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1

BAKGRUNN OG INTENSJONER

Det er under saksbehandlingen foretatt enkelte endringer i plankart og bestemmelser som ikke er oppdaterte i
alle modellbilder og illustrasjoner i planbeskrivelsen. Oppdateringen vil bli gjennomført i høringsfasen.
Odden ble regulert som en del av "Områderegulering av de sjønære arealene i Grimstad sentrum", vedtatt
21.05.2012, også kalt "Havneplanen". En av hovedmålsettingene med denne planen er å videreutvikle
Grimstad til en attraktiv by å bo, studere og arbeide i. "Havneområdene skal utvikles med urbane kvaliteter
som både er tilpasset historiske sentrumsstrukturer, og samtidig kan tilføre nye byplanmessige impulser som
representerer samtiden". Havneplanen legger til rette for at "Oddenområdet utvikles som en ny urban bydel
med kvartaler og gatenett med siktakser ut mot sjøen" (kap 3.2).
I dag er Oddenområdet dominert av et kjøpesenter med lukket karakter, lagerbygg, store åpne
parkeringsarealer og oppstilling av båter. "Arealene er utflytende og lite innbydende eller tilrettelagt for
uteopphold" (Havneplanen), og langt fra Havneplanens intensjon om attraktive møte-/oppholdsplasser med
tilgjengelighet for alle.
Intensjonen med planforslaget er å utvikle Odden fra dagens kjøpesenterområde til en ny sentrumsbydel, i
tråd med områdereguleringen. Oddensenteret ligger på en av de mest attraktive tomtene i Grimstad, i
forlengelse av sentrum og like ved sjøen. Prosjektet ønsker å videreføre Havneplanens intensjoner om en
urban bydel med en oppdelt bebyggelsesstruktur, tydelige offentlige gater og rom og siktakser mot sjøen.
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2

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

2.1

Medvirkning

Oppstart av planarbeid ble varslet i Grimstad Adressetidene 12. februar 2013, på Grimstad kommunes
nettsider og i brev til alle berørte naboer, interesseorganisasjoner og offentlige etater. Ved varsel om
planoppstart ble det utarbeidet planprogram for å orientere om formål og rammer for planarbeidet. Det ble
også gitt en beskrivelse av aktuelle problemstillinger og hvilke forhold som skulle vurderes videre i
planprosessen. Grunnet justert plangrense ble planen varslet på ny i Grimstad Adressetidene 2. oktober 2014,
på www.cowi.no og i brev til de som ble varslet vinter 2013.
Innkomne merknader fra begge varslingene, etterfølgende av forslagstillers kommentar til merknaden, ligger
som vedlegg til dette dokumentet.
Det ble avholdt åpent møte 26. februar 2013.
Det er avholdt egne møter med sameiet som omfattes av reguleringsplanområdet. Sameiet består av 9
enheter som har leiligheter på taket av Oddensenter. Det er også avholdt møte med kommunen som er eier av
deler av planområdet.

2.2

Eventuelle avklaringer med offentlige myndigheter

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning. Dette er avklart med planmyndighet / Grimstad
kommune.
Reguleringsplanforslaget faller inn under § 3 ved at den tilrettelegger for utvikling av Oddensenteret på mer
enn 5000 m². Reguleringsplanforslaget utløser ikke krav gitt i forskriftens § 4 og det er dermed ikke behov for å
konsekvensutrede planforslaget.

2.3

Fremdrift
Ǹ
Ǹ
Ǹ

2.4.

Planforslag til 1. gangs behandling: Vinter/vår 2015
Offentlig ettersyn av planforslag: Vinter/Vår 2015
Vedtak planforslag: Vår/sommer 2015

Endringer av reguleringsplanen

Ved endring av reguleringsplan ble forslaget forelagt relevante fagmyndigheter, naboer og andre berørte for
uttalelse den 6. september 2019. Innkomne merknader ligger som vedlegg til dette dokumentet.

3

OVERORDNETE RAMMER OG FØRINGER

3.1

Kommuneplaner
Kommuneplan for Grimstad 2011-2023

5

Utsnitt av Kommuneplan for Grimstad 2011-2023, arealplankart. Kilde: http://www.grimstad.avinet.no

Planbeskrivelse Oddensenteret

Kommuneplanen 2011-2023 er uttrykk for hvilke prioriteringer og hvilken utviklingsretning kommunestyret
ønsker for Grimstad de nærmeste årene. Kommuneplanen setter fokus på følgende fire satsingsområder:

Ǹ
Ǹ
Ǹ
Ǹ

Næringsutvikling
Universitetsbyen
Folkehelse og levekår
Kommunen som organisasjon

Grimstad kommune har undertegnet avtalen "Klimapartner". Gjennom avtalen forplikter kommunen seg til å
være et godt eksempel for andre, redusere egne klimautslipp, bli miljøfyrtårnsertifisert og ta miljø- og
klimahensyn på alvor.
Grimstad kommunestyre vedtok høsten 2009 noen overordnede arealstrategier for langsiktig
arealdisponering (KS-079/09) som har vært førende for arbeidet med kommuneplanen 2011-2023. Blant
strategiene er disse relevante for planarbeidet:

Ǹ
Ǹ

Fortettingsstrategiene i Byplanen legges til grunn for boligbygging i sentrum.

Ǹ

Kommuneplanen 2011-2023 er i stor grad videreført ved kommuneplan 2015-2027. Det henvises til
kommuneplanen 2011-2023 som var gjeldende da reguleringsplanen ble vedtatt.

Det legges til rette for at handel og tjenestetilbudet i Grimstad sentrum styrkes. Byplanen og
Havneplanen vil være grunnlaget for arealdisponeringer knyttet til handels og tjenesteetablering i
sentrum. Havnearealene fram til Grømbukt settes i hovedsak av til etableringer knyttet til handel,
service og bolig. Havneområdet i Grimstad sentrum planlegges uten større arealer til trafikkhavn.

Kommunedelplan for Grimstad byområde "Byplanen", 2008

Utsnitt av plankart, kommunedelplan for Grimstad byområde. Kilde: http://grimstad.avinet.no

Kommunedelplanen for Grimstad byområde er en oppfølging av en konkretisering av kommunens mål
omkring satsingsområdet byutvikling. Planen skal avklare omfang av bevaringsområder og formulere en
fortettingsstrategi. Videre skal «Byplanen» identifisere utviklingsområder og løfte fram problemstillinger og
utfordringer knyttet til utviklingsområdene for å gi grunnlag til å stake ut en kurs i den langsiktige utviklingen
6
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av byen. Planen har som mål å sikre handelsnæringens videre utviklingsmuligheter gjennom å styrke dagens
handelsstrøk i den historiske byen og på Oddensenteret, for å opprettholde balansen i handelstilbudet. Videre
må det arbeides for å knytte de to handelsområdene sterkere sammen i den videre utviklingen. Byplanen
anbefaler at det utredes om området Odden – Gundersholmen kan gi plass til nye arealkrevende
butikkonsepter for storhandel

3.2

Andre overordnede føringer

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Planlegging av utbygging og transport bør samordnes slik at transportbehovet begrenses. Det bør vektlegges
korte avstander til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Ved planlegging i henhold til Plan- og bygningsloven skal det spesielt legges til rette for å sikre et
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Universell utforming i arealplanlegging
Gjennom sin arealplanlegging skal kommunene ivareta den overordnede målsetning om bedre tilgjengelighet,
ref. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

3.3

Reguleringsplaner

"Områderegulering av de sjønære arealene i Grimstad sentrum", vedtatt 21.05.2012

Utsnitt av kommunens karttjeneste, som viser vedtatte reguleringsplaner med formål. Kilde: http://grimstad.avinet.no
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Hovedmålsettingen med områdeplanen er å videreutvikle Grimstad til en attraktiv by å bo, studere og arbeide
i. Planforslaget tilrettelegger for utvikling av Oddenområdet som en ny bydel med kvartaler og gatenett med
siktakser ut mot sjøen. Det skal tilstrebes en oppdelt bebyggelsesstruktur med hierarki av tydelige offentlige
gaterom, og mer private og halvprivate rom i kvartalene. Det er ønsket bebyggelse med varierende høyde,
som trappes ned og åpner seg opp mot sjøen. En av intensjonene med planarbeidet er å utvikle
havneområdene med urbane kvaliteter. Dette søkes oppnådd blant annet gjennom styring av forholdet
mellom offentlige og private arealer, høyder, variasjon av gater og rom, samt utnyttelse og tetthet.
Områdereguleringen er den gjeldende reguleringsplanen for planområdet og er derfor
sammenlikningsgrunnlaget i kapittel 6, som beskriver konsekvenser av planforslaget.

Illustrasjon hentet fra sol/skygge-analyser gjort i forbindelsen med områdereguleringen. Illustrasjon er utarbeidet av Rambøll.

Detaljregulering Vesterbukt, varslet planoppstart 05.11.2013
Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å
legge til rette for mulig etablering av nytt
bibliotek. Eksisterende busstasjon er planlagt
revet. Ny plan som blir utarbeidet vil erstatte
'Områderegulering - sjønære arealer i Grimstad
sentrum' i det angitte området. Varslet
plangrense overlapper noe med denne plan og
bør hensyntas i videre planarbeid.

