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DETALJREGULERING
CAMPUS GRIMSTAD VEST

Planbestemmelser
Plankartets dato:
Bestemmelsenes dato:

01.03.17
01.03.17

Behandling
Behandling

revidert sist: 01.08.17
revidert sist: 01.08.17

Dato

Melding om planarbeid
Melding om planarbeid - utvidelse
Behandlet første gang i Teknisk utvalg
Utlagt til offentlig ettersyn
Behandlet andre gang i Teknisk utvalg
Vedtatt i kommunestyret

Sak
24.08.16
24.04.17
04.07.17

Sign.

17/92

RM
RM
CBE

1.0

GENERELT

1.1

Disse bestemmelser gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på
plankartet.

1.2

Området reguleres til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5:
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)
boliger – konsentrert småhusbebyggelse
boliger - blokkbebyggelse
idrettsanlegg
avløpsanlegg (pumpestasjon)
renovasjon og post
lekeplass
bebyggelse og anlegg kombinert med
andre angitte formål

B1.3, B2.6 – B2.10
B1.1 – B1.2, B2.2 – B2.5
I1
o_K1
f_R1 – f_R5
f_L1 – f_L3
B/A3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)
kjørevei
o_SV1 – o_SV6, f_SV7– f_SV9
gatetun
f_Gt1
fortau
o_SF1 – o_SF7
gang-/sykkelvei
o_Gs1 – o_Gs8
torg
a_ST1
annen veigrunn – tekniske anlegg
parkeringsplasser
f_P1 - f_P4
kombinerte formål for samferdselsanlegg
og/eller teknisk infrastruktur
a_P/K1 – a_P/K2
Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)
turvei
friområde
park
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o_T1, f_T2
f_F1 – f_F3, a_F4, o_F5, o_F6,
f_F7, f_F8, o_F9
o_GP1 – o_GP5
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Landbruks-, natur- og friluftsformål (pbl §12-6)
landbruk
1.3

Innenfor området avsettes følgende hensynssoner etter plan- og bygningslovens §
12-6:
sikringssone – frisikt
krav vedrørende infrastruktur

2.0

L1

H140
H410

FELLESBESTEMMELSER

Uteområder og lekeplasser
2.1

Uteområdene skal tilrettelegges for lek og opphold og utformes og anlegges i
samsvar med bestemmelsene i kommuneplanen vedtatt 29.08.11. Utomhusplan etter
bestemmelsene § 2 skal foreligge som vedlegg til søknad om igangsettingstillatelse
for tekniske anlegg.

Parkeringsdekning - områdene B1.1 – B2.10
2.2

I områdene B1.3 og B2.6 – B2.9 avsatt til rekke-/kjedehusbebyggelse, skal det for
hver boenhet anlegges minst 1 biloppstillingsplass på egen grunn.
For boligene i område B2.10 skal etableres parkering på felles p-plass f_P2. Antall
plasser skal minst tilsvare 0,5 pr. boenhet.
I områdene B1.1 – B1.2 og B2.2 – B2.5 avsatt til blokkbebyggelse skal hver boenhet
disponere minst 1,0 biloppstillingsplass i p-kjeller eller i annet felles parkeringsanlegg.
P-plasser f_P1 – f_P3 og plasser innenfor gatetun f_Gt1 nyttes til parkering for
besøkende, i tillegg til eventuelle plasser under bebyggelsen eller i p-kjeller. Antall
plasser skal minst tilsvare 0,25 pr. boenhet.
I bygninger med mer enn 10 enheter skal minst 80 % av parkeringsplassene
anlegges i p-kjeller og/eller under bakkeplan.
Minst 5 % av plassene skal dimensjoneres for rullestolbrukere, med minstemål 4,0 x
5,0 meter.
Totalt antall parkeringsplasser innenfor området skal ikke overstige 1,75 plasser pr.
boenhet.
I bygg med mer enn 6 boenheter skal det etableres særskilt sykkelparkering med
antall plasser tilsvarende minst 1 plass pr. boenhet. Plassene skal utformes og
plasseres i tråd med kravene i bestemmelsene i kommuneplan vedtatt 29.08.11.

