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FORORD
Asplan Viak AS er engasjert av EiGri AS v/Kjetel Vidar Kittelsen til å omarbeide og utvide
gjeldende detaljregulering for Tønnevoldskogen, i den hensikt å legge til rette for en ny
samleveitrasé til boligområdene B1 og B2 i områdereguleringen for Campus Grimstad.
I gjeldende planer er samleveien regulert fra planlagt ny rundkjøring på toppen av Terje
Løvås vei, i nåværende kryss med Peter Dahls vei. I forslaget til ny detaljregulering er
samleveien lagt fra eksisterende rundkjøring i kryss med Jon Lilletuns vei og videre langs
Tønnevolds jorde og vestsiden av ny friidrettshall Campus Grimstad Arena.
Forslag til ny detaljregulering med plantittel Campus Grimstad Vest, erstatter i sin helhet
detaljreguleringer for Tønnevoldskogen og Campus Grimstad Arena, og en mindre ikke
detaljregulert del av områdereguleringen for Campus Grimstad.
Planforslag datert 01.03.17 ble sendt inn til Grimstad kommune i e-post 14.03.17. Forslaget
ble gjennomgått i et møte med planenheten 24.04.17. Planen ble deretter utvidet ved
regulering av nåværende turvei mellom Vestre Grøm og Terje Løvås vei til offentlig gang/sykkelvei. Planforslag revidert 22.05.17 ble sendt inn til kommunen i e-post 22.05.17.
Planforslag revidert 22.05.17 ble gjennomgått med planenheten i møte 31.05.17 og planen
revidert på nytt 01.06.17.
Forslaget ble behandlet første gang av Teknisk utvalg i møte 04.07.17 sak 17/92.
Behandlingen er gjengitt i kapittel 7. Planforslaget er revidert 01.08.17 i tråd med vedtaket.
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1 PLANSTATUS
1.1

Områderegulering

Områdereguleringen for Campus Grimstad ble vedtatt av Grimstad kommunestyre 23.05.11.
Planen stiller krav om detaljregulering som grunnlag for gjennomføring av byggeområdene
og parken (Tønnevolds jorde).
Pr. i dag er det kun Tønnevoldskogen (område B2 og del av område B1) og Campus
Grimstad Arena (del av kombinertområde B/A3) som er detaljregulert. Område B/A_1 er tatt
opp til regulering av J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS.

Del av gjeldende områderegulering for Campus Grimstad

Ingen anlegg er påbegynt med unntak av friidrettshallen i nordre del av område B/A_3.
Friidrettshallen skal stå ferdig til bruk i august 2017.
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Detaljreguleringer
Bildet viser gjeldende detaljregulering
for Tønnevoldskogen boligområde,
med atkomst via samlevei fra planlagt
ny rundkjøring i kryss Terje Løvås
vei/Peter Dahls vei.
Ny friidrettshall inngår i detaljregulering
for Campus Grimstad Arena, vedtatt av
formannskapet 03.05.16, sak 31/16.
Detaljreguleringen for idrettshallen
omfatter nordre del av kombinertområde B/A_3 i områdereguleringen
for Campus Grimstad.

Detaljregulering for Tønnevoldskogen, vedtatt 28.10.13

Kombinertområde B/A_3 er satt av til
følgende formål: «kontorformål, undervisningslokaler, forsamlingslokaler mm,
samt tilsvarende funksjoner, samt idrettsanlegg/ flerbrukshall og hotell og
konferansesenter».
I detaljreguleringen for Campus Grimstad
Arena er det gitt egne bestemmelser til de
ulike arealformålene, som erstatter og utfyller bestemmelsene til områdereguleringen.
Bestemmelsene til detaljreguleringen for
Tønnevoldskogen er opprettholdt og
justert. De materielle bestemmelsene til
detaljreguleringen for Campus Grimstad
Arena, er tatt inn i bestemmelsene til nytt
planforslag for Campus Grimstad Vest.

Gjeldende detaljregulering for Campus Grimstad Arena
vedtatt 03.05.16
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2 BAKGRUNN
2.1

Hensikt med reguleringen

I områdereguleringen for Campus Grimstad er samleveien til boligområdene B1 og B2 vist
fra planlagt rundkjøring i kryss Terje Løvås vei/Peter Dahls vei. Denne løsningen er
videreført og bearbeidet i detaljreguleringen for Tønnevoldskogen.
Hensikten med ny regulering er å i stedet legge til rette for en samleveitrasé fra eksisterende
rundkjøring i kryss Terje Løvås vei/Jon Lilletuns vei og videre langs vestsiden av fridrettshallen Campus Grimstad Arena, som er under oppføring i del av område B/A_3.

2.2

Gjeldende reguleringsplaner

Nytt planforslag vil overlappe/erstatte hele eller deler av følgende reguleringsplaner:


Del av områderegulering for Campus Grimstad - vedtatt av Grimstad
kommunestyre 23.05.11.
Detaljregulering for Tønnevoldskogen (område B2 og del av område B1) - vedtatt
av Grimstad kommunestyre 28.10.13.
Detaljregulering for Campus Grimstad Arena - vedtatt av formannskapet i
Grimstad kommune 03.05.16 (ved delegert myndighet).




Detaljreguleringen for Tønnevoldskogen inneholder til sammen ca. 250 boenheter, herav ca.
50 innenfor område B1. Områdereguleringen for Campus Grimstad fastsetter at hele område
B1 skal utnyttes til minst 390 boenheter - dvs. at områdene B1 og B2 til sammen vil omfatte
minst 600 boenheter.

2.3

Oppstartmøte

Oppstartmøte for regulering av ny samleveitrasé ble avholdt med planenheten i Grimstad
kommune 01.07.16. I referatet fra møtet skriver kommunen følgende:
Planavdelingen ser flere fordeler ved valgt løsning, deriblant bedre adkomst til boligene
og en slipper en forverring av trafikksituasjonen på Terje Løvåsvei ved å unngå ny
rundkjøring på en bakketopp. Tilgjengeligheten til parken for myke trafikanter blir bedret.
Ulempene ved tiltaket er at det bruker parkareal. Dette søkes kompensert i planprosessen ved at frigitte arealer tilføres parkarealene. Veistandarden må gjenspeile at
dette er en vei gjennom en park med god tilrettelegging for myke trafikanter og parkmessig vegetasjonsbruk på sidearealene.
Rekkefølgekrav om opparbeiding i torv og infrastruktur til Campus Grimstad Arena vil
vurderes og evt. erstattes av nye rekkefølgekrav som følge av evt. nye valgte løsninger
på disse arealene.

2.4

Melding om planarbeid

Melding om planarbeid ble sendt ut 24.08.16. I meldingen er omfanget av reguleringen
beskrevet slik:
I meldingen er tatt med hele planområdet for Tønnevoldskogen, under henvisning til at
rundkjøring og samlevei i gjeldende plan må tas ut og omdisponeres til annet formål.
Atkomsten inn i Tønnevoldskogen boligområde må justeres og tilpasses ny veiløsning.
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Ny samlevei fra kryss Terje Løvås vei/Jon Lilletuns vei vil gå gjennom planområdet for
Campus Grimstad Arena og medføre at regulerte løsninger for avkjørsel, parkering og
utearealer nord for hallen må omarbeides.
Meldingsområdet ble trukket romslig opp ut på Tønnevolds jorde, før veitraséen er fastlagt.
Målsettingen har imidlertid vært å legge samleveien så nær friidrettshallen som mulig for å
minimalisere inngrepet i og omdisponeringen av den regulerte parken.
Det er videre opplyst om at deler av de arealene som omdisponeres fra parkområde til veiformål vil bli erstattet bl.a. ved at samleveien i gjeldende plan tilbakeføres til grønnstruktur.
Ved gjennomgang av planforslaget med kommunens planenhet i møte den 22.04.17, stilte
kommunen krav om at del av turveien mellom Vestre Grøm og Terje Løvås vei blir tatt med i
reguleringsplanen og regulert som offentlig gang-/sykkelvei. Melding om utvidelse av planområdet ble sendt ut 26.04.17 og meldingen annonsert i Grimstad Adressetidende 29.04.17,
med uttalefrist 22.05.17.