Utsnitt av kommunens karttjeneste som viser varslingsgrense for
reguleringsplanen. Lilla linjer viser planområdet overlapper med denne
plans planområde. Kilde: http://grimstad.avinet.no
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3.4

Eierforhold

Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 200/1477, 200/1093 og 200/1475, samt deler av 202/420 (Fv 420).

Kilde: http://grimstad.avinet.no
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4

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Planområdet er 43,3 daa og ligger på Odden, like sør for Grimstad sentrum, mellom fylkesvei 420 og sjøen.
Området har en sentral beliggenhet i Grimstad, like sør for sentrumskjernen, og er sjønært. Kystlinjen mellom
det eksisterende Oddensenteret og Torskeholmen er utviklet til et publikumsvennlig område med mange
sitteplasser og gjestehavn.

Kart over Grimstad med planområdet inntegnet. Flyfoto hentet fra: www.kart.finn,no, foto: www.ott.no.
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4.1

Arealbruk

Området brukes i dag hovedsakelig til handel og parkering. Vesterled danner et naturlig skille mellom
boligområdene i vest og aktiviteten langs havnearealene. Rutebilstasjonen/bibliotekstomta i nord knytter
planområdet til Grimstad sentrum.
Innenfor planområdet ligger Oddensenteret, et kjøpesenter med 9 leiligheter og kontorlokaler i 3. etasje.
Rundt senteret er det flateparkering for senterets besøkende. I øst ligger Safemar, en bedrift som holder kurs
innenfor sjøfart og sikkerhet, og Grimstad Bådsenter, som selger og reparerer båter og utstyr. Resten av
planområdet har tidligere vært brukt til havnenæring, og består i dag av to lagerbygninger.

Handel
Bolig
Lager/næring
Offentlig
Kilde: www.maps.google.com

Arkitektur og byliv
Planområdet preges av store arealer for overflateparkering og lager, og er lite tilgjengelig for mennesker.
Oddensenteret er en betongkonstruksjon fra 70-tallet, kamuflert med tilbygg og fasader i tre og glass.
Senteret fremstår ikke med en tydelig fram- og bakside, og den varierende utformingen gir et noe rotete
inntrykk. Utearealene er forbeholdt biler, og dagens havnepromenade avsluttes ved senterets nordøstre
hjørne. Det er tilrettelagt for salg av frukt og grønt ved inngangspartiet i nord, men overbygget som avgrenser
området begrenser aktiviteten her.
11
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Oddensenteret sett mot inngangspartiet i nord. Kilde: www.maps.google.com

Oddensenteret og lagerbygg sett fra odden, sett fra parkeringsarealet i sørøst. Kilde: www.maps.google.com
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4.2

Miljø

Sol
Det flate landskapet på Odden gir inntrykk av høy himmel og bidrar til gode solforhold året rundt.

Vind
Med de fem «byfjellene» Binabben, Kirkeheia, Knibeheia, Møllerheia og Vardeheia, samt øyene utenfor
Grimstad ligger Odden relativt skjermet fra vind fra vest, nord og øst. Området er mer utsatt for sørlige vinder.
De dominerende vindretningene i Grimstad er nord-nordøst og sør-sørvest (målt på Landvik).

Kilde: Meteorologisk institutt

Forurensning
På Odden har det vært drevet industriell virksomhet i over 200 år, fra 1700-tallet og frem til 1971. Området
inngikk i Statens forurensningstilsyns (STF) G2005-prosjekt for forurenset grunn, og SFT anser
forurensningssituasjonen i området som avklart. Det er utført tiltak i form av tildekking, enten med asfalt,
belegningsstein eller 50 cm rene masser. Tiltakene medførte at forurenset masse fortsatt ligger igjen i
grunnen og det er tinglyst rådighetsbegrensninger på de berørte eiendommene (Kilde: Konsekvensutredning områderegulering av sjønære arealer i Grimstad, 2011). Det forutsettes at det må ryddes opp i forurensede
masser i forbindelse med tilrettelegging for større byutvikling i området. Se vedlagt Miljørapport for
ytterligere informasjon om temaet.
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Stormflo og overvann

Illustrasjon viser planområdet med høydekotene for 1, 2 og 3 meter over terreng uthevet med linjer.

Området er utsatt for stormflo. Havnivåstigningen inkludert stormflo er estimert til 2,08 m på Sørlandet, med
dagens klimapolitikk, ifølge Grimstad kommuneplan 2011-2023. I den sammenheng har kommunen satt krav
til ny bebyggelse i kommuneplanen for å hindre skader som følge av stormflo: «§ 1.7 Byggehøyde over havet
jfr. pbl § 11-9 nr. 5: Oppholds-, arbeids- og publikumsrom i nye bygg i eksisterende og nye utbyggingsområder
skal ikke ha gulv lavere enn tre meter over havnivå.»
Det er estimert 0-20 % økt nedbør i regionen, som kan medføre mer ekstremvær og desto mer overvann.
Innenfor områder som er avsatt til byggeformål i regulerings- eller bebyggelsesplan, skal det ifølge
kommuneplanen (side 52) utarbeides detaljert utenomhusplan for det aktuelle området. Utomhusplanen skal
blant annet vise hvordan bortleding av overvann er tiltenkt.
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Støy
Støykartene viser gjennomsnittlig støy gjennom døgnet fra veitrafikk i 4 meters høyde over bakken. Merk at
støykartene er beregninger - ikke målinger, og det er beregnet støy fra vei med 3 millioner kjøretøypasseringer
per år (ÅDT 8 200). Kartene viser støysituasjonen slik den var i 2011.

50 – 55 dB
55 – 60 db
60 – 65 db
65 – 70 db
70 - 75 db
Kilde: http://miljoatlas.klif.no

4.4

Natur- og kulturmiljø
Kulturminner og -miljø
Det er ikke registrert kulturminner eller andre fredete
elementer innenfor planområdet. Mot nord er flere
bolighus fra før 1900, og er således SEFRAK-registrert
med varierende grad av bevaringsverdi, markert i kart
over. Byggene er ikke fredet.

Naturmiljø og vegetasjon
Gundersholmen, markert med grønt i kart over, er
registrert som et lokalt viktig naturområde i
miljødirektoratets naturdatabase. Avgrensningen
gjelder et urterikt strandberg, som trolig er noe
fuglegjødslet. Lokaliteten ble registrert i forbindelse
med kommunens naturtypekartlegging i 2009, og er
pga inngjerding ikke vurdert på nær hold.
I området er det registrert flere måke- og ternearter.
(Kilde: http://www.miljostatus.no)

Innenfor planområdet avgrenser trær og
grøntrabatter parkeringsarealet mot omkringliggende
Kart over natur- og kulturmiljø ved planområdet. Det er ikke registrert
bevaringsverdige kulturminner eller naturmiljø innenfor planområdet. areal. Det er ikke registrert ytterligere grønnstruktur.
Kilde: http://grimstad.avinet.no.
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Landskap
Planområdet er en del av et typisk flatt sørlandskystlandskap, mellom småknausete berg og glattskurte
svaberg. Fra fylkesveien mot øst er terrenget flatt, som gir et stort, åpent landskapsrom ut mot havet.

Vegetasjon ved oddensenteret sett fra vesterleden, mot sørøst. Kilde: www.maps.google.com.

4.5

Folkehelse, universell utforming og barn og unges interesser

Nærmiljø, friluftsliv og folkehelse

Kilde: www.kart.finn.no

Publikumsaktiviteten i området er basert på handelsvirksomhet. Utearealene er i hovedsak utformet for
bilisme, og er ikke attraktive oppholdsarealer. Havneplanen tilrettelegger for bedre tilgjengelighet for myke
trafikanter i omkringliggende utearealer.

16
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Oddenområdet ligger i gang-/sykkelavstand til flere viktige målpunkt i området, både arbeidsplasser, skoler
og fritidsaktiviteter. Fv 420 er nasjonal sykkelrute. Det går flere sykkel- og turveiruter forbi planområdet, via
Fv 420. Like sør for Odden er også en av Grimstads badestrender.
Grimstad sentrum ligger kun 300 meter fra Odden og er godt tilrettelagt for fotgjengere.

Skole og barnehage

Barnehager
Barneskoler
Ungdomsskole
Videregående skole
Universitet

Kartet viser barnehager og skoler i grimstad sentrum og kortest vei fra Odden. Kilde: www.kart.finn.no

Fra Oddenområdet er gangavstand til alle barnehager, alle skoletrinn og universitet:

Ǹ
Ǹ
Ǹ
Ǹ
Ǹ

Barnehager: fra 0,8 km
Barneskole: 1,6 km
Ungdomsskole: 1,2 km
Videregående skole: 1,4 km
Universitet: 1,6 km

Skole- og barnehagedekning
Grimstad kommune planla å bygge en ny sentrumsbarnehage i 2015/2016 for 80-100 barn, som ble åpnet i
2019, samtidig som Storgata barnehage og Grimstad barnehage planlegges nedlagt, slik at det ikke blir noen
vesentlig kapasitetsøkning. Totalt i kommunen er det gjort beregninger som tilsier at det er behov for drøyt
300 nye barnehageplasser fram mot 2020.