Parkeringsdekning - område I1
2.3

For idrettshallen i område I1 gjelder følgende krav til parkering:
maksimum 0,3 biloppstillingsplasser for personbiler pr. tribuneplass
minimum 40 sykkelparkeringsplasser.
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Sykkelparkeringsplasser skal utformes og plasseres i tråd med kravene i
bestemmelsene i kommuneplan vedtatt 29.08.11.
Parkeringsdekning - kombinertområde B/A3
2.4

For bebyggelsen i områdene B/A3 gjelder følgende krav til parkering:
Næringsbebyggelse må disponere minst 1 biloppstillingsplass for bil og minst 1,0
sykkelparkeringsplass pr. 100 m² BRA.
Boliger må disponere minst 1 fast biloppstillingsplass for bil i felles p-anlegg og
minst 0,25 biloppstillingsplasser i fellesanlegg beregnet for gjester pr. boenhet.
Hver boenhet må disponere minst 1 sykkelparkeringsplass.
Sykkelparkeringsplasser skal utformes og plasseres i tråd med kravene i
bestemmelsene i kommuneplan vedtatt 29.08.11.

Tilgjengelighet for alle
2.5

Fellesarealer, parker, turveier, stier og andre utomhusarealer skal der terrenget tilsier
det, tilrettelegges etter prinsippene om tilgjengelighet for alle.
Minimum 30 % av boenhetene skal tilrettelegges etter prinsippene for tilgjengelig
boenhet.

Formingsveileder
2.6

Formingsveileder utarbeidet etter krav i områdereguleringen for Campus Grimstad,
skal legges til grunn for opparbeidelse av området.

Strømforsyning
2.7

Plassering av evt. trafokiosker fastsettes i samarbeid med Grimstad kommune ved
utarbeidelse og behandling av tekniske planer.

Terrengbehandling, planeringsplan
2.8

Alle områder innenfor planen, med unntak av friområde a_F4, opparbeides og
tilrettelegges for aktiv bruk i tråd med formålet. Bestemmelsene til kommuneplan
legges til grunn for utforming av lekeområder og felles uteoppholdsområder.
Det skal legges vekt på å oppnå funksjonelle og estetisk gode løsninger for
terrengsprang og overganger mot naturlig terreng. Bygge- og anleggsområder kan
opparbeides ut til formålsgrense. Forstøtningsmurer kan plasseres i formålsgrense.
I område a_F4 tillates ikke inngrep i vegetasjon og terreng, utover
skjøtsel/tynningshogst og forsiktig tilrettelegging for ferdsel og bruk som friområde.
Ved opparbeidelse av områdene i planen kan en inn til 10 meter bred sone langs
motsatt side av formålsgrensen nyttes til anleggsvirksomhet. Når anleggsarbeidene
på det tilstøtende området er ferdig skal terrenget istandsettes og terreng og
vegetasjon i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig stand.

Fjernvarme
2.9

Bygninger i områdene I1 og B/A3 skal tilknyttes fjernvarme.
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3.0

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Antall boenheter - områdene B1 – B2
3.1

Innenfor områdene B1.1 – B1.3 skal det oppføres minst 45 boenheter. Maksimalt 15
boenheter kan oppføres som konsentrert småhusbebyggelse i rekke/kjede. Øvrige
boenheter må oppføres som blokkbebyggelse.

3.2

Innenfor områdene B2.2– B2.10 skal det oppføres minst 160 boenheter. Maksimalt
70 boenheter kan oppføres som konsentrert småhusbebyggelse i rekke/kjede. Øvrige
boenheter må oppføres som blokkbebyggelse.
Ved en økning av totalt antall boenheter utover minstekravet i første og andre ledd,
kan fordelingen mellom småhus og leiligheter justeres tilsvarende.
Småhusbebyggelsen kan ha underetasje i tillegg til 2 fulle etasjer der terrengforholdene ligger til rette for dette.

Arkitektur - områdene B1 – B2
3.3

Bebyggelsen skal ha en enhetlig arkitektur, men med variasjon i fasadeløsninger,
materialbruk og farger for å bryte opp volumer. Bebyggelse i samme rekke/gruppe må
ha samme takform, arkitektur, farge og tilnærmelsesvis samme høyde og størrelse
(volum).
P-kjellervegger mot det fri skal brytes opp og varieres vha. materialbruk og
arkitektoniske og bygningsmessige løsninger. Store veggflater i betong skal
avdempes med beplantning.

Grad av utnytting - områdene B1 – B2
3.4

Grad av utnytting er fastsatt i % BYA. Åpne biloppstillingsplasser medregnes med 18
m² pr. plass. Kun plasser som er nødvendig for å oppfylle kravet til minste
parkeringsdekning skal medtas i beregningen av BYA. Parkeringsplasser som er satt
av med eget formål medregnes ikke.

