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Forslag til detaljregulering for Campus Grimstad Vest 1.gangsbehandling
Rådmannens forslag til vedtak
1. Teknisk utvalg vedtar i medhold av pbl § 12 – 10 å legge forslag til detaljregulering for
Campus Grimstad Vest ut til offentlig ettersyn.
2. Før sluttbehandling av detaljreguleringsplanen ber Teknisk Utvalg rådmannen legge fram
forslag til avtale mellom eiendomsaktørene i B1, B2 og B/A-1. Avtalen skal fastsette og
sikre økonomiske bidrag til regulering og opparbeidelse av universitetsparken. Avtalen skal
signeres av partene og vedtas av kommunestyret før detaljreguleringsplanen
sluttbehandles. Da kan planen sluttbehandles uten rekkefølgekrav om delvis opparbeidelse
av park.
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Sammendrag
Til grunn for detaljreguleringen ligger hensikten å omarbeide adkomstvei inn til det regulerte
boligområdet Tønnevoldsskogen. Endringen innebærer at den regulerte rundkjøringen som var
tenkt benyttet som adkomst til Tønnevoldskogen reguleres bort, og ny adkomst legges i
eksisterende rundkjøring på Terje Løvås vei. Veien vil videre gå mellom friidrettshallen og den
regulerte parken. Utnyttelse og omdisponering av boligområdene er tilnærmet uendret, med
samme volum og antall boliger – med unntak av område B2.1 som er tatt ut grunnet omlegging av
samleveien. Det er også regulert inn gang- og sykkelvei fra Tønnesvoldskogen via eksisterende
turvei ned til Terje Løvåsvei.
Fakta
Asplan Viak fremmer forslag til detaljregulering for Campus Grimstad Vest på vegne av EiGri AS
v/Kjetel Vidar Kittelsen. Hensikten med planforslaget er å omarbeide og utvide gjeldende
detaljregulering for Tønnevoldskogen og Campus Grimstad Arena. I gjeldende planer er
samleveien regulert fra planlagt ny rundkjøring på toppen av Terje Løvåsvei, i nåværende kryss
med Peter Dahlsvei. I forslaget til ny detaljregulering er samleveien lagt fra eksisterende
rundkjøring i kryss med Jon Lilletunsvei og videre langs Tønnesvoldsjordet og vestsiden av
friidrettshallen.
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Nytt planforslag erstatter eller overlapper helt eller delvis ovennevnte planer. Det gjøres ikke nye
vurderinger av forhold som tidligere er behandlet og som ikke berøres av endringene.
Endringer i Tønnevoldskogen:
Detaljregulering for Tønnevoldskogen inneholder til sammen ca. 250 boenheter.
Ett delområde (B2.1) er nå tatt ut av planen og som følge av dette vil det totale antallet boenheter i
Tønnevoldskogen reduseres til 225. Boligområdet er utover dette opprettholdt mht. struktur, volum
og innhold. B2.2 er utvidet ut til grensen i syd.
L1 er omdisponert fra friområde til landbruk etter ønske fra grunneier.
Endringer i Campus Grimstad Arena:
Nytt forslag ivaretar de samme funksjoner som i gjeldende plan.
Forslag til ny samlevei går fra eksisterende rundkjøring. Veien overlapper gjeldende plan for
Campus Grimstad Arena. Det medfører at uteområdene i denne planen må omarbeides. Nytt
planforslag forutsetter en justert løsning for adkomst og parkering til friidrettshallen. Nytt forslag vil
også gi mulighet for utkjøring langs hallens sydfasade, både med tanke på store kjøretøy som ikke
får snudd på parkeringsplass og for å få fordelt trafikken ut av området ved store arrangementer.
Parkeringsplassen ved «torget» er også tilrettelagt med av- og påstigningssone for buss. Forslaget
viser totalt 142 parkeringsplasser. Hallen vil være tilgjengelig for brannvesenets slukkemateriell på
alle fire fasader.
Nytt forslag til samlevei vil medføre vesentlig reduserte investeringskostnader, mindre trafikk på
Terje Løvåsvei, en kortere og mer effektiv veiforbindelse til boligområdene, og en trasé som i
større grad er tilrettelagt for myke trafikanter.
Strekningen fra rundkjøringen og langs hallen vil bli liggende omtrent i nivå med parken og gi god
tilgjengelighet til parken både for myke trafikanter og for kjørende (evt. til en egen parkeringsplass
ved parken). Veiens standard er regulert iht. vegklasse «samlevei S4» i kommunens veinormal.
Endringer i områderegulering for Campus Grimstad:
Område B/A_3 er i områdereguleringen regulert til kontor/undervisningslokaler, forsamlingslokaler
m.m., samt idrettsanlegg, flerbrukshall, hotell og konferansesenter.