17
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Jappa skole, som er nærskolen til elever som bor i sentrum, har i dag 300 elever. Skolen har noe ekstra
kapasitet, men ikke mye. Det er ikke konkret planer om å bygge ny skole eller utvide eksisterende skoler i eller
nær sentrum. Eksisterende skoler vil håndtere utviklingen i sentrumsområdet de nærmeste årene. (Kilde:
Grimstad kommune)

Leke- og utomhusarealer
Det er ingen lekeplasser på Odden i dag, de nærmeste er utenfor Sorenskrivergården i nord og boligområder i
sør. I "Områderegulering av de sjønære arealene i Grimstad sentrum" er det regulert et område for lek like sør
for planområdet, øst for dagens REMA 1000.

Universell utforming
Planområdet er tilnærmet flatt, som gir gode forutsetninger for universell utforming ved utbygging av
området. Av hensyn til forventet fremtidig havstigning kreves det at nybygg skal bygges med hovedetasjens
gulvnivå på minimum kote +3. Planområdet ligger i dag på rundt kote +2 og er nede i kote +1 på kaien langs
Vesterbukt. Differansen mellom terreng og nytt gulvnivå vil flere steder være 1-2 m, og kan gi utfordringer for
universell utforming av atkomst til ny bebyggelse. Eksisterende bebyggelse har kotehøyde + 2,3 for gulv.
Inngangsparti legges på kote +3. For å sikre universell utforming og bidra til god sammenheng mellom ny og
eksisterende bebyggelse, bør det åpnes for lavere kotehøyde enn +3,0 for deler av innvendig gulv.

4.6

Trafikkforhold

Fv 420 -Vesterled er hovedvegen gjennom Grimstad sentrum. Atkomst til planområdet skjer i dag via to
innkjøringer fra denne vegen, en trearmet rundkjøring i sør og et T-kryss i nord. Atkomstvegen Odden går
langs sørsiden av planområdet.

Kartet viser årsdøgntrafikk (ÅDT) for planområdet (2007). Kilde: Trafikkanalyse Oddensenteret, COWI

ÅDT
18
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Asplan Viak gjennomførte i 2007 en trafikkanalyse for Grimstad sentrum (Trafikkanalyse Grimstad sentrum,
Asplan Viak, 18.5.2007). I forbindelse med trafikkanalysen ble det på grunnlag av manuelle trafikktellinger og
radartellinger beregnet ÅDT på vegnettet i sentrum. Fv 420 har, ifølge COWIs justering av trafikkanalysen fra
2007, ÅDT på mellom 7300-8400. Odden har en ÅDT på 3000.
I tidligere trafikkanalyse for Grimstad sentrum er det anslått trafikkvekst fra ulike typer utbygginger i sentrum.
Ved å legge til grunn gitte genereringsfaktorer, med mindre justering basert på trafikktellingene, genererer
planområdet i dagens situasjon følgende trafikkmengde:

Formål

Areal

VDT
(virkedøgn)

ÅDT
(årsdøgn)

Max time
ettermiddag
(kjt/t)

Max time lørdag
(kjt/t)

Forretning

10 000

3500

3150

525

683

Kontor

2200

185

127

28

2

Leiligheter

1000 (ca 9 leiligheter)

41

37

4

3

SUM

13 200

3726

3313

557

687

Kapasitet i kryss
Timetellingene i trafikkanalysen fra 2007 viser at både den sørlige rundkjøringen og T-krysset i nord har størst
timetrafikk på lørdag, grunnet trafikk til/fra Oddensenteret. Gjennomkjøringstrafikken på Fv 420 er imidlertid
høyest onsdag ettermiddag.
Telt timetrafikk i rundkjøringen er beskjeden. Det er for begge de telte dagene beregnet en belastningsgrad i
krysset på B = 0,3, som vil si god avvikling. Også for det nordlige atkomstkrysset tilsier beregningene god
avvikling, med en belastningsgrad på B = 0,3 også her.
Forutsatt at planområdet i dagens situasjon genererer den trafikkmengden som er gitt i tabellen over, er en
del av trafikkmengden i de to atkomstene til andre virksomheter enn planområdet, blant annet REMA 1000,
Expert, rutebilstasjonen og taxiholdeplass.

Parkering
Ifølge senterets hjemmeside (http://www.odden.no/) er det i dagens situasjon ca. 500 gratis parkeringsplasser ved
senteret. Parkering i fjell bygges i Vaderheia og får innkjøring fra ny rundkjøring på Fv 420.

Myke trafikanter
Planområdet ligger sentralt i forhold til viktige målpunkt, og det er god tilgjengelighet til disse fra Odden for
myke trafikanter. Det er ikke tilrettelagt for sykkel i området, hverken sykkelveier/felt eller
parkeringsmuligheter.

Offentlig transport
Av offentlig kommunikasjonstilbud er Fv 420 kollektivakse gjennom sentrum. Langs Fv 420 går lokalbusser
samt busser som betjener regionen (både nord, øst og vestover). Grimstad rutebilstasjon og taxisentralen
ligger 100 meter fra dagens inngang til Oddensenteret. Grimstad rutebilstasjon er planlagt nedlagt og
erstattes av busslomme langs Fv 420.
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5

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1

Plangrep

Store deler av planområdet er i dag parkeringsarealer og arealer for tidligere havneindustri – arealer som er
lite tilgjengelige og lite attraktive for publikum å oppholde seg i. Salto Oddensenteret ønsker å utvikle Odden
som en ny og attraktiv bydel for publikum gjennom en rekke grep, som er planens innhold og som er forankret
i både Havneplanen og Byplanen:

Ǹ

Skape en urban bebyggelse med blandet bruk for publikum som i den øvrige byen, med boliger,
små servicebedrifter, serveringssteder og kontorer i tillegg til kjøpesenteret.

Ǹ

Kople Odden til resten av byen med klare ganglinjer og innganger som møter sentrum i nordvest,
havnen i nordøst, øst og sydøst, bussholdeplass i vest og boligområdene i syd.

Ǹ

Utforme bygningene slik at de knyttes til den øvrige sentrumsbebyggelsen, ved å gi volumene i
randsonene en skala som er i samsvar med trehusene i sentrum, deres buede gateløp, uregelmessige
vinkler og avskårne takformer, i tråd med vurderingskriteriene i estetiske retningslinjer.

Ǹ
Ǹ

Skape store, urbane byrom og rekreasjonsarealer mot sjøen.
Etablere parkeringskjeller som fjerner overflateparkering og som legger til rette for bedre og
tryggere gangforbindelser, slik at forholdene for alle myke trafikanter vil bli forbedret.

All kjøretrafikk løses innenfor områdets sørlige og vestlige del, også varelevering. Havnepromenaden for myke
trafikanter føres gjennom området, og forsterker eksisterende kopling mot sentrum.
Bebyggelsen struktureres for å skape og tilrettelegge for bevegelse i og gjennom området.
Butikkfasader og servering skaper aktivitet mot bryggen. Bebyggelsen tilrettelegger for fremtidig gågate.
Uteoppholdsarealer og torgplasser
utformes med variert karakter.

Plangrep og fremtidig bevegelsesmønster. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter
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5.2

Alternativt forslag

Planforslaget gir muligheter for ombygninger av dagens bygningsmasse deriblant eksisterende bebyggelse på
sentertaket, deriblant dagens boliger, som kan gi flere nye boenheter her. Salto Eiendom som var eier av
Oddensenteret startet en dialog med eiere og sameiet vedrørende eierskap og utvikling av området.
Prosessen fremover vil danne grunnlag for hvilke muligheter som kan bli aktuelle for ombygninger av
eksisterende takområder.
Planforslaget åpner for etablering av nye boliger på taket, men prosjektet kan også realiseres uten denne
utbyggingen.

5.3

Arkitektur og byliv

Byutvikling
Intensjonen ved planforslaget er å transformere Odden fra et kjøpesenterområde til en sammensatt
sentrumsbydel, ved å etablere en urban bebyggelse med blandet bruk.
Planforslaget vektlegger at området skal fungere som en forlengelse av Grimstad sentrum, gjennom
lokalisering av innganger og kopling til eksisterende og planlagt gangveinett. Ved å legge opp til bedre
tilgjengelighet for mye trafikanter kan behovet for bil reduseres. Bedre forbindelse mellom Grimstad sentrum
og Oddensenteret kan også bidra til reduksjon av dagens handelslekkasje til andre kommuner, og slik være
livgivende for sentrum.

Modell av planforslaget (sett fra nordøst) viser variasjon i form og funksjon. Modell: Niels Torp Arkitekter

Bydelen Odden knyttes formmessig til den øvrige sentrumsbebyggelsen ved å dele opp volumene til
dimensjoner som er kjent fra trehusene i sentrum, med buede gateløp, uregelmessige vinkler og avskårne
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takformer. Samtidig skal bygningene ha en moderne utforming med egen, urban identitet. På tross av
utdatert arkitektur og en bygningsmasse som i liten grad er tilpasset dagens krav til handel, fungerer
Oddensenteret godt både som et aktivt handlesenter, og i samspill med sentrumshandelen. Viktige faktorer
for dette er senterets lokalisering og sammensetning av handel, kontor og boliger.
For å styrke Odden som en aktiv bydel ønsker vi å videreføre den eksisterende sammensetningen, samt
inkludere et større antall boliger. Det er planlagt kjøpesenter og kontor i plan 1 og 2, kontor og boliger med
uteareal i plan 3 og 4, og parkering i kjeller.
Planforslaget muliggjør boligfortetting i et sentralt område i Grimstad og tillater etablering av totalt 130
boliger. Eksisterende boliger på toppen av dagens Oddensenter rives og erstattes med ny bebyggelse. Dette
er i tråd med nasjonale, regionale og lokale mål om fortetting i eksisterende byer og tettsteder og samordnet
areal og transportplanlegging. Økt boligandel på Odden gir et sterkere Grimstad sentrum. Prosjektet bidrar til
å minske byspredningen, presset på dyrkbare arealer, det lokale transportbehovet og klimagassutslipp fra
trafikk, og sådan være en bærekraftig byutvikling.

