveien (fv. 42) er i Naturbase angitt naturtype: «Ikke
forsuret restområde». Registreringsdato er angitt til 30.10.2003 og verdien er angitt som
«Viktig».
Siden området allerede er bygd vurderes det å ikke være behov for utføre ny registrering
ifbm. dette planarbeidet, men det vil være behov for å avklare om planområdet berører
leveområde for garveren, Prionus coriarius (jf. rekkeføgekrav 2.9 i kommunedelplanen for
Myra – Bråstad.
5.3

Vannmiljø

Bekkedraget øst for planområdet er iht. Naturbase del av Biebekken – Solbergvassdraget
(vannforekomstid: 019-502-R). Bekken er angitt å ha dårlig økologisk og kjemisk tilstand.
Det vil være viktig å påse at avrenning fra planområdet ikke påvirker vannkvaliteten
negativt. Dette vil bli vurdert og håndtert som del av rammeplan for VA.
Virksomheten på Solborg er Miljøfyrtårnsertifisert og ble sist resertifisert i 2021. Neste
resertifisering er i 2024.
5.4

Friluftslivsinteresser/bruksinteresser

Det går en adkomstvei til Frolandsveien 128, eksisterende bolig i nord, på østsiden av
planområdet. Denne er en del av stinettet i friluftsområdene rundt Østensbu i nord og
Varden i øst.
Regulering av driftsstasjonen vil ikke påvirke disse forbindelseslinjene.
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Samfunnssikkerhet, jf. § 1i

I alle reguleringsplaner skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering. ROSanalysen utarbeides iht. kommunal sin mal. Eksisterende og planlagte tiltak vurderes å ikke
være spesielt risikoutsatt eller kunne få innvirkning på spesielle samfunnskritiske
funksjoner.
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Varsel om oppstart, jf. § 1j

Det forutsettes at liste med mottakere av varsel drøftes og avklares i oppstartsmøte. I
tillegg til naboer så vurderes følgende som aktuelle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Agder fylkeskommune
Statsforvalteren i Agder
Statens vegvesen
Nye Veier
Bane Nor
NVE
Agder Energi Nett
Barn- og unges representant i kommunen
Agder renovasjon
Arendal brannvesen

Medvirkning, jf. § 1k

Ut over avklaring med direkte berørte grunneiere, vei- og baneeiere/forvaltere (herunder
Nye Veier og Bane Nor) vurderes det å ikke være behov for prosess ut over lovpålagt
medvirkning.
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Konsekvensutredning, jf. § 1l

Planlagt virksomhet er ikke et vedlegg 1 tiltak iht. forskrift om konsekvensutredninger (§ 6
Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes) eller vurderes å kunne få vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn (jf. §8). Planen vurderes å ikke omfattes av forskrift om
konsekvensutredninger.

10 Særskilte delutredninger som skal inngå i planforslaget
Ut over plan- og bygningslovens krav om utarbeiding av ROS-analyse og
kommuneplanens krav om utarbeiding mobilitetsplan og rammeplan for VA vurderes det
å ikke være behov fors særskilte delutredninger som skal inngå i planforslaget. Behov og
ev. omfanget av mobilitetsplan forutsettes avklart med planmyndigheten i oppstartsmøte.
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