Tillatt utnyttelse, tillatt høyde - områdene B1 – B2
3.5

I områder avsatt til småhusbebyggelse skal trapperommets grunnflate ikke overstige
25 % av boligens bebygde areal, og bredden på trapperommet ikke overstige halve
boligens bredde.
Maks gesimshøyde er angitt på plankartet med koteverdi. Mindre bygningskonstruksjoner (heis-/trapperom, rekkverk/gjerde, tekniske installasjoner mv) kan gå
inn til 2,5 meter over maks gesimshøyde.
Bebyggelsen i område B2.6 skal avtrappes med atkomstveien med ca. 1 etasjehøyde
mellom hver rekke.
Blokkbebyggelsen i områdene kan ha inn til 4 boligetasjer og en tilbaketrukket 5
etasje.
Plan- og bygningslovens generelle krav om bygningshøyde (egenhøyde) kommer
ikke til anvendelse.
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Tilgjengelighet for brannvesenets slukkemateriell
3.6

I områdene B1.2 og B2.2 må det anlegges kjøreatkomst på baksiden av bebyggelsen
for brannvesenets slukkemateriell, jfr kravene i byggteknisk forskrift.

Område I1
3.7

I område I1 kan oppføres idrettshall.
Tillatt utnyttelse i % BYA = 95 %. Maksimal tillatt gesimshøyde er k. +45. Det tillates
etablert trafo som en integrert del av bygget, eller i område a_ST1.

3.8

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.
Parkeringsplasser skal vurderes etablert med gressarmering så fremt det er mulig gitt
brannvesenets belastningskrav.

Område B/A3
3.9

Området kan nyttes til kontorer, service, undervisning/forskning, konferanse/hotell,
kulturelle institusjoner mv. Inntil 50 % av bebygd areal i BRA (ekskl. parkering) kan
nyttes til boliger.
Det kan etableres mindre lokaler for forretning og servering. For forretning tillates
inntil 2 enheter hver med et maksimalt utsalgsareal på 300 m² BRA.
Tillatt utnyttelse fastsettes til % BYA = 80 % medregnet nødvendig parkering på
bakkeplan (med 18 m² pr. plass).
Bebyggelsen må ha tilnærmet flatt tak (maks 5 % fall). Bebyggelsens høyde skal
avtrappes med det stigende terrenget og tilstøtende vei (Terje Løvås vei). Byggegrensene mellom soner med ulik maks gesimshøyde kan justeres/tilpasses ved
utbygging.
Ved evt. etappevis utbygging må bebyggelsen dimensjoneres og tilrettelegges for
maksimal tillatt høyde.
Ved utbygging må bebyggelsen deles opp i hensiktsmessige volumer, for å redusere
effekten av store, dominerende fasader mot Terje Løvås vei.
Bebyggelsen må tilrettelegges for en mulig gangveiforbindelse i bro over Terje Løvås
vei syd ved ca. pel 150 (mellom Campusområdet og boligområdet syd for Campus).
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Ved utbygging av området må det foreligge en massedisponeringsplan som redegjør
for deponering og bruk av matjord. Jfr. bestemmelser punkt 4.8.5 til områdereguleringen.
Byggegrense
3.10

Bebyggelsen må plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet.
Installasjoner, utkragede konstruksjoner, trappe-/heisrom og andre mindre
fasadeutspring kan gå inn til 2,0 meter utenfor byggegrense, dersom dette ikke
kommer i konflikt med brannhensyn eller annen arealbruk. Den del av fasaden som
går ut over byggegrense kan utgjøre maks 30 % av fasadens flate. Bestemmelsen
gjelder ikke for område B2.6.
P-kjellere under bakken kan anlegges ut til formålsgrense.

Tomteinndeling
3.11

I områdene avsatt til konsentrert småhusbebyggelse fastsettes evt. tomteinndeling
ved gjennomføring. I område B/A3 fastsettes tomteinndeling ved gjennomføring.

Område for avløpsanlegg o_K1
3.12

Området nyttes etter behov til kommunal kloakkpumpestasjon.

Områder for renovasjon og post: f_R1 – f_R5
3.13

Områdene nyttes til fellesordninger for renovasjonsinnsamling og for postkassestativer. Skap og beholdere skal stå innelukket eller i halvtekke. Felles renovasjonsløsninger kan alternativt etableres i p-kjeller.
Områdene som er avsatt på plankartet er felles for i boligene i følgende områder:
Område

Områder

f_R1
f_R2
f_R3
f_R4
f_R5

B2.2, B2.6
B2.3, B2.4, B2.10, B2.10
B2.5, B2.9
B2.8, B2.9
B1.1, B1.2, B1.3

Lekeplasser: f_L1 – f_L3
3.14

Lekeområdene som er avsatt på plankartet er felles for i boligene i følgende områder:
Lekeplass

Områder

f_L1
f_L2
f_L3

B2.2, B2.6, B2.5, B2.7, B2.8
B2.3, B2.4, B2.9, B2.10
B1.1, B1.2, B1.3

Lekeplasser skal ha universell tilgjengelighet og utforming. Lekeplasser skal utrustes
og opparbeides i henhold til Grimstad kommunes gjeldende regelverk for lekeplasser.
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4.0

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Kjøreveier
4.1

Planen viser veienes senterlinje, skulderkant, evt. breddeutvidelse for rekkverk og
sideareal.
Veihøyder er angitt med 1 meters ekvidistanse på plankartet. Detaljerte byggeplaner
med eksakt lengdeprofil fastsettes ved gjennomføring.
Detaljutforming fastsettes ved teknisk prosjektering og gjennomføring.