5.4

Utbygging

Felt A

Takplan av felt A. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter

Felt A omfatter det eksisterende kjøpesenteret med utbygging av senter, kontor og boligarealer.
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Kjøpesenteret bygges i de to nederste etasjene, kontor/bolig langs og over den vestre fasaden og boliger på
sentertaket fra 3.-5. etasje. Parkering kan etableres i 2 kjelleretasjer. Den nye og gamle senterdelen utformes
slik at senteret fremstår som ett helhetlig senter.
Hovedinnganger etableres i senterets nordvestre og nordøstre hjørner mot eksisterende handlegater og
bysentrum i Grimstad. Det åpnes for at deler av taket for inngangspartier trekkes noe ut over torgarealet. Mot
torget i nordøst tilrettelegges det for serveringssteder med glassfasader mot havna som kan åpnes og gi
mulighet for uteservering på torget og publikumsamfiet som kopler senterets 2. etasje til torget. Her vil det
være attraktivt å etablere serveringssted, da man sitter høyt med god utsikt over havna.

Illustrasjon av planforslaget, mot fasadene langs Vesterled og Odden. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter

I sørvest og vest er bebyggelsen lav og oppdelt, og fremstår som flere bygninger i rad. Den toetasjes
bebyggelsen er buet og har skråtak, som bidrar til et uttrykk tilpasset skalaen i området. Vestfasaden buer seg
inn ved hjørnet mot tunnelen, som en motform til fjellformasjonen vis-a-vis Vesterled. Dette skaper rom foran
den eksisterende boligbebyggelsen i vest, og muliggjør etablering av trær på østsiden av veien, og en
eventuell holdeplass for buss. Fasaden mot Vesterled utformes med variert samspill av tette og åpne
fasadefelt, som gir et nyansert og aktivt bygatepreg, med innganger til butikkene direkte fra gaten i tillegg til
internt fra senteret. Lokalene langs gatene i 1. etasje er planlagt som små butikker og servicebedrifter. På plan
2 tilrettelegges det for både kontorer eller butikker, og i øverste etasje tilrettelegges det for
studenthybler/studioleiligheter.
I nord bues bebyggelsen for å skape varierende rom langs bryggene. Denne bebyggelsen er lavere enn den
øvrige, med 3 sjakt ned til kote + 7 og øverste tak til kote + 13. Bebyggelsen er sammensatt av flere oppdelte
volumer og gir preg av mindre skala, som den øvrige bebyggelsen i Grimstad sentrum.
Fasadene mot Bark Silas vei i øst, utformes med glasskarnapper som gir gaten variasjon.
Mot sør har senteret en åpen karakter som viderefører dimensjonene til boligene på taket. Her er det planlagt
varemottak med overbygg for å blant annet begrense støy for omgivelsene.
Bygningene i Felt A mot havnen er vist som kubiske bygninger med boliger i 2. og 3. etasje. De tette
ytterveggene er tenkt som murale flater behandlet med gjennomfarget puss i lyse jordfarger, som gir liv og
fargespill.
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Øverst. Illustrasjonen av hovedinngangen i nordvest med Vesterled og eksisterende boligkompleks til høyre i bildet.
Midten: Illustrasjon av bebyggelsen langs bryggekanten i nord, med varierte høyder og fasadeliv.
Nederst: Illustrasjon av felt A mot torg, publikumsamfi og inngangsparti i nordøst.
Illustrasjoner: Niels Torp Arkitekter
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De buede bygningene mot Vesterled er i planbeskrivelsen tenkt med utformet med et variert samspill av tette
og åpne fasadefelt, som skal gi et nyansert og aktivt bygatepreg.
De skrå takflatene ville kle en skiferkledning. Som en rimeligere type taktekking vil en skifergrå flat Zanda
betongtaksten kunne gi et tilsvarende uttrykk.
Bygningene mot Bark Silas vei er tenkt artikulert med forskjellige materialer. Det er tenkt en mural veggflate
behandlet med en lys sekkeskurt tegl. Utenfor deler av de sekkeskurte flatene mot Bark Silas vei tenkes det
montert keramiske spiler, som gir et spill til fasadene.

Modell av varemottaket og Bark Silas vei. Det er etablert overbygg over varemottaket for å skjerme for omgivelsene og skape et tydeligere
gaterom langs Bark Silas vei.

Gjennom reguleringsendring er felt A inndelt i tre delfelt, som angir forskjellige byggetrinn. Det er gitt ulike
rekkefølgebestemmelser for de ulike delfelt/byggetrinn i samsvar med de behov som utløses. Denne
inndelingen vil ikke være av betydning for den endelige ferdigstillelse av prosjektet.

Illustrasjon av opparbeidelse av bebyggelse og torg for felt A1 og B. Illustrasjon Sola arkitekter
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Felt B

Takplan av felt B. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter

Felt B omfatter forretningslokaler og restaurant i 1. etasje, med avtrappede boligbygg på taket. Innkjøring til
parkeringskjeller vil skje via felt B i sør, innkjøringen er illustrert på takplanen over.
Ved havnefronten mot øst fjernes den eksisterende betonglekteren, og det kan legges til rette for båthavn.
Den nordre del avbygningen ved denne havnen rammer inn det store torgets sydvestre side og skaper lunhet.
Her kan det eksempelvis tilrettelegges for en fiskerestaurant, som både vender seg mot torget i nordøst og
båthavnen i nord, og som med 4-6 meter fra bryggekanten har en god kontakt med sjøen. Plasseringen av en
bygning her gir også en spenning i forløpet av bryggevandringen.
Om mulig bør det tilrettelegges for butikker relatert til sjønæring i
1. etasje ut mot havnen og dagens Grimstad Bådsenter.
Bebyggelsen i felt B avtrappes mot vest og orienteres parallelt
med Bark Silas vei, for å gi best mulig solforhold for boliger og
utearealer. Boligene får skjermede balkonger mot syd.
Mellom bebyggelsen i felt B etableres et trapesformet, hevet,
hageareal, felles for beboerne. Mot hagen etableres et
halvsirkelformet og offentlig amfi, hvor man kan sitte høyt med
utsikt til havnene i både nord og sør.

Modell av felt B (sett fra nord) med nedtrappet brygge i
forkant av de to byggefeltene. NB! Plan 5 på felt A er ikke
fjernet fra modellen. Disse er ikke lengre en del av
planforslaget.
Modell: Niels Torp Arkitekter
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Havnepromenade og torg
Senterets buede nordfasade skaper en vekslende avstand mellom bygningene og bryggen, mellom hus og
vann, og gir både romslige og intime soner. Foran den nordvestre hovedinngangen på felt A etableres det et
torg som kopler gangveinettet fra sentrum til senteret.

Videre langs den nye havnepromenaden og til et nytt torg ved den nordøstre inngangen. Dette er en solrik
plass som henvender seg mot havnebassenget, og vil ligge i le for en av de to fremherskende vindretningene
om sommeren.
Havnepromenaden og nye brygger bygges på c + 3,00 av hensyn til stormflo, med nedtrapping til eksisterende
bryggenivå og de fortøyde småbåtene. Promenaden på øvre nivå knytter seg til senteret og nedre nivå til
sjøen, og begge promenader vil tilfredsstille krav til universell utforming.
Langs bryggene mellom felt A og B etableres det en flytende badebrygge og et grønt rekreasjonsareal som
skaper avvekslende gulvoverflater og inviterer til å legge seg ned på.

Over: Havnepromenade, brygger og bebyggelse i felt A og B, sett fra brygga ved Biblioteksparken.
Under: Torget i nordøst med inngang til senteret og restaurant med uteservering på publikumsamfiet til høyre. Bark Silas vei, mellom felt A
og B skimtes til venstre i bildet.
Illustrasjoner: Niels Torp Arkitekter
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Illustrasjon av publikumsamfi med uteservering på det nordøstre torget, sett mot sør. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter
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Bark Silas vei
Mellom felt A og B etableres en gate som forlengelse av Bark Silas vei i sør, med inngang til senterets 1. etasje
og rampe til plan 2. Gaten er buet både vertikalt og horisontalt og opparbeides som gågate med trerekker.

