FRIVOLDVEIEN
PLANPROGRAM
DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING
13.11.17

FORORD

Foreliggende dokument er et forslag til planprogram. Planprogrammet er første ledd i
utarbeidelsen av detaljreguleringen for Frivoldveien , og samtidig ledd i varsling av planoppstart.
Formålet med planprogrammet er å beskrive:
- Bakgrunnen og formålet med planarbeidet.
- Planprosessen og medvirkningsmulighetene.
- Omfanget av planarbeidet med relevante utredningstemaer.
Underveis i planprosessen tas det sikte på god informasjonsformidling og medvirkning fra
offentlige instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.
Kontaktpersoner i forbindelse med planarbeidet er:
Saksbehandler kommuneadministrasjon:

Plankonsulent:

Maria Lauvdal
Arealplanlegger
Enhet for Plan, miljø og landbruk
37 25 01 42 / maria.lauvdal@grimstad.kommune.no

BGM Arkitekter AS
v/Daniel Mørkve Wesøe
975 11 009 / daniel@bgm.no

Daniel Mørkve Wesøe
BGM Arkitekter AS
Grimstad, 30.10.17
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1. INNLEDNING
1.1.

Bakgrunn for planarbeidet

Området ønskes utviklet til boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt «tradisjonell»
boligformål. Det ble 22.08.2017 drøftet i en prinsippavklaring i Teknisk Utvalg, hvorvidt gitte
bakrgrunn for regulering var aktuelt. Dette i hovedsak grunnet at foreslåtte formål strider med
kommuneplanen, og at området frem til nå har vært en av flere muligheter for utvidelse av Jappa
skole. Etter avklaring fra Kultur- og oppvekstsektoren ifm. «Skolepakke 3», sees område ikke lenger
på som aktuellt utvidelsesområde, og det stilles positivt til aktuelle reguleringsarbeid.
Som førstegangstilmærning var det kun tenkt utnyttelse av området til 6 boligenheter for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tråd med kommuneplan og fortetningsstrategier ønsker
kommuneadministrasjonen at området fortettes ytterligere når først dette området reguleres.
Samtidig er det bred faglig enighet om at boliger av nevnte karakter skal plasseres med og
integreres med «vanlig» bebyggelse. Dette for å ikke skape større sammenhengende områder
med gitte formål, som igjen kan gi et område institusjonspreg, og være med å stigmatisere
beboere i nevnte boliger. Av disse grunner vil planen omfatte muligheter for 12 enheter for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, kombinert med «ordinære» flermannsboliger.

1.2.

Mål for planarbeidet

De overordna målene for prosjektet er:
1. Tilrettelegging for 1163-Institusjon – 2 x 6 enheter og fellesarealer
2. Tilretteleggin for 1112 Boligbeyggelse – konsentrert småhusbebyggelse - 15-25 enheter
innenfor et områder som plasseres mellom de to i pkt.1 over.
3. Løsning av god adkomst til de ulike delene av området.

1.3.

Planprogram og konsekvensutredningsplikt

Lovverket stiller krav om konsekvensutredning (KU) ved utarbeiding av reguleringsplaner av en viss
størrelse, kostnad eller formål. Hensikten er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir vurdert i
planprosessen.
I forskrift om konsekvensutredninger § 6. a), samt vedlegg I pkt. 25 fremgår det at det ved «Nye
bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.» skal utarbeides
planprogram og konsekvensutredning.
Et planprogram er en plan for hvordan reguleringsplanen skal lages, hva som skal utredes og
hvordan prosessen skal legges opp.
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2. PLANOMRÅDET
2.1.

Planavgrensning

Mot nord kobles planen på tilstøtende plan for G/S-veg Frivoldalen. Bredden som er tatt med er lik
nevnte plan. Mot sør er det tatt med rundkjøringen og areal omrkring for å sikre utforming av
trafikkløsningen i området. Samme gjelden langs (sør for) Frivoldveien. Ellers følger planen
eiendomsgrenser, som også vil bli nye formålsgrenser.

Figur 1 Planområde

2.2.

Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet

Landskapsbilde – bybilde – arkitektur - bebyggelsesstruktur
Området rundt har ingen klar bebyggelsesstruktur, men bærer i hovedsak et åpent og luftig
uttrykk. Med større bygningskropper(eneboliger og flermannsboliger), som har store tomter. Mot
øst ligger Jappa skole med sin store sammenhengende bygningsmasse. Mot nord ligger et
gammelt gårdsbruk med tilhørende låve. På andre siden av rundkjøring møt vest ligger et større
næringsbygg(lagerhall).
Arealbruk og virksomheter
Planområdet består av to komponenter slik det ligger i dag. Hoveddelen består av et større åpent
område, ca.6da, som i dag står som ubrukt jordareal. Mindre deler, ca. 2,5daa består av
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adkomstveier for eksisterende boliger og skole i området. Pr. dags dato er det ingen
bygningskropper etablert innenfor planområdet. Arealet er ikke i bruk til jordbruk.
Eiendomsforhold
Største andel av området(ca. 6daa) er i privat eie(utbygger), mens det resterende(infrastruktur), er i
kommunalt eie.
Oversikt:
Gnr.
200
200
200
200

Bnr.
1806
1767
1914
174

Total størrelse* m2
17 150
1 713
12 367
12 224

Eier
Grimstad kommune
Grimstad kommune
Nilsen, Scott-Bernhard
Grimstad kommune

*Alle eiendommene strekker seg i varierende grad ut over planområdet.
Trafikkforhold - vei – infrastruktur – transport – myke trafikanter – kollektivtransport – gang/sykkelveier
Det er gode adkomstveger i området, med etablert rundkjøring som kryssløsning, og gode
vegbredder. Gode kollektivtransportmuligheter fra krysset Frivoldveien-Storgaten. Myke trafikanter
på adkomstveier i oimrådet i forbindelse med at skole ligger i umiddelbar nærhet.
Gang/sykkelveier er godt tilrettelagt i sørlig/østlig del av området. Det foreligger tilgrensende
planarbeid med G/S-veg mot vest/nord.
Grønnstruktur – park – lek – nærmiljø – friluftsliv
Grønnstruktur for Fløyheia i gjeldene tilstøtende plan(byplanen), representert som «FL1». God
tilknytning til Levermyr stadion. Umiddelbar tilknytning til lekeområder tilhørende Jappa skole. Ser
man bort fra skolens områder, er det noe begrenset tilgang til lekeplass/sandlekeplass i området.
Naturmangfold
I følge første uttsjekk i Naturbase er det ingen registrerte artstyper, naturtyper, kulturlandskap, eller
verneområder innenfor området. I arealressurskartet er deler av området(som ikke er veg), markert
som jordbruksareal. I gjeldene kommuneplan er områdets kvalitet som jordbruksareal vurdert, og
arealet er tatt inn i kommuneplanen med byggeformål, offentlig/privat tjenesteyting. Verdier av
området som dyrka mark sees derfor på som avgjort, og videre vurderinger der sees ikke på som
nødvendig/naturlig.
Kulturminnevern, kulturlandskap og fornminner
I første utsjekk til kulturminnedatabase er det ikke funnet registreringer. Det anses ikke som aktuelt
med videre arkeologiske undersøkelser, da området allerede er regulert til byggeformål.
Støy
E18 utgjør en støykilde som er aktuell å utrede. Ellers ingen støy fra trafikk eller industri/næring.
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Grunnforhold
Ifølge NGU
Berggrunn:
Båndgneis, grå, lokalt med skarn og magnetitt(off white -farge i kart)
Granitt, fin- til middelskornet(rosa farge i kart)
Løsmasser:
Tykk marin avsetning.
Tidlige kartlegginger av leire(marin avsetning- blå farge) gjør det sannsynlig at grundigere
undersøkelser må utføres som et ledd i reguleringsplanarbeidet og/eller som
rekkefølgebestemmelse.

Figur 2 Bergrunn

Figur 3 Løsmasser

Infrastruktur i bakken
Første utsjekk viser at vann og avløp er knyttet til vegtrasè sør i planområdet(Frivoldveien). Ingen
registrert kryssende infrastruktur i bakken. Ett luftstrekk for strøm strekker seg over planområdet fra
sør mot nord.

Figur 4 Infrastruktur i bakken
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3. SENTRALE PROBLEMSTILLINGER I PLANARBEIDET
Krav om KU utløses av at planarbeidet ikke er i tråd med overordene plan(kommuneplan). I
kommuneplan er området tatt inn med byggeformål, og temaer som utredes videre begrenser
seg til tema som gjør seg gjeldene i endringen fra gitte formål i overordrende plan til ønsket
formål. Således vil vi betrakte gjeldene kommuneplan, og utbygging etter den som nullalternativet
i de aktuelle problemstillingene/utredningene. Andre mindre temaer som også vil bli
kommentert/utsjekket i planbeskrivelsen er kulturminner, geotekniskeforhold, biologiskmangfold,
grønnstruktur, ledningsnett og annen infrastruktur, barn og unge, universell utforming,
landskapsestetikk. I tillegg utformes også en ROS-analyse som er en del av forslaget som fremmes.

Tema

Problemstillinger

Støy

-

Støyproblematikk fra trafikk i området.

