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Mindre endring av detaljregulering for Oddensenteret

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 10.05.2016
Behandling:
VOTERING:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Teknisk utvalg vedtar i medhold av pbl.§12-14, mindre endring av detaljregulering for
Oddensenteret. Følgende punkter innarbeides i kart og bestemmelser:
1. Bestemmelse §5.2 endres til: Oppholds-,arbeids- og publikumsrom, samt
inngangspartier, kan bygges på nivåer i henhold til kart med nye høyder, datert 29.01.16.
Øvrige oppholds-, arbeids-, publikumsrom og inngangspartier i nye bygg skal ikke ha
gulv lavere enn kote + 3 for å sikres mot flom/flo.
2. Adkomstpil i plankartet flyttes ca. 35 meter mot øst, mellom adkomstveien Odden og
felt B.
3. Nytt rekkefølgekrav: Før parkeringskjeller tas i bruk skal rundkjøring være etablert.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Teknisk utvalg vedtar i medhold av pbl.§12-14, mindre endring av detaljregulering for
Oddensenteret. Følgende punkter innarbeides i kart og bestemmelser:
1. Bestemmelse §5.2 endres til: Oppholds-,arbeids- og publikumsrom, samt
inngangspartier, kan bygges på nivåer i henhold til kart med nye høyder, datert 29.01.16.

Øvrige oppholds-, arbeids-, publikumsrom og inngangspartier i nye bygg skal ikke ha
gulv lavere enn kote + 3 for å sikres mot flom/flo.
2. Adkomstpil i plankartet flyttes ca. 35 meter mot øst, mellom adkomstveien Odden og
felt B.
3. Nytt rekkefølgekrav: Før parkeringskjeller tas i bruk skal rundkjøring være etablert.
Dokumentliste:
Beskrivelse av endringsforslag
Kart over dagens situasjon
Kart med nye høyder, datert 29.01.16
Alle innkomne merknader
Trafikkanalyse
Sammendrag:
Cowi søker om mindre reguleringsendring av vedtatt reguleringsplan for Oddensenteret.
Søknaden omfatter:
 endring av kotehøyder på gulv og innganger i deler av den planlagte bebyggelsen
 endring av innkjøring til parkeringskjeller
Fakta:
Detaljreguleringsplan for Oddensenteret ble vedtatt i kommunestyret den 18.08.15. Den
07.12.15 vedtok kommunestyret å rette opp to bestemmelser som inneholdt feil høyder. Begge
vedtakene er påklaget, avvist i teknisk utvalg og oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Klagene er ikke avgjort hos fylkesmannen.
Nå søker forslagstiller om mindre endring av reguleringsplanen. Endringene gjelder byggehøyde
på gulv og innganger, og plassering av nedkjøring til parkeringskjeller.
Byggehøyde:
I gjeldende plan er det satt krav til at gulvareal og innganger i ny bebyggelse skal etableres på
kote + 3 av hensyn til evt. flo og flom. Ved detaljprosjektering av bygget har det vist seg
utfordrende å tilfredsstille dette kravet. Årsaken til det er både at bygget får en dårlig tilpasning
til omgivelsene da det blir store høydeforskjeller og utfordring i forhold til å bygge på
eksisterende bygning, som videre krever etablering av ramper innvendig i bygget. Kontakten til
sjøen svekkes også.
I planbeskrivelsen er det redegjort for forventede nivåer for havnivåstigning og stormflo, og
vurderingen er basert på den samme vurderingen som ble gjort i arbeidet med reguleringsplan
for Vesterbukt der maksimalt havnivå ved stormflo, i år 2100 er beregnet til 185 cm høyere enn
i dag. For Vesterbukt er det akseptert at ny bebyggelse kan etableres lavere enn kote +3, men
som risikoreduserende tiltak er det regulert inn en minstehøyde på kote +2,20 på byløperen som
skal ligge mellom sjøen og bebyggelsen. Denne vil fungere som en barriere mot sjøen.
For reguleringsplan for Oddensenteret er laveste byggehøyde og inngangspartier nå foreslått
etablert på kote + 2,30.
Innkjøring til parkeringskjeller:
Det ønskes å flytte innkjøringen til parkeringskjelleren til byggets sørøstre hjørne. Den blir da
liggende i tilknytning til den regulerte rundkjøringen innerst i Oddenveien. Det foreslås å legge
inn en dråpeøy ved innkjøringen til rundkjøringen som vil bidra til å lette lesbarheten av
systemet, samt å gi en tydelig innkjøring til parkeringskjelleren.