Avkjørsler
4.2

Enkeltavkjørsler for den konsentrerte småhusbebyggelsen etableres for hver enhet
og tilpasses til plassering og utforming av boligene.
Avkjørsler fra kommunal vei skal utformes og ha sikt i samsvar med gjeldende
kommunalteknisk veinorm i Grimstad kommune.

Veirekkverk
4.3

Veifylling skal ikke ha større stigning enn 1:1,5 og skal jordsettes. Dersom fyllingshøyden er mer enn 3,0 meter fra ferdig opparbeidet terreng og stigningen større enn
1:3, skal veibanen utvides med minst 0,75 meter og veien sikres med godkjent
rekkverk.

Felles atkomstveier
4.4

Veier f_SV7 er felles for boligene i områdene B2.7 og B2.8, og for alle boligene som
gangatkomst til tilstøtende friområder.
Vei f_SV8 er felles for boligene i område B2.2, for den østligste boligrekka i område
B2.6 og for alle boligene som gangatkomst til f_T2 og f_F4.
Vei SV9 er felles for boligene i områdene B2.2 og B2.3. Veien kan brukes av
allmennheten som gangforbindelse til område o_GP2 og vei o_SV5.

Gang-/sykkelveier, fortau
4.5

Gang-/sykkelveier og fortau anlegges/tilpasses som vist på plankartet.
Gang-/sykkelvei o_Gs4 nyttes som kjøreatkomst (herunder for servicekjøretøyer) til
eiendommen Lauvåsvollen.

Gatetun
4.6

Område f_Gt1 opparbeides som felles gatetun med kjøreatkomst til bebyggelsen i
områdene B1.1 – B1.3. Parkeringsplasser ved innkjøringen til området nyttes av
besøkende.
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Parkeringsplasser
4.7

Parkeringsplasser anlegges med asfaltdekke og belysning. Plassene f_P1 – f_P3 er
felles for alle boligene i områdene B2.2 – B2.10. Plass f_P4 er felles for boligene i
områdene B2.7 – B2.8.

Sidearealer (annen veigrunn)
4.8

Sidearealer nyttes til grøfter, fyllinger og skjæringer. Venteskur og sykkelstativer ved
bussholdeplassene kan plasseres i sidearealene til vei. I sidearealene mellom
områdene B1.3, friområdene o_F5, o_F6, f_F7, o_F9 og vei o_SV3 kan etableres
stier/gangveier. På sidearealet mellom gang-/sykkelvei o_GS4 og kjørevei o_SV1 kan
plasseres søppelbod til eiendommen Lauvåsvollen.

Kombinertområder a_P/K1 – a_P/K2
4.9

Områdene a_P/K1 . a_P/K2 nyttes til parkering til idrettshallen og evt. omkringliggende næringsbebyggelse (overskytende plasser), og som atkomst og transport til
idrettshallen og til evt. p-kjeller i område B/A3.

4.10

Avkjørsler fra offentlig vei er vist med pilsymbol på plankartet. Ved gjennomføring kan
avkjørslenes plassering tilpasses bebyggelse og disponering av tomten.

5.0

GRØNNSTRUKTUR

Turvei o_T1
5.1

Turvei o_T1 med tilhørende planskilt kryssing av samlevei o_SV4 utføres etter
særskilt detaljplan godkjent av Grimstad kommune. Turveien skal ikke noen steder ha
stigning brattere enn 6 %. Turdraget skal etableres med tilfredsstillende belysning.

Turvei f_T2
5.2

Turvei f_T2 anlegges og nyttes som kombinert kjøreatkomst til den østligste
boligrekken i område B2.6 og gangatkomst til friområde f_F1.

Friområder f_F1 – f_F3, f_F7 – f_F8
5.4

Områdene planeres i nivåer med tilstøtende tomtearealer og tilrettelegges for uteopphold, sosiale møteplasser og lek, Områdene er felles for alle boligene i områdene
B2.1 – B2.10. Områdene opparbeides parkmessig med gress, beplantning, stier og
gangstier.
I områdene f_F7 og f_F8 etableres stiforbindelse til områdene o_F5 og gang-/sykkelvei o_Gs5.2.