2.5

Eiendomsforhold
Kartet viser gjeldende
eiendomsgrenser.
Grensene for idrettshallen (gnr. 1/bnr.
373) følger hallens
yttervegg.
Eiendommen for
Tønnevoldskogen
boligområde (gnr. 1
bnr. 350) er opprettet
basert på gjeldende
detaljregulering.
Grensen mot parken
følger regulert samleveitrasé langs bunn
fylling.

Eiendomskart
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3 PLANFORSLAGET
3.1

Plankartet

Forslag til detaljregulering for Campus Grimstad Vest
– datert 01.03.17 revidert sist 01.06.17 (planforslag 01.03.17 innfelt)

Planforslaget er framstilt som detaljregulering iht. plan- og bygningslovens § 12-3. I § 12-4
siste ledd står følgende om planens varighet:
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Tønnevoldskogen
I gjeldende detaljregulering for Tønnevoldskogen boligområde (del av
område B1 og område B2) er det
fastsatt at antall boliger i områdene
B1.1 – B1.3 skal utgjøre minst 45 og i
områdene B2.1 – B2.10 minst 180.
Område B2.1 som var forutsatt å ha
atkomst direkte fra den tidligere samleveien i syd, er tatt ut i nytt planforslag.
Som følge av dette er minstekravet til
antall boliger i område B2 redusert til
160.
Gjeldende detaljregulering inneholder
ca. 250 boliger – ca. 225 utenom
område B2.1.
Evt. boliger (leiligheter) i område
B/A_3 vil sannsynligvis erstatte og
heller øke det totale antall boliger.
Boligområdet er for øvrig opprettholdt
mht. struktur, volum og innhold. B2.2
er utvidet ut til eiendomsgrensen i syd.
Ved revisjon 01.06.17 er gårdstunet til
Lauvåsvollen Gård regulert til landbruksformål. Grensen mot friområde
a_F4 er justert etter ønske fra grunneier.

Utsnitt av plankart – Campus Grimstad Vest
revidert sist 01.06.17



Samleveien

Forslag til ny samlevei fra eksisterende rundkjøring i kryss Terje Løvås vei/Jon Lilletuns
erstatter gjeldende plan for Campus Grimstad Arena og medfører endret løsning for atkomst
og parkering (jfr. illustrasjon til gjeldende regulering).
En samlevei fra kryss med Jon Lilletuns vei vil gi vesentlige reduserte investeringskostnader, mindre trafikk på Terje Løvås vei, en kortere og mer effektiv veiforbindelse (med
mindre høydevariasjoner) til boligområdene, og en trasé som i større grad er tilrettelagt for
myke trafikanter.
Atkomst til boligområdet anlegges fra samleveien i syd. Samleveien vil bli liggende noe
lavere langs boligområdet enn i gjeldende plan, med mindre oppfylling mot jordet.
Strekningen fra rundkjøringen og langs hallen vil bli liggende omtrent i nivå med parken og gi
god tilgjengelighet til parken både for gående/syklende og for kjørende (evt. til en egen
parkeringsplass for parken). Og veien gir en funksjonell atkomst til område B/A_3 (som så
vidt vi kan se mangler i gjeldende plan).
Samleveien kan bygges opp med overskuddsmasser fra område B2 og evt. område B1, slik
at det ikke vil være nødvendig å transportere masser utenfra til bygging av veien.
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Lengdeprofil for samleveien

Veiens standard er regulert iht. vegklasse «Samlevei S4» i kommunens veinormaler (vedtatt
20.06.14). Rabatten mellom kjøreveien og gang-/sykkelveien er avsatt med 3,0 meter.

Normalprofil for ny samlevei

Minste kurveradius er R = 40 meter og største stigning 7 %.


Campus Grimstad Arena

Gjeldende detaljregulering

Forslag til ny detaljregulering ivaretar de
samme funksjoner som i gjeldende plan.
Illustrasjonen under viser løsningene som
Utsnitt av forslag til detaljregulering for
ny detaljregulering er basert på mht.
Campus Grimstad Vest
atkomst, parkering og uteområder. Nytt
forslag gir imidlertid mulighet for utkjøring langs hallens sydfasade, med tanke på store
kjøretøyer som ikke får snudd på parkeringsplassen. I tillegg gir dette en fordeling av
trafikken ut av området ved store arrangementer.
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Forslaget viser i alt 58 parkeringsplasser i tilknytning til «torget» og inngangssonen ved
nordfasaden av hallen, og i alt 86 plasser langs østfasaden - til sammen 142 plasser. Av
disse ligger ca. 13 plasser på areal avsatt til veiformål i områdereguleringen. Dette arealet er
angitt med hensynssone H410_1 tilsvarende som i gjeldende detaljregulering for Campus
Grimstad Arena. I gjeldende plan utgjør antall p-plasser totalt 132 (iflg. illustrasjonsplanen).
Trafikkområdet langs østsiden av hallen kan benyttes til oppstilling av større kjøretøyer i
forbindelse med evt. TV-produksjoner, transport av tyngre utstyr ol. - med utkjøring syd for
hallen. Hallen vil være tilgjengelig for brannvesenets slukkemateriell på alle 4 fasader.
Den kombinerte kjøreog parkeringsplassen
kan ved behov nyttes
som atkomst til område
B/A_3 (evt. til p-kjeller)
syd for idrettshallen.
Parkeringsplassen ved
«torget» på nordsiden
av hallen er tilrettelagt
med av- og påstigningssone dimensjonert for
buss (3 etterhverandre).
Illustrasjonsplanen viser
44 parkeringsplasser for
sykkel.

Illustrasjon til forslag til ny detaljregulering – datert 01.03.17,
revidert 22.05.17

Ved en kontroll av siktsoner i
forbindelse med revisjon
22.05.17, er avkjørselen
nærmest rundkjøringen
justert ca. 2 meter mot øst.
Tegningen viser sporing for
buss med innkjøring i vestre
avkjørsel og ut i avkjørselen
nærmest rundkjøringen.
Bildet på neste side viser
regulerte siktsoner i begge
avkjørslene.

Sporing for buss
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Siktsoner

Bildet viser hvordan det var
tenkt at Campusområdet
skulle utvikles da områdereguleringen ble utarbeidet
i 2011.

3D-modell til områdereguleringen (Rambøll)

Bildene under viser en modell av friidrettshallens nord- og vestfasade.

Nordfasade
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Vestfasade



Kombinertområde B/A3

I gjeldende områderegulering er kombinertområde BA_3 satt av til: «kontorformål, undervisningslokaler, forsamlingslokaler mm, samt tilsvarende funksjoner, samt idrettsanlegg/
flerbrukshall og hotell og konferansesenter».
I forslaget til ny detaljregulering er området utvidet mot syd bl.a. ved omdisponering av
veiareal i gjeldende plan.
I gjeldende områderegulering utgjør B/A_3 inkl. tomt
for friidrettshall 28,1 daa. I nytt planforslag utgjør gjenværende/utvidet del 18 daa.
Terje Løvås vei stiger langs område B/A3 fra ca. k.
+36 til ca. k. +44. Atkomst langs vestsiden gir mulighet
for å bygge ut området etappevis med en avtrappende
bebyggelse tilpasset Terje Løvås vei og det stigende
terrenget i området.
Tillatt høyde innenfor hele området er i gjeldende plan
satt til k. +45 og maks utnyttelse i % BYA til 80 %. I
forslaget til ny detaljregulering er området inndelt i 4
«soner» (med byggegrenser), med stigende maks
gesimshøyde - fra k. +42,5 i nord til k. +56,5 i syd.
Tillatte høyder gir mulighet for en bebyggelse i inntil 5 6 etasjer sett fra atkomstveien langs vestsiden, 3 – 4
etasjer over Terje Løvås vei. Byggegrensene mellom
sonene kan justeres/tilpasses ved utbygging. Tillatt
utnyttelse er opprettholdt med %BYA = 80 %.
Løsningen vil etablere en «næringskorridor» langs
Terje Løvås vei med muligheter for samhandlende
virksomheter innen bl.a. næring, undervisning og
forskning.