I foreliggende planforslag utvides dette området mot syd, bl.a. ved omdisponering av veiareal. Det
er også åpnet for etablering av boliger. Nye boliger her vil helt eller delvis erstatte de boligene som
utgår i området B2.1.
Utnyttelse er regulert i henhold til områdeplanen, mens tillatt byggehøyde er betraktelig økt for
deler av området. Nytt planforslag deler område B/A_3 inn i 4 «soner». Sonene tillater ulike
byggehøyder, med stigende maks gesimshøyde fra k + 42,5 i nord til +56,5 i syd. Områdeplanen
har begrensning på k+45 for hele området. Foreslåtte høyder gir mulighet for en bebyggelse på
inntil 5-6 etasjer sett fra adkomstveien, 3-4 etasjer over Terje Løvåsvei. Løsningen som vises gir et
totalt bygningsvolum på omtrent 35- 40 000 m2 BRA (på gjenværende del av eiendommen, altså
uten friidrettshallen). Bestemmelsene sikrer at bebyggelsen deles opp i hensiktsmessige volumer,
for å redusere effekten av store, dominerende fasader mot Terje Løvås vei.
Terje Løvåsvei:
Ved å sløyfe rundkjøringen som er regulert i detaljregulering for Tønnevoldskogen vil det ikke være
behov for å endre høydene på eksisterende veier, Terje Løvåsvei og Peter Dahls vei. Det
tilrettelegges for bussholdeplass på vestsiden av Terje Løvåsvei ved kryss med Peter Dahls vei.
Planforslaget gir også mulighet for etablering av bro over Terje Løvåsvei for gående/syklende.
Broa kan etableres fra B/A_3 omtrent ved pel 150.
Om endring i rekkefølgekrav:
Detaljregulering for Tønnevoldskogen har en del rekkefølgekrav knyttet til Terje Løvåsvei. Disse er
tatt ut i nytt forslag da det ikke lenger legges opp til etablering av ny rundkjøring her. Kravet om at
Vesterled skal være oppgradert til 4-feltsvei før det kan gis brukstillatelse til mer enn 150 000 m2,
er også tatt ut. Det er tatt inn nytt rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelvei fra
Tønnvoldskogen og over eksisterende turvei forbi Lauvåsvolden gård, og ut på Terje Løvåsvei.
Ros-analysen viser 3 forhold som er vurdert å kunne medføre alvorlige konsekvenser. Det ene
gjelder grunnforholdene i området, som består av tykke strandavsetninger. Det andre gjelder
potensialet for å gjøre arkeologiske funn i området, og det tredje gjelder omdisponering av
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parkareal til veiformål – og de ulempene det medfører. Det legges til grunn at det ikke er
nødvendig å gjøre utredninger utover de forhold som er direkte berørt av forslag til endringer.
Til oppstartsmeldingen, som ble varslet 24.08.16, er det kommet inn 6 merknader.
Fylkesmannen opplyser at omlegging av veitraséen vil være i konflikt med hensynet til dyrket mark,
men understreker at det må vurderes om den foreslåtte løsningen gir en bedre helhetsløsning.
Videre vises det til pliktene kommunen har for å ivareta barn- og unges interesser. Dersom det
gjennom planarbeidet fremgår at den skisserte løsningen er en bedre løsning for å sikre adkomst
til boligområdene, vil fylkesmannen vurdere forslaget ut fra en helhetsløsning for området, og det
vil bli lagt vekt på forholdet til parken som dyrkingsreserve, trafikksikkerhet, planlegging og
opparbeidelse av parken og mulighetene for området B/A_3 og B1.
Fylkeskommunen viser til at landbruksområdet ble tillagt en sentral rolle i mulighetsstudie for
områderegulering for Campus Grimstad. Utbyggingsområdene som omkranser dette såkalte
«grønne hjertet» skulle utvikles som møtested, aktivitetsområde, parselldyrking mv. Av den grunn
ble det jobbet med å legge adkomstveien slik at den ikke skulle skape barrierer mellom
parkområdet, dagens universitetsområde og tilgrensende bymarksområder. Det er viktig å se
arealer i sammenheng, og fylkeskommunen mener derfor at hele parkområdet bør inngå som del
av foreliggende detaljregulering. Det må utredes hvilke ulemper ny veitrasé vil medføre for
bevaring av kulturmiljø. Fylkeskommunen mener det er nødvendig å utrede om det foreligger en
overvekt av fordeler for den langsiktige utviklingen av Campusområdet dersom en velger den
skisserte løsningen for ny samleveitrasé. Kommunen må vektlegge de store regionale interessene
som er knyttet til kommunens vertskapsrolle for universitetet. Kulturminnevernmyndigheten har
tidligere signalisert at arealet for parkformål kan avsettes til framtidig utvidelse av
universitetsområde, og det opplyses om at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven trer i kraft.