Illustrasjoner av Bark Silas vei. NB! Illustrasjonene er ikke oppdatert iht siste endringer av planforslaget – fjerning av plan 5.
Over: Fra det nordøstre torget mot gatens toppunkt i sør. Denne delen har en stigning på 1:20.
Under: Fra gatens toppunkt, mot Saulebukta i sør. Her har veien en stigning på 1:12. Modell: Niels Torp Arkitekter
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Eksempler på Buede gateløp i Grimstad. Kilde: www.maps.google.com

Senterbygningens østfasade mot Bark Silas vei er buet, mens gaten har et rett forløp mot den motstående
boligbebyggelsen i felt B. Buen gjør gateløpet mer spennende, og gir også en referanse til de mange buede
gateløpene i Grimstad sentrum.
Kjøring til varemottaket er planlagt å skje via rundkjøringen/snuhammeren ved Grimstad Bådsenter for å
unngå eventuell rygging på tvers av kjørebanen eller inn Bark Silas vei. Nedkjørsel til parkeringskjelleren er
lagt i felt B, med god avstand til både varemottak og Bark Silas vei.
Gaten har en stigning på 1:12 i søndre del og 1:20 med reposer i nordre del.
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Parkeringskjeller
Det tilrettelegges for parkeringskjeller under den nye senterdelen, Felt A2. Parkeringskjelleren legges på kote
0, slik at senterdelens grunnetasje blir liggende på kote 3. Parkeringskjeller foreslås også under Felt B, der den
store parkeringsplassen er i dag. Dette for å fjerne dagens overflateparkering med tanke på videre
transformasjon av Odden. Det er felles nedkjøring til begge parkeringskjellerne.
Parkeringskjeller er planlagt i 2 etasjer. Parkeringskjeller på nedre plan vil romme bilparkering,
sykkelparkering og boder for boligene, med heis opp til boligetasjene. Her er det også naturlig å plassere
parkeringsplasser for ansatte i kontorlokaler, mens det øvre planet benyttes av besøkende til senteret.

Illustrasjoner av parkeringskjellere, plan
U1 og U2. Totalt 1600 m² og 592 pplasser. Areal for rampe mellom de 2
etasjene er ikke medregnet.
Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter.
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Illustrasjon av parkeringskjeller, totalt 9 326 m2 for
hvert plan, og mulighet for inntil 888
parkeringsplasser.
Illustrasjon Nuno arkitekter

Leke- og utomhusarealer
I Vedtekter for Grimstad kommune § 4 Arealkrav til uteoppholdsareal er det angitt minimum 25 m² per bolig.
Oddensenteret rommer følgende antall boliger med uteoppholdsareal:
Felt

Boligtype

Uteoppholdsareal pr enhet

Sum uteoppholdsareal

Felt A:

88 boliger

x 25 m² =

2.175 m²

Sum uteoppholdsareal Felt A:

2.175 m²

Felt

Boligtype

Uteoppholdsareal pr enhet

Sum uteoppholdsareal

Felt B:

32 boliger

x 25 m² =

800 m²

Sum uteoppholdsareal Felt B:

800 m²

Innenfor uteoppholdsarealene skal det etableres sandlekeplasser for de minste barnene, 5 m² pr boenhet,
innenfor 50 meter fra bolig. Dersom det sees bort fra sandlekeplass for studentboligene, vil dette gi følgende
krav til sandlekeplasser:
Felt

Boligtype

Sandlekeplassareal pr enhet

Sum sandlekeplassareal

Felt A:

62 boliger

x 5 m² =

310 m²

Sum uteoppholdsareal Felt A:

310 m²
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2 sandlekeplasser med størrelse ca 12,5 m x 12,5 m innenfor Felt A vil tilfredsstille kravet.
Felt

Boligtype

Sandlekeplassareal pr enhet

Sum sandlekeplassareal

Felt A:

32 boliger

x 5 m² =

160 m²

Sum uteoppholdsareal Felt A:

160 m²

1 sandlekeplass med størrelse ca 12,5 m x 12,5 m på taket over plan 1 i Felt B vil tilfredsstille kravet.

Illustrasjon av lekearealer og utomhusareal på tak. Uteoppholdsarealer i form av takterrasser markert med grønt, og sandlekeplasser
markerte med rødt. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter. NB! Modellen er ikke oppdatert iht siste endringer av planforslaget – fjerning av
plan 5 og en sandlekeplass på bakkeplan.
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Det samlede uteoppholdsarealet på Felt A, inkludert sandlekeplassene, er på 3.380 m². Det samlede
uteoppholdsarealet på Felt B, inkludert sandlekeplassene, er på 1.146 m². Disse arealene er langt større enn
vedtektens krav, og gir rom for en optimal bearbeidelse av arealene. Vi ser derved vedtektens krav til
uteoppholdsareal som innfridd.
Nærlekeplassareal for 93 boliger i Felt A og B, hvor kravet er 10 m² pr enhet, vil kreve 930 m². Av dette dekkes
770 m² i områdereguleringens Felt o_L4.1, sørost for planområdet. De øvrige 160 m² dekkes av
rekreasjonsområdet og badeplattformen ved havnepromenaden/torget. I vedtektene for Grimstad kommune
står det under lekeplasser at: "Nærlekeplass/ballplass i sone A kan erstattes av ulike møteplasser for barn og
unge fordelt på flere steder, men med samlet samme areal", og vi anser dermed kravet som oppfylt.

5.5

Trafikkforhold

For en velfungerende bydel, og et velfungerende handlesenter, er god logistikkhåndtering en viktig
grunnstein. Hovedgrepet i planen er at myke trafikanter ledes langs den nordøstlige delen, mens biltrafikken
ledes i den sørøstlige delen av planområdet. Dagens atkomst fra Fv 420 opprettholdes via rundkjøringen i sør.
Atkomstveien langs sørsiden av planområdet (Odden) opprettholdes med avkjøring til kundeparkering,
varemottak og resten av Oddenområdet.
Ved utbygging av felt A1 vil dagens bakkeparkering gi tilstrekkelig parkeringsdekning, og denne beholdes.
Parkeringskjeller vil opparbeides ifm. utbyggingen av felt B.
Eksisterende flateparkering vil på sikt erstattes av parkeringskjeller og frigjøres til bebyggelse og torg. Dagens
innkjørsel fra nord stenges for å redusere konflikt mellom kjørende og myke trafikanter ytterligere. For å sikre
tilstrekkelig antall parkeringsplasser for Oddensenteret og for fremtidig bebyggelse på tilliggende felt B,
anlegges et felles parkeringsanlegg for felt A og B. Parkeringsanlegget bygges ut under fremtidig gågate, og
10-16 meter ut over Havneplanens byggegrense mot nord – under øvre nivå av havnefront.
Parkeringsanlegget vil romme ca 500 biler, et antall som anses som lavt, men tilstrekkelig, for et handlesenter
med nærhet til sentrumshandelen.
Beregning av parkeringsplasser tar utgangspunkt i Vedtekter for Grimstad kommune, hvor følgende normer er
opplistet:

Ǹ
Ǹ
Ǹ
Ǹ

Boenheter mindre enn 65 m²:

1 plass pr enhet

Boenheter mellom 65 og 85 m²:

1,5 plass pr enhet

Boenheter over 85 m²:

2,0 plass pr enhet

Forretnings- og kontorbebyggelse skal ha 1 parkeringsplass pr 50 m²

Studentboligene er planlagt mindre enn 65 m², de 94 øvrige boligene er planlagt over 85 m². Det er planlagt
25.980 m² næringsarealer.
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Dette gir følgende krav om bilparkeringsplasser:
Arealtype

Faktor

Antall/Areal

Parkeringsplasser for biler

Studentboliger < 65 m²

1,0 plass pr bolig

26 boliger

26 parkeringsplasser

Øvrige boliger > 85 m²

2,0 plass pr bolig

94 boliger

188 parkeringsplasser

Forretnings- og kontorbebyggelse

1,0 pr 50 m²

25.980 m²

520 parkeringsplasser

Sum parkeringsplasser:

734 parkeringsplasser

Til hver bolig skal det settes av areal til sportsbod på 5 m², dvs 600 m² pluss internt kommunikasjonsareal for
120 boliger.
Det skal etableres 1 sykkelparkeringsplass pr bolig, dvs 120 sykkelparkeringsplasser med mål 0,75 m x 1,75 m
pluss 2 m manøvreringsareal foran hver plass. Dette utgjør totalt ca 340 m².
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5.6

Arealbruk

Formål

Planforslagets plankart på bakkenivå (vertikalnivå 2), utarbeidet av COWI AS.

Planforslaget tilrettelegger for følgende formål, i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-5:
Vertikalnivå 1
Samferdselsanlegg og infrastruktur (Pbl §12-5 nr 2): 2083 parkeringsanlegg

Vertikalnivå 2
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5 nr 1):
1802 bolig/forretning/kontor
Samferdselsanlegg og infrastruktur (Pbl §12-5 nr 2): 2011 kjøreveg
2012 fortau
2013 torg
2017 sykkelveg/-felt
Grønnstruktur (Pbl § 12-5 nr 3):
3040 friområde
Bruk og vern av sjø og vassdrag (Pbl § 12-5 nr 6)
6220 havneområde i sjø
6230 småbåthavn
Hensynssoner (Pbl § 11-8 d)
H740 båndlegging etter andre lover
Bestemmelsesområde (Pbl § 12-7)
Utforming
Formål under Bebyggelse og anlegg er spesifisert som bolig/forretning/kontor fordi det her er tale om blandet
bruk, som forankret i Havneplanen og Byplanen. De øvrige formålene er selvforklarende.