Snittet under illustrerer hvordan bebyggelsen ligger i forhold eksisterende terreng, atkomstveien og Terje Løvås vei.
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Bildet viser utvidelsen av område B/A3
i forhold til nåværende eiendomsgrenser.

Bildet under viser lengdeprofil for
atkomstveien til område B/A3 fra ny
samlevei.

Lengdeprofil av atkomstveien til område B/A3

Bildene under viser et prinsipp for en mulig avtrappende bebyggelsesstruktur i område B/A3.

Enkel 3D-modell for en mulig bebyggelse i område B/A_3
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Enkel 3D-skisse av idrettshallen og en mulig bebyggelse i område B/A3

Enkel 3D-skisse

I bestemmelsene til forslaget til ny detaljregulering
er kombinertformålene opprettholdt og utvidet med
boliger. Andelen boliger kan utgjøre inntil 50 % av
til enhver tid bebygd areal i BRA.
Løsningen som er vist gir et totalt utbyggingsvolum
på i størrelsesorden 35 – 40 000 m² BRA.
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Parken

Arealet avsatt til Park i områdereguleringen (medregnet området mellom tidligere samleveitrasé og B/A_3) utgjør 77,3 daa. Bildet under viser gjenværende del av det regulerte
parkområdet med ny samlevei langs øst- og sydsiden. Parkarealet markert med grønn farge
utgjør 68 daa. Totalt parkområde medregnet arealet syd for samleveien på 6,4 daa, utgjør
74,4 daa.

Parkområdet tillates opparbeidet og tilrettelagt for aktivitet og rekreasjon med idretts- og
lekeplasser, beplantning, tursystem mv., jfr. punkt 6.2.1 i bestemmelsene til områdereguleringen. Deler av parken er avsatt med hensynssone H570, med følgende
bestemmelse i pkt. 7.2.1:
Innenfor sonen Park (H570-1) kreves oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold til
kulturminnelovens § 9, i forbindelse med detaljering av område for Park.
Aust-Agder fylkeskommune har i sin uttalelse i brev av 19.10.16 til oppstart av planarbeidet,
påpekt at det samtidig bør utarbeides en plan for parkområdet som på lang sikt sikrer
«arealutvidelse for universitetet og universitetsrelatert virksomhet».
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har i brev av 03.10.16, også anbefalt at planområdet
utvides til å omfatte hele parkområdet for å få til gode helhetlige løsninger for vei, grønnstruktur og myke trafikanter i forbindelse med bruk av idrettshallen.
Grimstad kommune har i et møte den 14.12.16 opplyst at kommunen vil forestå regulering av
parkområdet. Dermed er anbefalingen/kravet fra fylkeskommunen og fra fylkesmannen om
samtidig regulering av parken ivaretatt.
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Skolevei

Planenheten i Grimstad kommune har ved gjennomgang av planforslag datert 01.03.17 stilt
krav om at del av nåværende «turvei» mellom Vestre Grøm og Terje Løvås vei reguleres til
offentlig gang-/sykkelvei, for å sikre traséen som en framtidig, permanent skolevei. Planenheten mener at forslaget med samlevei fra rundkjøring i kryss Terje Løvås vei/Jon
Lilletunsvei, ikke ivaretar kravet til tilfredsstillende skolevei.
Endringen ved revisjon 22.05.17 innebærer at
turveien mellom Vestre Grøm og Terje Løvås
vei, reguleres til gang-/sykkelvei vestover fra
Lauvåsvollen Gård med forbindelse til veinettet i
boligområdet.
I gjeldende regulering er gang-/sykkelveien
langs vestsiden av Terje Løvås kombinert med
kjørevei fram til avkjørselen til Lauvåsvollen
Gård.
Kommunens veinormaler forutsetter at «frittliggende» gang-/sykkelveier skal ha bredde 4,0
meter inkl. skulder. Vestre Grøm (o_Gs5.1) er
foreslått regulert med bredde 3,5 m for å
unngå/redusere inngrep i dyrkbar mark. Langs
deler av Lauvåsvollen Gård er traséen justert
noe mot syd, slik at hele bredden med sideareal
blir liggende utenfor trerekka/hekken rundt
gårdstunet.
Gang-/sykkelvei o_Gs5.2 gjennom turdraget (i
reguleringsplanen for Tønnevoldskogen) er foreslått regulert med samme standard.
Utsnitt av plankart

Normalprofil o_Gs5.1

Normalprofil o_Gs5.2

Bildet under viser hvordan g/s-veien er regulert i forhold til nåværende turvei (med skravur).

Nåværende turvei med skravur

EiGri AS

Asplan Viak AS
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Lengdeprofil vei o_Gs5.1

Lengdeprofil vei o_Gs5.2

Lengdeprofilet for g/s-veien i turveitraséen fra Vestre Grøm følger i grove trekk nåværende
høydekurvatur. Det skal ikke anlegges ledninger i traséen, det er dermed ingen tekniske
begrunnelser for at høydeprofilet må endres eller ha fall i en bestemt retningen. Veien er
tilnærmet flat og tilfredsstiller dermed kravet til universell utforming mht. stigning.
Gang-/sykkelveien fra Vestre Grøm til samleveien er regulert med en jevn stigning på 1 %
fram til «krysset» med turdraget videre til Tønnevoldsjordet, og derfra med en stigning på 5
% opp til samleveien.
Del av eiendommen Lauvåsvollen som blir liggende mellom g/s-veien og Tønnevoldskogen
er foreslått regulert til landbruksformål, uten særskilte bestemmelser.


Tekniske anlegg

Nytt planforslag gir mulighet for å legge hovedledninger for vann, avløp og evt. overvann
med selvfall i samleveitraséen, både fra boligområdene B1 og B2 og fra næringsområdet
B/A3.

Samleveiens lengdeprofil

EiGri AS

Asplan Viak AS
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Aprova AS har i et notat datert 14.11.16 - Vurdering av VVA som følge av ny veiløsning –
opplyst følgende: «VA-messig er forslag til ny løsning svært fordelaktig ettersom ledningsanlegget følger veitraséen. Dette gir enklere tilgjengelighet til kummer både i anleggsutførelsen og i driftsfasen senere.» Også for overvannshåndteringen medfører løsningen
fordeler i forhold det anlegget som er skissert til områdereguleringen.


Terje Løvås vei

Bildet under viser normalprofilet som er lagt til grunn for regulering av Terje Løvås vei.
Veikonstruksjon ble utført av Via Nova AS ved utarbeidelse av områdereguleringen for
Campus Grimstad. Langs vestsiden av veien er sidearealet stedvis regulert med inn til 10
meter bredde.

Områdereguleringen forutsetter at profilet for Terje Løvås vei
løftes i bakken syd for den (tidligere) planlagte rund-kjøringen i
kryss med Peter Dahls vei. Vi antar at dette er begrunnet dels
med planlagt undergang for gang-/sykkelvei mellom Vestre
Grøm og Groosåsen boligområde (Volleveien), og dels for å
oppnå bedre sikt- og stigningsforhold inn mot og gjennom
rundkjøringen på toppen.
Rundkjøring i kryss med Peter Dahls vei ville ha medført behov
for å flate ut Terje Løvås vei gjennom kryssområdet, og å senke
Peter Dahls vei på en strekning ut fra rundkjøringen. Ved å
sløyfe rundkjøringen kan både Terje Løvås vei og Peter Dahls
vei opprettholdes med nåværende høyder gjennom krysset.
Ved 1. gangs behandling i Teknisk utvalg 04.07.17 ble det tatt
inn et nytt rekkefølgekrav som medfører at regulert undergang
gjennom Terje Løvås vei må etableres før område B1 bygges
ut. EiGri AS mener at dette tiltaket ikke har sammen-heng med
utbyggingen av boligområdene og at anlegget derfor må
bekostes av det offentlige – som forutsatt i områdereguleringen.
Bildet under viser forslag til lengdeprofil for Terje Løvås vei uten rundkjøring på toppen
(gjeldende profil med grønn linje) og planlagt heving (med rød linje).