Vegvesenet opplyser om at de har hatt dialog med kommunen og at de er positive til ny
adkomstløsning. I det nye forslaget må det være fokus på trafikksikkerhet ved plassering av vei,
parkeringsplasser til idrettshallen og torget foran hallen. For å få til en god avvikling av trafikken fra
rundkjøringen er det viktig at første avkjørsel til hallen trekkes så langt fra rundkjøringen som
mulig.
Johan Martin Ugland, eier av Lauvåsvolden gård, ønsker at den delen av eiendommen 1/22 som
omfattes av planen opprettholdes som friområde slik at det blir liggende som en grønn buffer
mellom gården og det planlagte boligområdet. Ugland viser videre til at grønnstrukturområdet i
gjeldende plan går gjennom gårdstunet og bygningsmassen på gården, og ber om at dette rettes
opp i ny plan.
Campus Arena, Sørild Friidrett v/Roar Flatland opplyser at idrettshallen skal være ferdig i løpet av
sommeren 2017. Campus Arena ønsker å bidra til gode og konstruktive løsninger i forhold til andre
utbyggere i området, men synes imidlertid at forslaget om å føre en vei over deres område ikke er
en god løsning av flere grunner. Camus Arena oppsummerer sin uttalelse slik: Vi ønsker å forholde
oss til gjeldende reguleringsplan vedtatt 03.02.16 for Campus Grimstad Arena. Forslaget om
oppstart og omregulering av «vårt» område skaper usikkerhet rundt vårt prosjekt og gjennomføring
av tiltak utenomhus i vår reguleringsplan. Vi ber om at prosjektet Campus Grimstad Arena ikke blir
utsatt for en slik endring av forutsetningene nå som prosjektet etter lange og grundige prosesser er
blitt realiserbart hensyntatt både bygget, utomhusarealer og forholdet til en mulig langsiktig
utvikling i kombinasjon med parken.
Grimstad idrettsråd v/Johnny Stormark støtter det Sørild skriver i sin merknad og trekker spesielt
fram fire punkter som handler om økt trafikkbelastning tett opp til idrettshallen og at barn må krysse
veien for å komme til idrettshallen. At veien skal ligge som en barriere mellom hall og park må
unngås for enhver pris. Og ikke minst få vekk unødig trafikkstøy fra området.
Å ta ut planlagte rundkjøring av planen medfører at løsningen for trygg skolevei ikke blir god nok.
Derfor foreslås det å oppgradere regulert og eksisterende turvei til gang- og sykkelvei. For å få
dette inn i planforslaget måtte planområdet utvides. Til melding om utvidelse av planområdet, som
ble varslet 24.04.17, kom det inn 3 merknader.
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Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vurderer det som positivt at planområdet utvides for å legge
til rette for at det kan etableres en helårs gang- og sykkelvei til skolen. Videre påpekes det at det
ligger et felt av gammel barskog med verdikategori B (regionalt viktig) på sørsiden av eksisterende
turvei. Fylkesmannen ber om at en unngår inngrep i den viktige naturtypen. Fylkesmannen viser
videre til at nærmest hele planområdet ligger i hensynssone for marine avsetninger.
Farepotensialet må utredes og trygg byggegrunn må dokumenteres ved etablering av den
planlagte gang- og sykkelveien.
Aust-Agder fylkeskommune ser det som positivt at planområdet utvides med bakgrunn i
tilrettelegging for gange- og sykkel. Seksjon for kulturminnevern har ikke kommet med merknader.
Statens vegvesen mener at gang- og sykkelvei i retning skolene i Holvika utfra et trafikksikkerhet
og veiteknisk perspektiv er en «grei løsning». Videre pekes det på at krysset må utformes etter
handbok N100 og at byggegrensen langs Terje Løvåsvei må settes til 20 meter.
Vurderinger:
Rådmannens vurdering av saken er at planforslaget viser en tilfredsstillende adkomstløsning som
ikke går på bekostning av hovedgrepene i de allerede vedtatte planene som berøres av
omleggingen. Adkomstveien anses å være trafikksikker for myke trafikanter ved at gang- og
sykkelvei legges adskilt fra samleveien. Rådmannen mener også at løsningen øker
tilgjengeligheten til parken og vil gi myke trafikanter en hyggeligere opplevelse. Veien vil gi kortere
kjørelengde, mindre stigning og færre støy- og trafikkulemper for bebyggelsen langs Terje Løvås
vei. Ny løsning vil ikke gi økt trafikk på Terje Løvås vei. Som del av utvidelse av planen er det
regulert inn gangveiforbindelse som sikrer trygg skolevei fra Tønnevoldsskogen mot vest og
Holvika skole. Barn- og unges interesser anses å være ivaretatt i det nye planforslaget.