Arealoversikt
Planforslaget tilrettelegger for en utvidelse av felt A1, A2, A3 og B med totalt ca 41.695 m² BTA. Av dette
utgjør ca 16.445 m² næringsarealer (kjøpesenter og kontor), ca 12.620 m² boligareal, og ca 12.630 m²
parkeringskjeller. Inkludert dagens arealer vil totalareal for A og B, inkludert 1 etasje parkeringskjeller, bli ca
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50.710 m². Av dette utgjør ca 26.460 m² næringsarealer, ca 12.615 m² boliger, og ca 12.630 m²
parkeringskjeller. Se detaljert arealoversikter nedenfor.
Næringsarealer
(butikker og kontorer)
Felt A1,
A2 og A3
eksist.

Felt A1,
A2 og A3
revet

Felt A1,
A2 og A3
nybygd

Leiligheter

Felt B
Nybygd

Felt A1,
A2 og A3
eksist.

Felt A1,
A2 og A3
revet

Parkering

Felt A1,
A2 og A3
nybygd

Felt B
nybygd

Plan
U1+U2

17.000

Plan 1

4.625

7.570

Plan 2

4.390

5.745

Plan 3

1.850

3.130

-1.850

995

-995

Plan 4
Sum

10.865

Sum felt

-1.850

13.315

9.015 m²

Sum totalt
Nybygde arealer:

3.130

16.445 m²
26.460 m²
16.445 m²

995

-995

995

1.975

4.860

2.050

2.150

305

8.005

4.330

0 m²

17.000

12.335 m²
12.335 m²

17.000 m²

12.335 m²

17.000 m²

Sum nybygde arealer
utenom parkeringskjellere:

28.780 m²

Sum eksisterende arealer:

9.015 m²

Sum arealer utenom
37.795 m²
parkeringskjeller:
Sum arealer inklusive
54.795 m²
parkeringskjellere:
I tillegg rives teknisk rom på ca 265 m², omfang av nye tekniske rom er ikke prosjektert.
*Tallene er rundet opp/ned til nærmeste 5/0. Alle arealtall er BRA (ekskludert yttervegger).
Arealtabellen er gjenstand for mindre justeringer.
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6

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

6.1

Forhold til andre planer

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR) (2014)
Et av RPRens mål er at utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det er
satt opp flere retningslinjer som skal bidra til å oppnå målene, blant annet:
"4.3 I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.
4.5 Det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige
tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt
senterstruktur og kollektivknutepunkter." (www.regjeringen.no)
Planforslaget tilrettelegger for høy arealutnyttelse i byområdet og handel tilpasset dagens og planlagt
senterstruktur og kollektivknutepunkt, og er på denne måten i samsvar med Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og transportplanlegging.

Kommuneplan for Grimstad 2011-2023
Kommuneplanen åpner for utvidelse av Oddensenteret (side 34) og legger vekt på viktigheten ved at
kjøpesenteret og sentrumshandelen har felles interesser. Det anbefales bedre forbindelser og attraktive
byrom mellom sentrum og Odden (side 14).
Planforslaget fokuserer på gode forbindelser mellom Grimstad sentrum og Odden, og ser på området som et
sammenhengende sentrum- og handelsområde og er på denne måten i tråd med Kommuneplan for Grimstad.
Gjennom å tilby ulike by- og handelskvaliteter, turvei, arbeidsplasser og boliger vil planforslaget tilby noe
annet enn dagens sentrumsområde, og områdene vil utfylle hverandre.

Kommunedelplan for Grimstad byområde "Byplanen", 2008
Planområdet er avsatt til sentrumsformål i "Byplanen" og planforslaget er slik i samsvar med denne.
"På leting etter det ekte og særegne - Stedsanalyse
for Grimstad sentrum" (2007) er forarbeid til
"Kommunedelplan for Grimstad byområde" (2008). I
stedsanalysen er det skrevet: "Folk som bor i sentrum
bidrar til at livet fortsatt pulserer etter butikkenes
stengetid og kontortidas slutt, og øker tryggheten
for andre sentrumsbrukere. Beboere i og nær
sentrum danner også et godt kundegrunnlag for
butikker, kino, kafeer og andre servicebedrifter. En
tettere utnyttelse og flere boliger i sentrum kan bidra
til å redusere transportbehovet – daglige gjøremål
kan utføres til fots eller på sykkel."
Kart fra Stedsanalyse for Grimstad (2007) viser prinsipp om
gjennomgående Bark Silas vei "Fra bukt til bukt", som er videreført i
planforslaget.
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Planforslagets funksjonsblandet byutvikling og økning av boligantallet ut over det tidligere regulerte antallet
er forankret i Byplanen.

"Områderegulering av de sjønære arealene i Grimstad sentrum", vedtatt 21.05.2012
Områdereguleringen er den overordnede planen dette planforslaget skal vurderes i forhold til. Planforslaget er
i samsvar med områdeplanens følgende delmål og intensjoner:

Ǹ

Havneområdene skal utvikles med urbane kvaliteter som både er tilpasset historiske sentrumsstrukturer, og som samtidig kan tilføre nye byplanmessige impulser som representerer samtiden.

Ǹ

Arbeidet skal bidra til å styrke hele sentrumsområdet, slik at de ulike delene gjensidig styrker
hverandre.

Ǹ

Det skal legges vekt på å etablere gode forbindelser og attraktive møte-/oppholdsplasser med
tilgjengelighet for alle.

Planforslaget er ikke i samsvar med områdeplanen på følgende områder:

6.2

Ǹ

Planforslaget tilrettelegger for flere boliger i felt A1, A2 og A3 (totalt 130 i felt A1, A2, A3 og B).
Områdereguleringen tillater 8 boliger innenfor planområdet. Forslaget til områdeplan inkluderte et
høyere boligantall men i forbindelse med 2 gangs behandling ble det vedtatt en reduksjon til
maksimalt 8 boliger.

Ǹ

Planforslaget tilrettelegger for en høyere utnyttelse av felt A1, A2 og A3 (225% BRA mot 200% BRA i
områdereguleringen), grunnet flere boliger på tak.

Ǹ

Planforslaget tilrettelegger for delvis høyere gesimshøyder i felt A1, A2 og A3 i enkelte områder og
lavere i andre områder, se beskrivelse og snitt i kapittel 6.3.

Arkitektur og byliv

Illustrasjon av planforslaget sett fra brygga ved Biblioteksparken. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter

Prosjektet transformerer utflytende parkeringsarealer og generelt lite innbydende område til et nytt, urbant
sentrumsområde, i tråd med samtlige overordnete planer. Ved å åpne fasadene, etablere flere innganger,
tilrettelegge for uteservering og torghandel, oppgradere havnepromenade og torg vil området som i dag
preges av bilparkering og innadvendt aktivitet innenfor senterets vegger få liv også utenfor disse. Etablering
av boliger og arbeidsplasser vil gi flere folk i området uavhengig av handelsaktivitet.
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Flyttingen av overflateparkering til parkeringskjeller, samt etablering av havnepromenade, torg og gang- og
sykkelveier legger til rette for langt bedre og tryggere forbindelser for myke trafikanter.
6.3

Utbygging

Handel
Grimstad sentrum og Odden fremstår i dag med felles interesser (Grimstad kommuneplan 2011-2023), noe
planforslaget ønsker å videreføre. En bedre kopling mellom eksisterende sentrum og den nye bydelen på
Odden, samt et tilbud av funksjoner og tjenester som utfyller hverandre kan styrke Grimstad sentrum i
kampen mot andre handelsområder, og forhåpentligvis redusere dagens handelslekkasje til andre kommuner.
For å unngå at utvidelse av Oddensenterets handelsareal utkonkurrerer handelstilbudet i Grimstad sentrum vil
en felles planlegging ivaretar begge områders interesser.

Arealer
Byggeområdene definert i "Områderegulering av de sjønære arealene i Grimstad sentrum", vedtatt
21.05.2012, videreføres i planforslaget, med enkelte justeringer av byggegrenser. Planskissen nedenfor
illustrerer med rødt hvor planforslagets byggeområder går utover regulert formålgrense fra
områdereguleringen, og med grønt hvor byggeområdene ligger innenfor formålsgrensen. Den planlagte
bebyggelsen går ut over gjeldende regulering med totalt (2100 m² - 2010 m²) ca 90 m², dersom man trekker fra
områdene der det ikke er planlagt bebyggelse innenfor byggefeltene i gjeldende regulering. Se oppdatert
illustrasjon under.

Illustrasjonsplan av justeringer i forhold til gjeldende reguleringsgrense. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter
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Endringen er gjort for å skape en varierende bygningsstruktur. Dette er mest synlig langs havnepromenaden
hvor en veksler mellom en smal og brede partier. Fasaden mot bryggekanten er planlagt slik for å skape
varierende rom og intime soner, fremfor en rett vegg som gir en mindre spennende opplevelse av forløpet,
samt et mer værutsatt område.
En justert plangrense og økning av deler av høyden inn mot Vesterbukt vil kunne ha konsekvenser for utsikten
til boliger i boligkomplekset langs Vesterled. Dette gjelder i hovedsak de nederste etasjene lengst nord
ettersom den planlagte bebyggelsen har høyder på mellom k+7 og k+14, altså lavere enn de øvre etasjene i
planområdet. Se gatebilde under av dagens utsikt utenfor boligene lengst nord i komplekset.