Lengdeprofil Terje Løvås vei

EiGri AS

Asplan Viak AS
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I nytt planforslag er busslomma på
vestsiden av Terje Løvås vei ved kryss
med Peter Dahls vei opprettholdt og
konstruert i tråd med någjeldende krav til
utforming. Fortau er inntegnet langs
buss-stoppet fra fotgjengerkryssing på
nordsiden.
Sidearealet til Terje Løvås vei er regulert
med ca. 10 meter bredde videre nordover, som i gjeldende plan. Ved revisjon
01.06.17 er byggegrensen trukket 20
meter fra senter av Terje Løvås vei.
Vi antar at hensikten med det brede
sidearealet, har vært å gi mulighet for
utvidelse av Terje Løvås vei fram til
rundkjøringen (som nå er tatt ut).
Bestemmelsesområde for midlertidig
rigg- og anleggsområde langs Terje
Løvås vei, er tatt ut.
Nytt planforslag gir mulighet for at det ved
utbygging av område B/A3 kan anlegges en
gang-/sykkelveibro over Terje Løvås vei,
gjennom bebyggelsen (evt. via tak) i nordre
del av område B/A3. En evt. trasé er vist med
pil på utsnitt av plankartet.
Bestemmelsenes punkt 3.8 stiller krav om at
det skal tilrettelegges for en slik mulig løsning
ved utbygging av område B/A3.
Ved revisjon 01.06.17 er det tatt inn krav i
bestemmelsene om at bebyggelsen skal deles
opp, for å minske effekten av store,
dominerende fasader langs Terje Løvås vei.

3.2

Reguleringsbestemmelsene

Kapitlet redegjør for de viktigste forslagene til endringer i reguleringsbestemmelsene (til
detaljreguleringen for Tønnevoldskogen boligområde).


Rekkefølgekrav i tilknytning til Terje Løvås vei

Områdereguleringen for Campus Grimstad fastsetter følgende rekkefølgekrav til tiltak
på/langs Terje Løvås vei:
8.1.5 «Før detaljreguleringsplan for områdene B-2 og B-1 kan godkjennes, skal adkomstløsning med tilfredsstillende stigning- og siktforhold på Terje Løvås vei være avklart.
Detaljreguleringen av område B-2 skal derfor inkludere det areal som er nødvendig
utenfor områdereguleringsplanen for å kunne oppnå stigning, - og siktforhold som kan
godkjennes av veimyndighet.»

EiGri AS

Asplan Viak AS
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8.3.3 «Før det gis brukstillatelse til boliger i område B-2 skal omlegging av Terje Løvåsvei,
samt etablering av atkomstvei til området og støydempende tiltak for eksisterende
boliger mot Groosåsen være ferdigstilt. Se også bestemmelse 8.1.5.»
Rekkefølgekravene i områdereguleringen er videreført i bestemmelsene til detaljreguleringen
for Tønnevoldskogen:
7.2

«Rundkjøring med tilhørende anlegg i kryss med Terje Løvås vei i henhold til
punktene 8.1.5 og 8.3.3 i bestemmelsene til områdereguleringen, skal være etablert
før det gis brukstillatelse til første bolig innenfor planområdet.»

7.3

«Regulert omlegging (senking og utvidelse) av Terje Løvås med tilhørende gang/sykkelveianlegg på strekningen mellom rundkjøringen og plangrensen i syd, må
være etablert før det gis brukstillatelse eller ferdigattest for første bolig i område B2.
Kravet gjelder ikke regulert undergang for gang-/sykkelvei.»

7.4

«Eventuelle støydempende tiltak innenfor områder avsatt med hensynssone H220,
må være etablert før det gis brukstillatelse eller ferdigattest for første bolig innenfor
planområdet.»

7.5

«Støyutredning og evt. støyskjerm langs veien mot eksisterende bebyggelse mot
Groosåsen, på østsiden av Terje Løvås vei, skal være etablert før første bolig i
område B2 tas i bruk.»

Punktene 7.2 – 7.5 er tatt ut i forslaget til ny detaljregulering, med følgende begrunnelse:
*7.2

Punktet bortfaller som følge av at rundkjøringen i kryss Terje Løvås vei/Peter Dahls
vei tas ut.

*7.3

Ved å ta ut rundkjøringen i kryss med Peter Dahls vei, vil ikke krysset utløse behov
for å utvide eller endre veihøydene på Terje Løvås vei inn mot og gjennom kryssområdet. Det er ikke knyttet rekkefølgekrav til gjennomføring av kulvert for gang/sykkelvei mellom Vestre Grøm og Groosåsen i gjeldende plan.

*7.4

Ved å ta ut rundkjøringen i kryss med Peter Dahls vei, vil en utbygging ikke medføre
økt trafikk med mer støy på Terje Løvås vei. Videre bortfaller summen av støy fra
Terje Løvås vei og fra en samleveitrasé langs østsiden av boligområdet. Boligområdet B2.1 som ligger nærmest Terje Løvås vei er tatt ut av planen. Den nye
samleveitraséen vil genere mindre støy langs byggeområdet enn samleveitraséen i
gjeldende plan. Utfra en samlet vurdering er hensynssone H220 tatt ut av plankartet.

*7.5

Utbygging av områdene i detaljreguleringen vil ikke medføre økt trafikk på Terje
Løvås utover en generell trafikkutvikling. Reguleringen vil derfor ikke utløse krav om
støydempingstiltak mot bebyggelsen i Groosåsen. Jfr. kommentarer til punkt 7.3.



Rekkefølgekrav til skolevei

Som følge av revisjonen 22.05.17 er følgende rekkefølgekrav til inn i bestemmelsene i nytt
punkt 7.15:
7.15

Gang-/sykkelvei o_Gs5.1 må være anlagt før flere enn 100 boliger tas i bruk i
områdene B1 og B2 i områdereguleringen for Campus Grimstad. Gang-/sykkelvei
o_Gs5.2 må være anlagt før første bolig i områdene B1 og B2 tas i bruk.

Begrunnelsen for forslaget om å utsette kravet til ombygging av den eksisterende turveien
mellom Vestre Grøm og Terje Løvaas vei, er at traséen fungerer som skolevei med
tilfredsstillende standard i dag. Reguleringsplanen gir imidlertid hjemmel for erverv og sikrer
at området ikke tas i bruk til andre formål. For tiltakshavers del er det et viktig poeng å unngå
for mange store investeringskostnader i en tidlig fase.

EiGri AS

Asplan Viak AS
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Løsningen gir en sammenhengende trygg, helårs skolevei fra boligområdene i planen og helt
fram til skoler og idrettsanlegg i Holvika.

Google street view

Bildet over viser gang-/sykkelveien fra Vestre Grøm langs vestsiden av Terje Løvås vei fram
til kryss med Dr. Erichsens vei, med opphøyd gangfelt over til gang-/sykkelveien langs østsiden fram til skolen. Deler av turveien Vestre Grøm er i dag asfaltert.
Bildet under viser gang-/sykkelveien Vestre Grøm, som så vidt vi kjenner til holdes vedlike av
Grimstad kommune og som i dag benyttes som skolevei for barn fra Grømområdet. Pilen
viser omtrent kryss med gang-/sykkelveien fra boligområdet (etter revisjon 22.05.17)



Annet

Ved revisjon 22.05.17 er følgende bestemmelser til tatt ut:

EiGri AS

Asplan Viak AS
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«Utbyggingsavtale for overtakelse av offentlige arealer og anlegg må være inngått
mellom utbygger og Grimstad kommune før det gis igangsettingstillatelse for tiltak
innenfor planområdet.»
Begrunnelse: Krav om utbyggingsavtale er selvsagt for anlegg og arealer som skal
overtas til vedlikehold av Grimstad kommune, jfr. plan- og bygningslovens kap. 17.