BATP (Bolig-, areal- og transportplanlegging)

-

Utvikling av planområdet i samsvar med
overordnet bolig-, areal- og transportpolitikk.
Tilrettelegging for miljøvennlig transport.
Begrense transportbehovet.
Boligetablering i samvar med kommunens
strategier for fortetning.

-

Trafikkavvikling

-

Tilpasning til omkringliggende byggningsmasse

-
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Framkommeligheten for gående, syklende og
buss.
Konflikter mellom gående, syklende og harde
trafikanter.
Mulige konsekvenser for myke trafikkanter til
skolen.
Innvirkningen på og overgang til eksisterende
bomiljø.
Bevaring kontra transformasjon i overgangen mot
det tidstypiske boligområdet.
Utvikling av kvaliteter som styrker eksisterende
bomiljø.
Formgivning og høyder på ny bebyggelse.

Side 7 | 14

4. RAMMER OG PREMISSER
4.1.

Overordna føringer og planer

Innholdet må tilpasses den enkelte plan.
Rikspolitiske planretningslinjer og føringer som er særlig relevante for planarbeidet:
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015)
- Norsk klimapolitikk (St.meld. nr. 21-2012)
- Nasjonal transportplan (2014 - 2023)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011).
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
- T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (1995)
- T-1057 Retningslinje for planlegging av riks- og fylkesveger (1994)
- T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012)
- T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2012)
Aktuelle lover:
- Plan- og bygningsloven
- Naturmangfoldloven (§§ 8-12)
- Folkehelseloven (§ 4)
- Kulturminneloven
- Vegloven
Regionale planer og føringer
- Regionplan Agder 2020: Planen har fem hovedsatsingsområder:
o Klima: Høye mål – lave utslipp.
o Det gode livet: Agder for alle.
o Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.
o Kommunikasjon: De viktige veivalgene.
o Kultur: Opplevelser for livet.
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Kommuneplanen
I kommuneplanen er området i all hovedsak satt av til byggeformål, offentlig/privat tjenesteyting.
Markering av løsmasse (horisontale blå linjer) er også fremtredende for området.

Figur 5 Utsnitt fra kommuneplanen

Kommunedelplaner
Området kommer ikke innforbi kommunedelplaner som har arealdel i kommunen.
Områdereguleringer
Det foreligger innen områderegulering for det aktuelle området.
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4.2.

Reguleringsplaner

Gjeldene detaljplan
Utsnitt av dagens reguleringsstatus. Området ligger innenfor reguleringsplan «Jappa
skoleområde», plan id.:77. Vedtatt 28.09.1998. I denne planen er området satt til arealformålet
«Jordbruk».

Figur 6 Gjeldende reguleringsstatus.

Andre tilstøtende/aktuelle planer.
Nord i området er det igangsatt arbeid med reguleringsplan som skal sikre G/S-veg fra Øde
Ugland, gjennom Frivolddalen, og ned til Jappa skole. Det er naturlig at ny plan(denne plan)
«kobler seg på» detaljreguleringsplan «Frivolddalen – plan. Id. 245» ,og viderefører G/S.
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5. ALTERNATIV SOM SKAL UTREDES
5.1.

Referansealternativet (0-alternativ)

Utbygging(regulering) i tråd med kommuneplanen settes som referansealternativet(0-alternativet).
Det er vedtatt at området skal disponeres til utbygging med de generelle konsekvenser det fører til
utover å la området ligge slik det er pt.

5.2.

Utbyggingsalternativ 1

Regulere området til to hovedformål:
Tilrettelegging for 1163-Institusjon – 2 x 6 enheter og fellesarealer
Tilretteleggin for 1112 Boligbeyggelse – konsentrert småhusbebyggelse - 15-25 enheter innenfor
et områder som plasseres mellom de to i pkt.1 over.

6. FORSLAG TIL UTREDNINGER I FORHOLD TIL MILJØ OG SAMFUNN
6.1.

Utredningstemaer og metode

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt under
utarbeidelsen og gjennomføringen av planen (jf. pbl § 4-2). Hensikten med utredningen er å
synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre.
Vurderingene vil bli gjort med sammenligning mot 0-alternativet.
I oversikten under er de fagfelt og tema som skal vurderes/ utredes listet opp. For hvert tema er
det markert hvilken type utredningsnivå som forventes: egen fagrapport eller som del av
planbeskrivelsen. Til sammen utgjør dette konsekvensutredningen.

Frivoldveien – planprogram

Side 11 | 14

TEMA DET SKAL VURDERES UTARBEIDET EGEN FAGRAPPORT FOR
Tema

Hva skal utredningen inneholde?

Støy

-

Støyutredning knyttet til støy fra
E18.

Eksisterende dokumentasjon
-

Kommuneplanens temakart for
støy. Deler av området i gul
sone.