Gatebilde viser dagens utsikt fra boligene i boligkomplekset langs Vesterled. Ståstedet er like utenfor boligene lengst nord. Foto:
www.maps.google.com

Utnyttelsesgrad og boligandel
I vedtatt områderegulering for Grimstads sjønære arealer er Felt A1, A2 og A3 (S4.1) 11,9 daa og Felt B (S4.2) 4
daa, totalt 15,9 daa. Begge felt tillater 200 % BRA, som utgjør totalt 31.800 m²
Planlagt prosjekt er beregnet med en størrelse på 37.795 m² BRA over terreng, se arealtabell på side 32.
Økningen i forhold til vedtatt områderegulering er på 5.995 m² BRA. Se illustrasjon av områdereguleringens
fotavtrykk på side 7.
I plankartet er feltene gitt høyere utnyttelsesgrad for å sikre at prosjektet ikke overstiger arealbegrensningene
gitt i reguleringsplanen. Plankartet tillater totalt 39.525 m² BRA, en økning på 7.725 m² BRA i forhold til vedtatt
områderegulering.
Årsaken til økt utnyttelsesgrad er ønsker om et større antall boliger i felt A1, A2, A3 og B enn tillatt i
områdereguleringen. Flere beboere og høyere utnyttelse i sentrum er i samsvar med overordnede planer og
RPR Samordnet areal- og transportplanlegging. Det bidrar til flere folk i sentrale områder, som kan gi økt
sosial kontroll, flere personer i sentrum og hyggeligere område å ferdes i. Området er egnet som boligområde,
da det ligger midt i sentrum, med god adkomst og gode solforhold. Nærhet til skoler, barnehager,
arbeidsplasser og handel er et pluss.
Et økt antall bosatte kan bidra til noe mer biltrafikk ut av sentrum i rushtiden, men kan samtidig gi mindre
biltrafikk utenfor rushtid da behovene etter skole-/arbeidstid er i sentrale strøk og kan dekkes uten bil.
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Ettersom skole- og barnehagedekningen i sentrale strøk i Grimstad er god har et økt antall boliger her liten
konsekvens for planlagt skole- og barnehageutbygging.
Konsekvensene av økt boligandel vurderes å være positive. Konsekvensene av økt volum og høyder vurderes i
andre delkapitler.

Høyder
I områdereguleringens vedtak og plankart er maksimal byggehøyde 3 etasjer, med mønehøyde som dagens
kotehøyde (k+15) for ¾ av eksisterende senter, med nedtrapping til 2 etasjer mot Vesterbukt (k+14). ¼ av
senteret, parallelt med veien mot sør, tillates med 4 etasjer. Felt B kan mot Vesterbukt ha maks gesimshøyde
k+14, mens resten av feltet kan ha k+15. Det er enkelte punkter hvor planforslaget tilrettelegger for høyere
bebyggelse enn k+15 som er tillatt i dagens områderegulering. Illustrasjonen under viser hvilke deler av
bebyggelsen dette gjelder.

Illustrasjonsplan av bebyggelse foreslått høyere enn gjeldende regulering. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter NB! Modellen er ikke oppdatert
iht siste endringer av planforslaget – fjerning av plan 5.

Planforslaget foreslår høyere bebyggelse for å tilrettelegge for flere boliger i de øvre etasjer. Det er ønskelig
med boliger i prosjektet for å gi liv til et område som i dag preges av næringsvirksomhet og lite liv etter
senterets stengetid. Et attraktivt område som er så sentrumsnært som Odden, med fin beliggenhet og gode
solforhold fortjener en funksjon ut over kjøpesenter og storhandel. Etablering av boliger over et kjøpesenter
gir høyere tetthet, er positivt for byliv i et sentralt område. Høyere bebyggelse kan også gi negative
konsekvenser, hovedsakelig som redusert sikt og økt skygge for omgivelsene. Solforholdene er studert i
kapittel 6.4 og viser at bebyggelsen over k+15 ikke har konsekvenser for skyggelegging av eksisterende
omgivelser, kun på takflater og den nye Bark Silas vei. Økt høyde har ikke konsekvenser for boligkomplekset
langs Vesterled.
Fra boligene i vest vil deler av bebyggelsen skjerme for deler av utsikten mot havna og sjøen. Utsikten mot
havnebassenget og mot horisonten til havet i syd og sydøst blir ikke berørt.
I de følgende illustrasjoner presenteres prosjektets volumer, høyder og konsekvenser i for sikt og utsikt over
omgivelsene. Snittene er tatt med utgangspunkt i et punkt på platået vest for Vesterled, Lauvstø, som ligger
fremst i boligområdet bak Oddensenteret.
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Oversikt over snittlinjer. Illustrasjoner: Niels Torp Arkitekter NB! Modellen er ikke oppdatert iht siste endringer av planforslaget –
fjerning av plan 5.

Snittene viser prosjektets variasjon, fremfor en flat boks, som er mulig innenfor rammene til vedtatte
områderegulering. Utsikten fra boligområdet i vest endres noe, men en vil kunne opprettholde sikten til sjøen,
men kanskje noe lengre ute enn i dag. Snittene viser at det ikke kun er høyden på bygget som avgjør hvilken
utsikt man får, men også hvor bygningskroppen avsluttes mot Vesterbukt.
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Snitt A: Snittet viser en variert bebyggelse, som er tilsvarende eller lavere enn høyderammene i områdereguleringen. Loftsboligene har maks
gesims på k+ 15,0 meter og skrås ned mot vest. Dette tilsvarer områdereguleringens høyderammer, som vist med rød, stiplet linje. Boligene
på taket vil ha en gesimshøyde på k+14,10, 0,9 meter under områdereguleringen. Den resterende bebyggelsen holder seg godt innenfor
rammene, og ligger i stor grad på k+10,7, altså 4,3 meter under rammene i den vedtatte planen.
Illustrasjoner: Niels Torp Arkitekter

Snitt B: Snittet viser en variert bebyggelse, som ikke overstiger høyderammene i den vedtatte områdereguleringen. Bebyggelsen er i stor
grad betraktelig lavere enn maksgrensen på k+15. Planforslaget gir bedre sikt en områdereguleringen, da områdereguleringen muliggjør
bebyggelse lengre ut på torget, se rød stiplet linje.
Illustrasjoner: Niels Torp Arkitekter

Snitt C: Snittet viser en variert bebyggelse, som i stor grad er lavere enn vedtatt plan. De to boligenhetene midt på felt A overstiger
områdereguleringen med 1,9 meter. Takene ved torget i nordøst har en gesimshøyde på k+17,2 og overstiger rammene i
områdereguleringen med 2,2 meter. Se forrige delkapittel "Høyder". Felt A går ut over byggegrensene i områdereguleringen, men Felt B er
betraktelig mindre volum og lavere enn vedtatt plan.
Illustrasjoner: Niels Torp Arkitekter

Snitt D: Snittet viser en bebyggelse som i stor grad ligger på k+10, 7 meter, under områdereguleringens begrensninger. Her er
maksimalhøyden k+17,2, og viser at utsikten er tilsvarende som for områdereguleringen ettersom den tillater utbygging av felt B lengre øst
på torget.
Illustrasjoner: Niels Torp Arkitekter
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Eksisterende boliger på tak vil få mulighet for økning av takhøyder i forbindelse med nye høyder for dette
området. Dette reguleres gjennom gesims og bestemmelsesområdene # 3 og 4. Området med eksisterende
leiligheter vil opprettholde dagens planhøyde på uteplasser mens det tillates en økt høyde på uteplasser for
disse områdene. Det vurderes som positivt at det gis mulighet for utvikling av sameiets arealer, bedre
uteoppholdsarealer og oppgradering av området rundt. Ved en opprettholdelse av dagens situasjon på
leiligheter vil en ha en negativ effekt ved redusert utsikt fra leiligheter. Snittet under viser en skisse på en
mulig utvikling dersom eksisterende leiligheter opprettholdes.

Snittet viser tidligere skisser på situasjonen hvor dagens leiligheter vises med gulvnivå på kote 9.5 og et kort parti med nedsenket tak før nytt
utomhus areal gir en økt høyde opp til ca. kote 11,3. Illustrasjoner: Niels Torp Arkitekter NB! Modellen er ikke oppdatert iht siste endringer av
l f l t fj i
l 5