Grimstad kommune er i gang med forprosjekt for planlegging av parken som grenser inntil
planområdet. Fylkeskommunen bemerker i sin merknad at parkområdet kan avsettes til utvidelse
av universitetsområde, noe rådmannen mener er avklart i områdereguleringen. Rådmannen mener
at områdereguleringen ikke setter forutsetninger om at parkområdet skal være dyrkingsreserve
eller utvidelsesområde for universitet.
Rådmannen vil derimot foreslå at det knyttes rekkefølgebestemmelser til foreliggende planforslag
som sikrer etablering av parken. I planbeskrivelsen vises et arealregnskap på hvor mye av det som
opprinnelig er regulert til park som nå går til samlevei. Det foregår flere parallelle planprosesser i
området, noe rådmannen mener er med på å se området i sammenheng. I tillegg til foreliggende
planforslag foregår det arbeid med detaljregulering av område B/A_1 og skisseprosjekt for
utforming av parken. Rådmannen mener derfor at hensynet om å se området under ett blir ivaretatt
selv om ikke parken omfattes av denne planen.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder bemerker at det ligger et felt av gammel barskog med
verdikategori B (regionalt viktig) på sørsiden av eksisterende turvei, som i foreliggende planforslag
reguleres til gang- og sykkelvei. Planforslaget forholder seg til eksisterende vei og vil ikke komme i
konflikt med naturtypen. Det er dermed vurdert at det ikke er behov for videre vurdering etter
naturprisnippene i naturmangfoldloven.
Byggehøydene i B/A_3 utfordrer områdeplanen. Rådmannen mener at dette er et område hvor det
er ønskelig å ha høy utnyttelse og mener av den grunn at det greit å øke høydene i forhold til det
som er regulert i områdeplanen. Planlagt bebyggelse i Tønnvoldskogen vil komme like høyt eller
høyere enn B/A_3. Eksisterende bebyggelse langs Terje Løvåsvei vil derimot bli liggende en del
lavere enn ny bebyggelse, men ettersom Terje Løvåsvei ligger høyere i terrenget enn B/A_3, vil
bare bebyggelsen øverste tre eller fire etasjer være synlig fra Terje Løvåsvei. Det vil også
etterstrebes å lage litt luft imellom bebyggelsen i B/A_3 for å sikre seg mot en sammenhengende
og dominerende fasade mot Terje Løvåsvei.
Det er foreløpig ikke fastsatt noen rekkefølgekrav i forbindelse med bidrag inn i den regulerte
parken som grenser til området. Dette vil komme på et senere tidspunkt og avhenger av avtaler
mellom kommunen og utbyggere i området. Utbygger er klar over at kommunen vil kreve en form
for bidrag om opparbeidelse i parken. Før sluttbehandling av detaljreguleringsplanen ber Teknisk
Utvalg rådmannen legge fram forslag til avtale mellom eiendomsaktørene i B1, B2 og B/A-1.
Avtalen skal fastsette og sikre økonomiske bidrag til regulering og opparbeidelse av
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universitetsparken. Avtalen skal signeres av partene og vedtas av kommunestyret før
detaljreguleringsplanen sluttbehandles. Da kan planen sluttbehandles uten rekkefølgekrav om
delvis opparbeidelse av park. Rådmannen anbefaler at dette tas inn i vedtaks form i forbindelse
med vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn. Det ble gjort ved 1 gangsbehandling av B/A-1.
Aktørene bør likebehandles i størst mulig grad.
Regulert gang- og sykkelvei, som skal fungere som skolevei, kreves opparbeidet i tilknytning til
utbygging av B1 og B2.
Veien mellom B1.1, B1.2 og B1.3 er regulert som gatetun i gjeldende plan for Tønnevoldskogen og
videreføres slik som i foreliggende forslag. Dette strider mot gjeldende veinormal ettersom antall
boenheter overskrider maks antall boenheter ved privat vei. Rådmannen mener i utgangspunktet
at dette burde vært endret i henhold til veinormalen, men ettersom endringene blir svært
omfattende og ligger utenfor de deler av planen som er gjenstand for endring, mener rådmannen
at det er urimelig å kreve endring her. Det samme gjelder for vei f_SV7 som er regulert til felles vei.
Konklusjon
Rådmannen tilrår teknisk utvalg å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.
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