7.17

«Geotekniske undersøkelser skal være gjennomført før detaljreguleringen kan
godkjennes.»
Begrunnelse: Krav til grunnens bæreevne og stabilitet følger direkte av byggteknisk
forskrift, jfr. § 11-4.

7.18

«Før det kan gis brukstillatelse til mer enn 150 000 m² BRA innenfor planområdet skal
Vesterled være ferdigstilt og oppgradert til 4-feltsvei med planskilt kryssing av gangog sykkeltrafikk som vist i områdereguleringen.»
Begrunnelse: Dersom utbyggingsvolumet innenfor Campus Grimstad gjøres direkte
avhengig av at Vesterled utvides til 4-felt, kan dette i verste fall hindre en utbygging
uten en tilstrekkelig saklig begrunnelse. Utviklingen når det gjelder bruk av privatbil
kontra kollektivtransport, kan innebære at det i framtiden er mindre aktuelt å realisere
planene for utvidelse av Vesterled enn da områdereguleringen ble utarbeidet og
vedtatt. Gjeldende prognoser tilsier at antall privatbiler på sikt vil gå ned. Trafikkøkningen som følge av utbyggingen av Campus Grimstad vil også i stor grad
avhenge av type virksomhet og ikke kun m² BRA.

7.19

«Senest før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal
løsninger for overvannshåndtering, vannforsyning og avløp være godkjent.
Løsningene skal prosjekteres iht. den overordnede tekniske planen for Campus
Grimstad datert 19.12.11 vedtatt i Teknisk Utvalg 07.02.12 (sak 34/12).»
Begrunnelse: Krav om byggetillatelse for tekniske anlegg følger direkte av lovverket.
Henvisningen til spesifikke tidligere planer og vedtak begrenser videre mulighetene
for finne fram til kreative og smarte løsninger når prosjektering skal utføres.

Endringer i bestemmelsene ved revisjon 01.06.17 er listet opp i punkt 8.2.

3.3

Arealer

Planens arealer fordelt på formål utgjør (rev. 22.05.17):
Formål
Boliger – del av eksisterende bebyggelse
Boliger - planlagte
Idrettsanlegg
Areal for pumpestasjon og renovasjonsanlegg
Lekeområder
Kombinertområde

Arealer i m²
44
28 837
7 744
688
1 276
18 052

Sum arealer

56 641

Samferdsel og teknisk infrastruktur

50 977

50 977

Turvei, friområder
Grønnstruktur park

19 613
7 264

26 877

7 934

7 934

Landbruk
Sum regulert areal

EiGri AS

142 430

Asplan Viak AS
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4 UTREDNINGER


Plangrep

Plangrepet i områdereguleringen opprettholdes i nytt forslag til detaljregulering for Campus
Grimstad Vest. Utnyttelse og disponering av boligområdene er tilnærmet uendret, med
samme volum og antall boliger – med unntak av at område B2.1 er tatt ut grunnet omlegging
av samleveien.
Som følge av at område B2.1
(markert med rød ring) er tatt ut, er
kravet til minimum antall boliger
foreslått redusert fra 180 til 160.
Eventuelle boliger i område B/A3 vil
helt eller delvis erstatte de boligene
som utgår, evt. øke det totale boligantallet.

Utsnitt av gjeldende plan for Tønnevoldskogen

Forslaget gir mulighet for at næringsområdet B/A3 kan utvides og utnyttes mer effektivt.
I gjeldende plan ligger samleveien med en høy fylling mot Tønnevolds jorde som begrenser
tilgjengeligheten til parken. I det nye planforslaget vil veien på tilsvarende måte omkranse
parken, men blir på en lang strekning liggende i samme nivå og vil dermed gi vesentlig bedre
tilgjengelighet til parken.


Barn og unge

Gjeldende detaljregulering for Campus Grimstad Arena forutsetter at gående og syklende til
hallen må krysse minst en av veiene ut av rundkjøringen. Nytt planforslag legger på samme
måte opp til at kryssing skal skje i tilknytning til rundkjøringen, som er ansett som en trafikksikker løsning. Nytt planforslag vil følgelig ikke «by på et trafikksikkerhetsproblem» som
Sørild Friidrett hevder i sitt brev av 03.10.16.
En gjennomgående kjørevei og tilhørende gang-/sykkelvei langsmed parken vil gi en trafikksikker, direkte atkomst til parken for gående og syklende.
Sørild Friidrett hevder i sin uttalelse i brev av 03.10.16 at man får en dårligere atkomst til
parken fra hallen ved at veien blir liggende som en barriere mellom friidrettshallen og parken.
Vi mener imidlertid at god tilgjengelighet til parken «utenfra» er minst like viktig som fra
hallens område. Brukere av hallen vil bare i liten grad samtidig benytte parken. Et oversiktlig
gangfelt evt. opphøyd og med lys, vil etter vårt skjønn ivareta behovet for en god forbindelse
mellom hallen og parken.

EiGri AS

Asplan Viak AS
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En samlevei med tilhørende gang-/sykkelvei langs parken, med mindre høydevariasjoner og
mer retningsorientert mot sentrum (og friidrettshallen) for barn og unge fra boligområdene B1
og B2, vil medføre at flere vil sykle og gå, med de miljø- og folkehelsemessige fordeler dette
gir.
I sum vil forslaget til detaljregulering for Campus Grimstad Vest etter vårt skjønn ivareta barn
og unges interesser på en bedre måte enn i gjeldende planer for området.


Tilgjengelighet til parkområdet

Forslag til ny plan legger i større grad til rette for tilgjengelighet til parkområdet for allmennheten og evt. til bruk som en del av universitetsområdet. En veitrasé fra rundkjøringen i kryss
med Jon Lilletuns vei gir en effektiv offentlig kjøre- og gang-/sykkelveiforbindelse til parken
fra overordnet veinett og Campusområdet – og ikke gjennom hallens kjøreareal og parkering
som i gjeldende regulering.
Regulert vei fra rundkjøring i kryss Terje Løvås vei/Peter Dahls vei ville ikke ha gitt den
samme muligheten for direkte tilgang til parken, på grunn av stor høydeforskjell.
Som lengdeprofilet av samleveien viser vil traséen ligge i
nivå med dagens jorde på
strekningen fra pel 0 til ca.
pel 350 (vist med piler på
utsnitt av plankartet).
Langs idrettshallen (mellom
pel 150 og pel 250) blir veien
liggende på k. +24,5 - +25.5,
ca. k. 25 i punktet nærmest
hallen (ved pel 200). Hallens
tomtenivå ligger anslagsvis
på ca. k. +25.
Veiens høyder/vertikalkurvatur kan bli noe justert
ved teknisk prosjektering.