Friområder o_F5, o_F6, o_F9
5.5

I områdene o_F5, o_F6 og o_F9 kan terreng og vegetasjon bearbeides for å tilpasse
områdene funksjonsmessig og landskapsestetisk til byggeområdene på hver side og
for å oppnå avrenning og selvfall for avløp i samsvar med overordnet teknisk plan for
Campus. I områdene kan det etableres stiforbindelser mellom byggeområdene og
mellom byggeområdene og turvei o_T1/gang-/sykkelvei o_Gs5.2. Hovedtrekkene i
områdets landskapsform skal opprettholdes.
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Områdene skal inngå i og tiltak vises i detaljplan for turvei o_T1.
Friområde a_F4
5.6

Område a_F4 opprettholdes som privat friområde/naturområde til eiendommen
Lauvåsvollen. Området skal ikke tilrettelegges for bruk i tilknytning til boligområdene.

Park o_GP1, o_GP3 – o_GP5
5.7

Områdene o_GP1, o_GP3 – o_GP5 nyttes til park i samsvar egen detaljregulering for
parkområdet.
Område o_GP2 opparbeides til park samtidig med utbygging av første byggetrinn i
område B/A3. Situasjonsplan/byggemelding for tiltak i område B/A3 må også omfatte
område o_GP2.

5.8

Område o_GP1 kan benyttes til fordrøyning av overvann inntil permanent
fordrøyningsanlegg er etablert i tilknytning til parken.

6.0

HENSYNSSONER

Sikringssone – frisikt H140
6.1

Siktsoner skal planeres i samme nivå eller lavere enn tilstøtende veg. Det er ikke
tillatt å beplante områdene eller nytte områdene slik at fri sikt over 0,5 meter over
veiplan hindres.

Krav vedrørende infrastruktur – H410_1
6.2

Område H410_1 nyttes til parkering og grøntarealer. Dersom det senere er behov for
arealet i forbindelse med evt. utvidelse av Terje Løvås vei, skal annen bruk opphøre.

Krav vedrørende infrastruktur – H410_2
6.3

Område markert med hensynssone H410_2 nyttes til fordrøyningsbasseng for
overvann. Opparbeidelse av området må utføres slik at denne funksjonen ivaretas.

7.0

REKKEFØLGEKRAV

7.1

Minst 80 % antall boliger i område B2 (beregnet av minimum antall boliger i flg. krav i
punkt 3.2) må være ferdigstilt før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse i
område B1.

7.2

Godkjent detaljregulering for området Park (i gjeldende områderegulering) må
foreligge før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor område B1.

7.3

Turvei o_T1 med kryssing av vei o_SV4 må være etablert iht. godkjent detaljplan før
boliger i område B1 tas i bruk.

7.4

Parkeringsplasser skal være etablert i tråd med kravet i punkt 2.2 før tilhørende
bebyggelse tas i bruk.
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7.5

Områder for post og renovasjon skal være etablert før tilhørende bebyggelse tas i
bruk.

7.6

Lekeplasser skal være anlagt i henhold til § 3-10 før tilhørende bebyggelse tas i bruk.

7.7

Uteoppholdsarealer iht. minstekravet skal anlegges i takt med at bebyggelsen kan tas
i bruk, og seinest før byggetillatelse gis.

7.8

Interne atkomstveier skal etableres i takt med utbyggingen. Siktsoner skal
opparbeides samtidig med veianleggene.

7.9

Brannslukkevann iht. til kravene i byggteknisk forskrift skal være etablert før
bebyggelse tas i bruk.

7.10

Undersøkelser for å avdekke evt. sulfidinnhold i fjell skal gjennomføres som en del av
anleggsarbeidene.

7.11

Evt. undersøkelser for å avdekke evt. radongass fra undergrunnen må være
gjennomført før oppføring av bebyggelse kan settes i gang.

7.12

Før det kan gis ferdigattest for bebyggelse i område I1, skal all tilhørende infrastruktur
være opparbeidet iht. godkjent byggeplan.

7.13

Gang-/sykkelveier og fortau skal anlegges samtidig med tilhørende kjørevei.

7.14

Park o_GP2 opparbeides samtidig med utbygging av område B/A3. Området må
være ferdig opparbeidet før bebyggelse i område B/A3 tas i bruk.

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.

7.16

Undergang som forbinder o_GS4 med o_GS3 skal være anlagt før første bolig i
område B1 tas i bruk.
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