Innkjøring til parkeringskjeller etableres på samme nivå som dagens vei, Odden, på kote +
2,10/2,20, og etableres med mekanisk flomsikring.
Det har kommet inn tre merknader til saken. Fylkeskommunen har ingen merknader til endret
innkjøring til parkeringskjelleren. Når det gjelder reduserte kotehøyder, må kommunen selv ta
stilling til om de er akseptable eller tilrådelige i et ROS-perspektiv.
Fylkesmannens miljøvernavdeling har vurdert endringene og kan ikke se at de får konsekvenser
for interessene de er satt til å ivareta. De har heller ingen merknader til at søknaden behandles
som en mindre endring.
Statens vegvesen anbefaler i sin merknad at det ses på en annen løsning for adkomst til
parkeringskjelleren fordi det knyttes problemstillinger til valgte løsning. Utfordringene ligger i
hvordan etablering av en ekstra arm påvirker sikt og utforming av utkjøring. Ut ifra
oppsummering av dialog med vegvesenet i ettertid, går det fram at vegvesenet ikke har
innvendinger til foreslåtte løsning. Veien som berøres er kommunal, derfor er innspill fra
vegvesenet å anse som faglige råd.
Vurdering:
Rådmannen mener at endring av kotehøyder på gulvnivå og innganger kan aksepteres.
Forslagstiller har sammenlignet forholdene med reguleringsplan for Vesterbukt der det er
akseptert en redusert kotehøyde. Rådmannen kan ikke se at det må gjøres en annen vurdering i
området rundt Oddensenteret.
Når det gjelder flytting av innkjøring til parkeringskjelleren, mener rådmannen at forslaget vil
endre trafikkbildet på en slik måte at det utløser behov for etablering av rundkjøringen som er
regulert i havneplanen. I planbeskrivelsen illustreres tenkt løsning.
I utgangspunktet kan ikke plasseringen anses å være optimal, ettersom innkjøringen kommer
nærmest parallelt med en annen vei, men forslagstiller skriver at denne situasjonen kan
forbedres ved å legge enn dråpeøy ved innkjøringen til rundkjøringen. Det kan, sammen med en
tydelig innkjøring, bidra til å lette lesbarheten av veisystemet. Rådmannen anser det derfor som
en forutsetning at rundkjøringen etableres dersom foreslåtte løsning skal benyttes.
I planen for Oddensenteret legges det opp til at all trafikk til senteret, både boliger og
kjøpesenter, skal inn i parkeringskjelleren. I vedtatt plan er det lagt opp til inn/utkjøring via tkryss på eksisterende vei. Dersom innkjøringen til parkeringskjelleren flyttes slik det nå
foreslås, vil det medføre at all trafikk til og fra senteret må innom rundkjøringen. Med det mener
rådmannen at utbygger av Oddensenteret bør etablere den regulerte rundkjøringen, og at dette
legges inn som rekkefølgekrav. Utbygger er orientert om innstillingen og er innforstått med
kravet.
Ettersom innkjøringen etableres på samme kotehøyde som dagens vei, mener rådmannen at det
blir svært viktig at flomveier, særlig fra vannledninger/flom, ledes bort ifra parkeringskjellerens
innkjøring. Dette er forhold som skal håndteres i teknisk plan, og må derfor anses som ivaretatt.
Konklusjon:
Rådmannen konkluderer med å anbefale teknisk utvalg å vedta foreslåtte endringer, med
tilleggsbestemmelse om krav til opparbeidelse av rundkjøring i henhold til foreslåtte løsning.