Utsnitt av forslaget til detaljregulering for Campus Grimstad Vest

Lengdeprofil for del av samleveien

EiGri AS

Asplan Viak AS
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Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalysen som er utarbeidet til planforslaget inneholder følgende
oppsummering av risikovurderinger:
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
21

4. Svært sannsynlig

18

3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig

40

7

10, 51, 52

1

1. Lite sannsynlig
Risiko- og sårbarhetsvurderingene er oppsummert slik i rapporten:
- Hendelse 1 - grunnforhold: Planområdet består av tykke strandavsetninger som kan
ligge over andre marine avsetninger med silt og leire.
- Hendelse 7 - radongass. Grimstad kommune har undersøkt radonfaren i kommunen.
Undersøkelsen viste små utslag. Bygningene for varig opphold er imidlertid forutsatt
sikret med radonsperre mot grunnen, jf. TEK 10, § 13-5.
- Hendelse 10 - sulfidholdig grunn. Forholdet til sulfidholdig grunn har potensial for
alvorlige miljøkonsekvenser. Områdeplan for «Campus Grimstad» har krav om at det
skal foretas geotekniske undersøkelser før tiltak iverksettes.
- Hendelse 18 - fornminne i form av bautasteiner er registrert innenfor planområdet. Det
er potensiale for ytterligere funn i området.
- Hendelse 21 - ny atkomstvei går inn i arealer avsatt til park i gjeldende områdeplan.
Deler av arealene som omdisponeres fra parkområde til veiformål vil bli erstattet ved at
deler av samleveien i gjeldende plan «tilbakeføres» til grønnstruktur.
- Hendelse 41 - støy og støv fra trafikk: Boligutbygging vil medføre noe trafikk i området.
Begrenset utbygging sammen med hastighetsbegrensninger i området gir ingen
vesentlige støy- og støvulemper ut over det som er normalt innenfor boligområder.
- Hendelse 51og 52 - ulykke i av-/påkjørsler / ulykke med gående/syklende: To forhold
knyttet til trafikksikkerhet er identifisert som potensielt alvorlige hendelser. Dette er
imidlertid uttrykk for det generelle farebildet knyttet til trafikk i boligområder, og anses
ikke for å innebære fare ut over det en må regne som normalt.


Behovet for andre utredninger

Områdene som omfattes av det nye planforslaget (Campus Grimstad Vest) inngår i sin
helhet i gjeldende reguleringer, den eldste planen vedtatt i 2011.
Regulert arealbruk er i hovedsak opprettholdt. Det er derfor etter vårt skjønn ikke behov for
utredninger utover de forhold som er direkte påvirket av forslag til endringer.

EiGri AS

Asplan Viak AS
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5 OPPSUMMERING
Forslaget til detaljregulering for Campus Grimstad Vest gir etter tiltakshavers oppfatning
betydelige fordeler/forbedringer i forhold til gjeldende reguleringer i området, og kan kort
oppsummeres slik:


En samlevei-trasé fra eksisterende rundkjøring i kryss Terje Løvås vei/Jon Lilletuns
vei vil gi kortere veilengde, mindre stigning (for trafikk i retning sentrum) og færre
støy- og trafikkulemper for boligbebyggelsen langs Terje Løvås vei. I tillegg til at
traséen blir «lettere» vil utsyn og tilgjengelighet til parken ha en trivselsskapende
virkning spesielt for gående og syklende, og sannsynligvis føre til at flere vil gå og
sykle.



Etablering av en ny 4-armet rundkjøring med nødvendig omlegging av Terje Løvås
vei og Peter Dahls vei (med endret høydeprofil), støyavskjermingstiltak, busslommer
mv., er budsjettert med investeringer i størrelsesorden 12 – 14 mill. kroner ekskl.
mva. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur, vil utbyggingskostnader og behovet for
nyanlegg reduseres vesentlig.



Gjeldende plan forutsetter at trafikk i retning sentrum og Campus må kjøre og sykle/
gå fra nåværende rundkjøring i kryss Terje Løvås vei/Jon Lilletuns vei på ca. k. + 24
via høyeste punkt på Terje Løvås vei på ca. k. +45 og deretter ned igjen 15 høydemeter, i stedet for en gradvis stigning fra k. +24 til k. +30 langs sydsiden av parken.
Den miljømessige effekten av dette må etter vårt skjønn tillegges stor vekt.



Regulert løsning innebærer etablering av ny rundkjøring på det høyeste punktet på
Terje Løvås vei (k. +43 – +44), ca. 380 meter syd for kryss med Jon Lilletuns vei.
Med 600 nye boenheter vil trafikkøkningen utgjøre mellom 2 000 og 3 000 ÅDT.
Ny løsning medfører ingen trafikkøkning på Terje Løvås vei, slik at eksisterende
bebyggelse langs veien slipper ulemper med støy og økt trafikk.



Veien vil gi god tilgjengelighet til parken både for gående/syklende og for kjørende (til
en evt. egen parkeringsplass for parken).



Ved å ta ut veitraséen fra kryss Terje Løvås vei/Peter Dahls vei kan område B/A3
utvides og gi et vesentlig større utbyggingsvolum (anslagsvis 35 – 40 000 m² BRA).
Løsningen tilrettelegger for (til forskjell fra gjeldende områderegulering) en funksjonell
og effektiv atkomstvei til området langs vestsiden.



Omlegging av samleveien med en utvidelse av byggeområdet B/A3 vil i svært liten
grad berøre det regulerte parkområdet eller dyrkbar mark. Det opprinnelige parkområdet utgjør 77,3 daa i områdereguleringen, medregnet arealet mellom områdene
B2 og B/A3. I forslaget til ny plan utgjør hoveddelen av parken 68 daa og arealet
mellom områdene B2 og B/A3 6,4 daa – til sammen 74,4 daa.



Færre rundkjøringer på hovedveinettet gir bedre framkommelighet for kollektivtrafikken.
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6 PLANPROSESS
6.1

Oppstartmøte

Oppstartmøte med Grimstad kommune ble avholdt 01.07.16. I oppstartmøtet deltok enhetsleder Heidi Sten-Halvorsen fra Grimstad kommune, Kjetel Vidar Kittelsen fra EiGri AS, EgilAndré Mortensen fra J.B. Ugland Eiendomsutvikling AS og Roar Melsom fra Asplan Viak AS.
Det ble avholdt et oppfølgende møte med
kommunen den 14.12.16. I dette møtet deltok fra
kommunen kommunalsjef for Samfunns- og
miljøsektoren Guri Ulltveit-Moe og enhetsleder for
Plan-, miljø- og landbruksenheten Heidi StenHalvorsen. Fra tiltakshaver møtte Kjetel Vidar
Kittelsen fra EiGri AS, Egil André Mortensen fra J.B.
Ugland Eiendomsutvikling AS og Roar Melsom fra
Asplan Viak AS. Møtet ble avholdt i lokalene til J.B.
Ugland Eiendomsutvikling AS.
Planforslag datert 01.03.17 ble gjennomgått med
administrasjonen i Grimstad kommune i et møte den
24.04.17. Kommunen stilte krav om at del av
turveien fra Vestre Grøm til Terje Løvås vei ble tatt
inn i reguleringsplanen og avsatt til gang-/sykkelvei.
Det ble enighet om en framdrift som tar sikte på 1.
gangs behandling av planforslaget i Teknisk utvalg i
møte 07.06.17 (senere endret til 04.07.17).

6.2

Melding om planarbeid

Melding om planarbeid ble varslet med brev datert
24.08.16, samt med annonse i Grimstad Adressetidende. Frist for merknader ble satt til 30.09.16.
Det har forut for oppstartmøte og –melding vært en
dialog med kommunen om løsningen. Kommunen
har drøftet forslaget med overordnede myndigheter.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har på bakgrunn av dette avgitt en uttalelse i brev av 08.04.16 før meldingen ble sendt ut.
Melding om utvidelse av planområdet ble sendt ut
ved brev av 24.04.17, med uttalefrist 22.05.17.
Merknader er oppsummert og kommentert i eget
notat (som senere innarbeides i kapittel 6.3).
Meldingsannonse august 2016