TEMA SOM KUN SKAL BESKRIVES OG ILLUSTRERES I PLANBESKRIVELSEN
Tema

Hva skal beskrivelsen inneholde?

Barn og unges interesser

-

Barns bruk av arealer.
Kartlegging av skolevei, barns
bevegelser i og gjennom
området.

Barnehager og skoler

-

Barnehager og skolers bruk av
området .
Skoleveier til aktuelle skoler.
Skolekapasiteten må vurderes.
Markere barnehager/ skoler/
skoleveier på kart.
Beskrivelse av grunnforhold

-

Eksisterende dokumentasjon
-

Registreringer, f.eks. barnetråkk.

-

Tilgjengelig databaseinformasjon
Mulig rekkefølgebestemmelse

Geotekniskeforhold

-

Biologisk mangfold

-

Oppfylle kravet til kunnskap om
naturmangfold i
naturmangfoldloven § 8.

-

Tilgjengelig databaseinformasjon

Grønnstruktur

-

Kommentar til grønnstruktur i
området og tilknytning til
tilstøtende områder.

-

Eksisterende planer

Ledningsnett og annen
infrastruktur

-

Kartlegge nett og
infrastruktur/kapasitet.

-

Tilgjengelig kartinfo.
Kommunalteknisk enhet.

Barn og unge

-

Plassering av arealer til barn og
unge.
Arealer til lek og opphold
Skoleveg

-

Eksisterende reg.planer og
plassering av eksisterende
lekeplasser og skoleveg.

-
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Universell utforming

-

Analyse av adkomst og
tilrettelegging for
tilggjengelighet innenfor
planområdet.

-

Arkeologi

-

Utsjekk av området for
registrerte fortidsminner
Området er satt til byggeformål i
overordrende plan.

-

Tilgjengelige databaser og
registreringer.

Vurdering av områdets helhet
og føringer for ny
bygningsmasse.
Analyse av landskap, topografi,
eksisterende bebyggelse mm.
Bilder fra befaring

-

Eksisterende flyfoto/skråfoto.
Eksisterende planer.

-

Landskapsestetikk

-

-

7. PLANPROSESSEN
7.1. Framdriftsplan
Fremdriftsplanen er tentativ og administrasjonens behandlings tid (12 uker) før 1.gangs behandling
vil være avgjørende for fremdriften.
Mnd./År
Utarbeidelse av forslag til planprogram

10./2017

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram

11. til 12.
/2017

Fastsettelse av planprogram

Politisk behandling:
Teknisk Utvalg

2./2018

Utredninger og vurderinger ihht. planprogrammet
Utarbeidelse av plandokumentene
Informasjonsmøter og arbeidsmøter med
interessenter og aktører i området

2. til 4./
2018

Ferdigstilling av planforslag
1.gangsbehandling av planforslag med
konsekvensutredning

Politisk 1. behandling:
Teknisk Utvalg

5./2018

Offentlig ettersyn

6. til
7./2018

Revisjon av planen

9./2018

Vedtak av plan

Politisk sluttbehandling:
Teknisk Utvalg/Bystyret

10./2018

Figur 7 Fremdriftsplan

Frivoldveien – planprogram

Side 13 | 14

7.2.

Informasjon og medvirkning (Pbl kapittel 5)

I henhold til krav i plan- bygningslovens kapittel 5, vil det bli lagt opp til medvirkning i løpet av
planprosessen.
For å løse utfordringene i området på en konstruktiv måte og for å videreføre potensialene i
planområdet, er det viktig å sikre en god informasjonsformidling og dialog med offentlige
instanser, relevante interesseorganisasjoner og aktører i området.
Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper på følgende måte:

Høring, offentlig ettersyn og informasjon (jf. pbl kapittel 5):
- Lovens minstekrav til informasjons- og høringsrunder gjennom planprosessen. Alle
høringsinstanser og berørte private parter får tilsendt brev med varsel om oppstart og forslag til
planprogram. Forslag til reguleringsplan blir sendt på høring under offentlig ettersyn.
Informasjon vil også publiseres via annonser i avis og digitale medier, og informasjon publiseres
på kommunens hjemmeside www.grimstad.kommune.no.

8. KILDER OG REFERANSER
Angi de aktuelle kildene og referansene for planprogrammet
Grimstad kommune. http://www.grimstad.kommune.no/
Lov om planlegging og byggesaksbehandling, 2008. http://lovdata.no/
Forskrift om konsekvensutredninger, 2009. http://lovdata.no/
Miljødirektoratets kart, http://www.miljostatus.no/kart/
Riksantikvarens kulturminneregister www.askeladden.ra.no
Grunnforhold; NGU. www.ngu.no
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