6.3

Innspill til melding om oppstart av planarbeid

Hovedinnholdet i uttalelsene gjengis og kommenteres av Asplan Viak (i kursiv) på vegne av
EiGri AS.
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Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder – brev datert 03.10.16
Fylkesmannen opplyser at omlegging av den aktuelle veitraséen vil være i konflikt med
hensynet til dyrka mark i området, men understreker at dersom den foreslåtte vil gi en bedre
helhetsløsning må dette vurderes i den videre planprosessen.
Fylkesmannen viser til et brev av 08.04.16 og forutsetter at innspillene i nevnte brev blir
hensyntatt.
For å få til gode helhetsløsninger for en veiforbindelse til områdene B1 og B2, sikre
opparbeiding av parken og en sammenhengende grønnstruktur samt å tilrettelegge for god
trafikksikkerhet for myke trafikanter i forbindelse med aktiviteter i idrettshallen, mener
fylkesmannen at planområdet må utvides til å omfatte hele parkområdet med turdrag 1 og
området regulert til grønnstruktur øst for Terje Løvås vei.
Det vises til de plikter kommunen har i forhold til barn og unges oppvekstmiljø.
I brev datert 08.04.17 (stilet til Grimstad kommune) henvises det til et møte 04.04.16 og et
notat mottatt 05.04.16. Fylkesmannen opplyser at det i tillegg til å legge en atkomstvei for
byggeområdene B1 og B2 gjennom Campus Grimstad Arena, er aktuelt å flytte friidrettshallen nærmere Terje Løvås vei. Fylkesmannen har ikke innvendinger til flytting av idrettshallen, men mener at ny vei innebærer så vidt store endringer at dette bør håndteres ved en
revisjon av områdeplanen eller en detaljregulering. Dersom det gjennom dette planarbeidet
framgår at den skisserte løsningen er en bedre løsning for å sikre atkomst til boligfeltene B1
og B2, vil fylkesmannen vurdere forslaget utfra en helhetsløsning for området. Da vil det
blant annet bli lagt vekt på forholdet til parken som dyrkingsreserve, trafikksikkerhet, planlegging og opparbeidelse av parken og mulighetene for området mellom B/A3 og B1.
Asplan Viak:
Etter vårt skjønn er fylkesmannens krav og anbefalinger ivaretatt i planforslaget. Ved at
Grimstad kommune har påtatt seg å regulere parken – som vi forutsetter vil skje parallelt
med behandling av forslaget til detaljregulering for «Campus Grimstad Vest» - er også dette
kravet ivaretatt. Flytting av idrettshallen nærmere fylkesveien ble ikke gjennomført.
1.

Aust-Agder fylkeskommune, Plan og natur – brev datert 19.10.16

Fylkeskommunen viser til at landbruksområdet i mulighetsstudien ble tillagt en sentral rolle i
områdereguleringen for Campus Grimstad. Utbyggingsområdene som omkranset dette
såkalte framtidige «grønne hjertet» skulle utvikles som møtested, aktivitetsområde, parselldyrking mv. Av den grunn ble det jobbet med å legge atkomsten til boligområdene slik at den
ikke skapte flere barrierer mellom parkområdet, dagens universitetsområde og tilgrensende
bymarksområder. Det er viktig å se arealer i sammenheng, plan- og naturseksjonen mener
derfor at planområdet må utvides til å gjelde hele parkområdet. Det må utredes hvilke
ulemper ny alternativ samleveitrasé vil utgjøre som en ny barriere mellom dagens
universitetsområde og areal regulert til park/hensynssone for bevaring av kulturmiljø.
I områdereguleringen for Campus Grimstad er omtrent 77 daa regulert til park hvorav ca. 75
daa med hensynssone bevaring kulturmiljø. Omdisponering av Tønnevoldsjordet i forhold til
jordvern har vært et sentralt tema i arbeidet med områdereguleringen.
Ved utarbeidelse av områdereguleringen ble det gjort et grundig forarbeid som resulterte i
den vedtatte planen. Det er uheldig at en såpass stor endring nå kommer uten en overordnet
oversikt over hva det betyr for det helhetlige grepet.
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De samlede regionale interessene for dette arealet dreier seg om universitetets arealmessige utviklingsmuligheter sett i et lengre perspektiv. Administrasjonen i fylkeskommunen
mener det vil være nødvendig å utrede om det foreligger en overvekt av fordeler for den
langsiktige utviklingen av Campusområdet dersom en velger den skisserte løsningen for en
ny samleveitrasé.
Dersom planforslaget kun innebærer en «suboptimalisering» med en tilsynelatende kortsiktig
gevinst, forventes det at kommunen holder fast på områdeplanens løsning. Kommunen må
vektlegge de store regionale interessene som er knyttet til kommunens vertskapsrolle for
universitetet.
Fylkeskommunen opplyser at det er bedt om et møte med Grimstad kommune for å drøfte
disse problemstillingene.
Regional kulturminnevernmyndighet har tidligere signalisert at arealet for parkformål kan
avsettes til framtidig utvidelse av universitetsområdet. Undersøkelsesplikten ble gjennom
planprosessen vurdert utsatt til detaljeringsnivå av parkarealet. Ved endring av formål fra
den vedtatte områdeplanen samt ved detaljregulering av parkområdet, vil
undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 automatisk tre i kraft.
Asplan Viak:
Det er etter vårt skjønn redegjort i planbeskrivelsen for at de forhold som fylkeskommunen
påpeker som viktig og argumenterer for, er ivaretatt med den nye løsningen.
2.

Statens vegvesen – brev datert 20.10.16

Vegvesenet viser til at forslaget til ny veiløsning var oppe til diskusjon i et eget møte den
04.04.16. I etterkant av møtet ble det utarbeidet et notat fra Grimstad kommune der det ble
bedt om en tilbakemelding på forslaget. Statens vegvesen svarte i brev datert 18.04.16 at
vegvesenet var positiv til ny atkomstløsning.
I det nye forslaget må det være fokus på trafikksikkerhet ved plassering av vei og parkeringsplasser i tilknytning til idrettshallen og torget foran hallen. For å få en god avvikling av
trafikken fra rundkjøringen er det viktig at første avkjørsel til hallen trekkes så langt fra
rundkjøringen som mulig.
Asplan Viak:
Gående og syklende vil krysse kjørevei i rundkjøringen.
I gjeldende plan for Campus Arena Grimstad er «krysset»
mellom atkomsten til parkeringsplassen bak (øst for)
idrettshallen og atkomsten videre til «droppsonen» og
parkeringsplassen nord for hallen, plassert ca. 25 meter
fra rundkjøringen (målt mellom ytre kjørebanekant i
rundkjøringen og senterlinjen i avkjørselen).
I nytt planforslag er avstanden ca. 38 meter. Mulighet for
oppstuing av biler ut i rundkjøringen er dermed mindre i
forslaget til ny plan enn i gjeldende plan.

3.

Johan Martin Ugland, Lauåsvollen Gård – brev datert 30.09.16

Ugland viser til at den delen av eiendom 1/22 som omfattes av oppstartvarselet opprett-
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holdes som friområde slik at det blir liggende som en grønn buffer mellom Lauvåsvollen Gård
og det tiltenkte boligområdet. Ugland har imidlertid registrert at området a_F4 har en feil
benevnelse i kartløsningen i Grimstad kommune (o_F4) og ber om at dette rettes opp.
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.
Asplan Viak:
Området nærmest bebyggelsen på eiendommen er foreslått omdisponert fra friområde
(privat) til landbruk. Område F4 er vist med eierform a_. Ved revisjon 22.05.17 er hele
gårdstunet satt av til landbruksformål.
4.

Campus Grimstad Arena, Sørild Friidrett v/Roar Flatland – brev datert 03.10.16

Flatland opplyser at idrettshallen etter planen skal være ferdig i løpet av sommeren 2017 slik
at den kan tas i bruk ca. 01. august – noe som er svært viktig i forhold til leietakere. Campus
Grimstad Arena ønsker å bidra til gode og konstruktive løsninger i forhold til andre utbygger i
området, men synes imidlertid at forslaget om å føre en gjennomgangsvei over «deres»
område ikke er en god løsning av flere grunner:

Campus Grimstad Arena oppsummerer sin uttalelse slik:

Asplan Viak:
Vi har forståelse for at Campus Grimstad Arena ikke ønsker vei og trafikk langs sitt anlegg.
Vi mener imidlertid at det foreligger en overvekt av hensyn som taler for løsningen, og at
tilgjengeligheten både til parken og til idrettshallen vil bli mer organisert/ryddig og trafikksikker. Vi kan ikke se behovet for at hallen og parken må utgjøre ett sammenhengende
område. Kryssingen mellom parken og torget foran idrettshallen vil skje på en åpen og
oversiktlig strekning på veien, på et sted hvor det er naturlig å kanalisere gangtrafikken.
5.

Grimstad Idrettsråd v/Johnny Stormark – brev datert 05.10.16

Grimstad Idrettsråd gir full til det Sørild skriver i sin uttalelse og trekker spesielt fram de 4
punktene vedrørende økt trafikkbelastning tett opp til idrettshallen og at barn må krysse
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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.
Asplan Viak:
Det vises til kommentarer til uttalelsen fra Campus Grimstad Arena.

6.4

Innspill til melding om utvidelse av planområdet

Melding om utvidelse av planområdet ble sendt ut ved brev av 24.04.17 til følgende offentlige
instanser:
-

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Aust-Agder fylkeskommune
Statens vegvesen
Grimstad kommune

Og til eier av berørt eiendom gnr. 1/bnr. 22 Johan B. Ugland.
Frist for uttalelse ble satt til 22.05.17.
Merknadene er oppsummert og kommentert i eget notat (innarbeides i planbeskrivelsen før
offentlig ettersyn).
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7 BEHANDLINGER
7.1

Gjennomgang med planenheten 24.04.17

Planforslag datert 01.03.17 (planbeskrivelse datert 14.03.17) ble sendt kommunen til første
gangs behandling ved e-post 14.03.17.
Forslaget ble gjennomgått med administrasjonen i møte på rådhuset den 24.04.17.
Kommunen stilte som krav at området ble utvidet til å omfatte del av turveien mellom Vestre
Grøm og Terje Løvås vei, for å sikre en framtidig trygg skolevei fra de nye boligområdene til
skolene i Holvika.

7.2

Gjennomgang med planenheten 31.05.17

Planforslag revidert 22.05.17 ble gjennomgått med planenheten i møte 31.05.17. Fra
kommunen møtte saksbehandler Christine Bjørndal Edvardsen. Fra tiltakshaver møtte Kjetel
Vidar Kittelsen (EiGri AS) og Roar Melsom (Asplan Viak AS).

7.3

Behandling i Teknisk utvalg 04.07.17 sak 17/92

Planforslag datert 01.06.17 ble behandlet i Teknisk utvalg i møte 04.07.17. Rådmannen
fremmet følgende forslag til vedtak:

Følgende forslag til vedtak fra Tore Stalleland (Sp) ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer for
innstillingen:
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Reguleringsbestemmelsene er endret i tråd med vedtaket i Teknisk utvalg ved revisjon
01.08.17.

EiGri AS

Asplan Viak AS

Detaljregulering: Campus Grimstad Vest. Planbeskrivelse

35

8 REVISJONER
8.1

Revisjon 22.05.17

Utsnitt av plankart revidert 22.05.17
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Følgende endringer er utført ved revisjon 22.05.17:
PLANKARTET


Planområdet er utvidet med g/s-vei o_Gs5.1 og del av område L1. Område L1 er utvidet
med ca. 1 daa av område a_F4. Byggegrenser i område L1 er justert til 4,0 meter fra
formålsgrense.



Utnyttelsesgraden i område L1 er satt til 20 % BYA.



Turdrag o_T1.1 er endret til gang-/sykkelvei o_Gs5.2 med en justert trasé.

BESTEMMELSENE


Punkt 4.5 2. ledd er korrigert til:
«Gang-/sykkelvei o_Gs4 nyttes som kjøreatkomst (herunder for servicekjøretøyer) til
eiendommen Lauvåsvollen.»



Punkt 4.8 er supplert med følgende setning:
«På sidearealet mellom gang-/sykkelvei o_GS4 og kjørevei o_SV1 kan plasseres
søppelbod til eiendommen Lauvåsvollen.»



Nytt punkt 7.15:
«Gang-/sykkelvei o_Gs5.1 må være anlagt før flere enn 100 boliger tas i bruk i
områdene B1 og B2 i områdereguleringen for Campus Grimstad. Gang-/sykkelvei
o_GS5.2 må være anlagt før første bolig i områdene B1 og B2 tas i bruk.»

8.2

Revisjon 01.06.17

Følgende endringer er utført ved revisjon 01.06.17:
PLANKARTET


Kjøreveien mellom byggeområdene B2.2 og B2.3, som skal fungere dels som
kjøreatkomst til p-kjellere og dels som gangatkomst via grøntområde o_GP2,
omdefineres fra offentlig til felles privat med betegnelse f_SV9.



Bredden på gang-/sykkelvei o_Gs5.2 endres fra 4,0 meter (i det tidligere forslag datert
22.05.17) til 3,5 meter inkl. skulder.



Avkjørselspiler langs offentlig er inntegnet (hvor avkjørsel ikke er vist direkte i
plankartet).

BESTEMMELSENE


Tidligere punkt 2.5 om slukkevannskapasitet er tatt ut.



I punkt 2.5 (tidl. punkt 2.6) er krav om universell utforming endret til krav om
«tilgjengelighet for alle».

EiGri AS

Asplan Viak AS

Detaljregulering: Campus Grimstad Vest. Planbeskrivelse

37



Punkt 2.7 (tidl. punkt 2.8) er endret til at plassering av trafokiosker fastsettes samarbeid
med kommunen ved teknisk prosjektering.



Kravet i punkt 2.8 (tidl. punkt 2.9) om planeringsplan er tatt ut.



Punktene 2.10 (om utbyggingsetapper), 2.11 (om sulfidholdig berggrunn), 2.12 (om
radon) og 2.13 (om bestemmelsenes virkning) er tatt ut.



I punkt 3.4 er følgende tekst (siste ledd) tatt ut:
«Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 35 % av totalt byggeområde i
områdereguleringen.»



I punkt 3.5 er første ledd om takform tatt ut.



I nytt punkt 3.6 er tatt inn særskilt krav om tilgjengelighet for brannvesenets slukkemateriell i områdene B1.2 og B2.2.



I punkt 3.10 (tidl. punkt 3.9) er det tatt inn krav om oppdeling av bebyggelsen i område
B/A3.



Punkt 3.11 (tidl. punkt 3.10) er omarbeidet ved at muligheten for å oppføre
konstruksjoner utenfor byggegrense ikke skal gjelde i område B2.6.



Nytt punkt 4.10 fastsetter at avkjørsler fra offentlig vei kan tilpasses ved utbygging (i
forhold til viste avkjørselspiler).

8.3

Revisjon 01.08.17

Ved revisjon av bestemmelsene 01.08.17 er gjort følgende endringer i tråd med vedtak i
Teknisk utvalg 04.07.17:


Nytt punkt 2.9 med følgende ordlyd:
«Bygninger i områdene I1 og B/A3 skal tilknyttes fjernvarme.»



Punkt 3.8 endres til:
«Bygg skal utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning. Bygget skal
reflektere sin egen tid når det gjelder utforming, materialvalg og fargesetting. Bygget
skal klees i avdempende farger. For å avdempe lange fasadespedd mot Terje Løvås
vei skal det i tillegg benyttes annen fasadekledning av tilpasset materiale på deler av
bygget. Bebyggelsen skal ha flate tak med ikke reflekterende taktekking.
Område a_ST1 nyttes til torg/oppholdsområde med sykkel-/bilparkering og av- og
påstigningssone for personbiler og buss som vist på illustrasjonsplan til reguleringen.
Området skal dessuten utrustes med grøntarealer, benker/bord og andre trivselsskapende elementer. Godkjent byggeplan skal legges til grunn for opparbeidelse av
området.
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Parkeringsplasser skal vurderes etablert med gressarmering så fremt det er mulig gitt
brannvesenets belastningskrav.»


Nytt punkt 5.8 med følgende ordlyd:
«Område o_GP1 kan benyttes til fordrøyning av overvann inntil permanent
fordrøyningsanlegg er etablert i tilknytning til parken.»



Nytt punkt 7.16 med følgende ordlyd:
«Undergang som forbinder o_GS4 med o_GS3 skal være anlagt før første bolig i
område B1 tas i bruk.»
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