6.4

Miljø

Sol
På neste side presenteres illustrasjoner av sol- og skyggeplaner for mars og juni, ved klokkeslett kl 9:00, 12:00,
15:00 og 18:00. Studien viser at solforholdene stort sett er gode på vår- dagtid og hele sommerdøgnet, og at
de er dårligst ved Vesterled og på deler av torg-/havnepromenadearealet.
Ettersom planområdet er flatt med lav bebyggelse er det generelt gode solforhold her. Den planlagte
bebyggelsen, som vist foran, endrer i liten grad de eksisterende høydene og således vil ikke solforholdene
heller endres nevneverdig. Kjøpesenteret er i seg selv en innadvendt funksjon, og solforholdene har derfor
ingen konsekvenser for denne bebyggelsen. Det er tilstrebet at boligene i planforslaget er gitt uteareal med
best mulig solforhold, mot syd – sydvest.
Som vist i illustrasjoner i kapittel 6.3 er det ikke stor forskjell mellom planforslaget og den vedtatte
områdereguleringen, og solforholdene for dette prosjektet vil derfor være relativt lik den vedtatte planen.
Planforslagets høyere takhøyder vil gi mer skygge, men disse takene gir kun skygge internt i prosjektet og har
ikke konsekvenser for omgivelsene. Det er i hovedsak mot nord planforslaget går ut over
områdereguleringens grenser (se illustrasjon side 35), som vil skape mer skygge på Vesterled, torget i nordvest
og havnepromenaden. Sol- og skyggestudien under viser at den varierende høyden på denne bebyggelsen gir
områder uten skygger hele dagen (9-18), både vår og sommer, noe som ansees å være tilstrekkelig. I
forbindelse med rammetillatelse skal det iht Havneplanen utarbeides byromsplan som vurderer behov for
tiltak som forbedrer blant annet solforhold.
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Over: slagskygger 21.mars (vårjevndøgn), under: slagskygger 21.juni (sommersolverv). Illustrasjoner: Niels Tors Arkitekter
NB! Modellen er ikke oppdatert iht siste endringer av planforslaget – fjerning av plan 5. Dette medfører noe bedre solforhold internt på taket,
enn bildene viser.
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Vind
De fremherskende vindretningen i Grimstad er nord-nordøst og sør-sørvest, ifølge Meteorologisk institutt. Det
betyr at havnefronten mot nord-nordøst ligger i le for vinder fra sør-sørvest, men er utsatt for vinder fra nordnordøst. I motsetning til områdereguleringen vil den varierende fasaden og torget mot nord i planforslaget
skape rom med l for vinden. Forlengelsen av Bark Silas vei, kan få en del vind fra begge vindretninger.
Planforslaget tilrettelegger for både beplantning og noe høydeforskjell i denne gaten, et grep som bidrar til å
begrense vinden her.
Totalt sett vil planforslaget gi bedre vindforhold enn det områdereguleringens premisser legger opp til.
I forbindelse med fremtidig rammetillatelse skal det utarbeides byromsplan som vurderer behov for ytterligere
tiltak som forbedrer vindforholdene.

Utsnitt av havneplanen og den regulerte gaten mellom felt A og B, som vil være
utsatt for vinder fra sør/sørvest.

Stormflo og overvann
Området er, som nevnt under kapittel 4.2, utsatt for stormflo. For å forhindre skader på bebyggelse skal
oppholds-, arbeids- og publikumsrom i nye bygg ikke ha gulv lavere enn tre meter over havnivå. Planforslaget
vil derfor medføre forbedring av dagens situasjon når det kommer til stormflo.
Håndtering av stormflo og overvann skal dokumenteres i Teknisk plan, som kreves i forbindelse med søknad
om rammetillatelse iht Havneplanen.

Forurensning
Havneplanen forutsetter at det må ryddes opp i forurensede masser i forbindelse med tilrettelegging for større
byutvikling i området. Deler av planområdet er omfattet av sone for båndlegging etter forurensningsloven.
Det er tinglyst rådighetsbegrensning om at bygge- og anleggsarbeider innenfor båndleggingssonen ikke kan
finne sted uten at forurensningsmyndighetene er varslet og eventuelt har gitt sin tillatelse til slike arbeider.
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Båndleggingen gjelder frem til håndtering av forurensede masser i området er avklart, nødvendige tiltak utført
og godkjent av forurensningsmyndigheten.
Det er gjennomført undersøkelser for å kartlegge forurensning i grunnen og mulige tiltak basert på resultatene
fra denne, se vedlagt rapport for detaljert informasjon.
Planforslaget medfører forbedring av dagens situasjon.

Støy
Både generell trafikkvekst og nyskapt trafikk vil resultere i økt trafikkstøy. Før det gis rammetillatelse, skal det
iht Havneplanen dokumenteres løsninger som sikrer tilfredsstillende forhold for bygninger og utearealer når
det gjelder støy. Boenheter med fasade i støysone skal være gjennomgående mot en stille side.

6.5

Natur- og kulturmiljø

Kulturminner/miljø
Det er ingen kjente kulturminner i, eller i nærheten av planområdet og planforslaget vil således ikke ha
konsekvenser for dette tema.

Naturmiljø og vegetasjon
Det er lite vegetasjon og dyreliv i planområdet og planforslaget vil således ikke ha konsekvenser for disse
tema.

Landskap
Planforslaget omfatter et mer bebygd landskap enn dagens landskap, med hovedtyngden av bebyggelsen
midt og sør i prosjektet, og nedtrapping mot Vesterled og havna mot nord og øst.
Som beskrevet og illustrert under kapittel 6.3 Utbygging, er det enkelte punkter hvor planforslaget
tilrettelegger for høyere bebyggelse enn det som er tillatt i den vedtatte områdereguleringen. Høydene vil
være i henhold til gjeldene områdeplan i senterets randsoner mot vest og nord. Bebyggelsen som er høyere
enn godkjent områderegulering ligger i hovedsak på senterets tak og fasaden mot øst. Den er lagt med denne
høyden for å oppnå ønsket boligtetthet i prosjektet, se kapittel 6.3 for ytterligere argumentasjon av økt
boligtetthet. Boligene vil ikke skyggelegge eller skjerme i vesentlig grad for utsikten for sine omgivelser.
Planforslaget foreslår bebyggelse ut over områdereguleringens godkjente byggegrenser mot nord
(Vesterbukt) og bygningskroppens volum blir dermed større. Denne delen av bebyggelsen er tenkt som handel
og servicefunksjoner med aktive fasader og uteservering mot havnepromenaden. Den vil utformes med
varierende fasade mot Vesterbukt, som skal gi intime rom og et mer spennende forløp langs
havnepromenaden enn en rett fasade vil gi. En havnepromenade med varierende bredde og fasadeliv vil
begrense vinden bedre enn en bred havnepromenade med rettere fasade, som i den vedtatte
områdereguleringen.
Bebyggelsen som foreslås vil gi variasjon i bylandskapet med ulike takvinkler og takhøyder, fasader som er
tilbaketrukket eller skrås ned mot torget som et amfi. Planforslaget vil strukturere og dele opp området med
tydelige gater, torg og havnepromenade, med ulike soner og romdannelser, som bidrar til et mer ryddig og
hyggelig bylandskap. Intensjonen er å skape variasjon og bebyggelse i en skala som man kan kjenne igjen fra
sentrumsbebyggelsen i Grimstad.
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På neste side illustreres senterets volum sett i forhold til tilstøtende landskap og bebyggelse, i tillegg til
llustrasjon av mulig bebyggelses fra vedtatt områderegulering.

Over: Illustrasjon hentet fra områdereguleringens sol- og skyggeanalyser, viser mulig bebyggelse innenfor områdereguleringens premisser.
Under: Illustrasjon av planforslaget. Noe mer varierte takhøyder og fasadelig, både over og under premissene gitt i områdereguleringen.
NB! Modellen er ikke oppdatert iht siste endringer av planforslaget – fjerning av plan 5.
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6.6

Folkehelse, universell utforming og barn og unges interesser

Nærmiljø, friluftsliv og folkehelse
Planforslaget bidrar, i samsvar med Havneplanen, til bedre tilgjengelighet for myke trafikanter i og gjennom
planområdet. Utvidelse og oppgradering av Oddensenter-området vil også øke områdets attraktivitet slik
forbedre nærmiljøet. Planforslaget ansees som et løft for planområdet og gir således positive/ingen
konsekvenser for temaene nærmiljø, friluftsliv og folkehelse.

Skole og barnehage
Med utgangspunkt i barnehagekapasitet i sentrum antas det at de tre barnehagene i sentrum og de øvrige
barnehagene nær sentrum vil ha kapasitet til å ta hånd om utviklingen de nærmeste årene.
Jappa skole, som er nærskolen til elever som bor i sentrum, har noe ekstra kapasitet, men ikke mye.

Lekearealer
Havneplanen krever at torg Tt4.3 og 4.1 skal være ferdig opparbeidet før utbygging av felt S4.1 (felt A) eller
S4.2 (felt B). Reguleringsplanen innebærer at deler av torget o_T1 opparbeides før ny bebyggelse innenfor felt
A eller felt B, mens resterende deler av torget o_T2 opparbeides før ny bebyggelse innenfor felt A2, A3 eller B.
Byrommene tilrettelegges for fleksibel bruk, slik at torg- og kaiarealer kan benyttes til lek og rekreasjon for
ulike aldersgrupper. Her kan det tilrettelegges for skating, sandlek el, samt mer intime rom for direkte kontakt
med vann/sjøen, iht Havneplanen (side 42).
Det etableres badebrygge for allment bruk.
Det etableres interne sandlekeplasser, som vil være tilgjengelig for beboerne i felt A1, A2, A3 og B.
Planforslaget vurderes således ha positive konsekvenser for tilgang til lekearealer i området.

Universell utforming
Som beskrevet under kapittel 4.5, er planområdet tilnærmet flatt og gir gode forutsetninger for universell
utforming ved utbygging av området. Av hensyn til forventet fremtidig havstigning kreves det imidlertid at
nybygg skal bygges med hovedetasjens gulvnivå på minimum kote +3. Planområdet ligger i dag på rundt kote
+2 og er nede i kote +1 på kaien langs Vesterbukt, derved vil differansen mellom terreng og nytt gulvnivå vil
flere steder være 1-2 m. Dette kan by på utfordringer med tanke på universell utforming i enkelte områder.
I bestemmelsene til havneplanens pkt 3.2 Universell utforming heter det at "Uteoppholdsarealer innenfor
planområdet skal utformes etter prinsippene om tilgjengelighet for alle og det skal tilrettelegges for
sammenhengene ledesystem langs kaifront og viktige gangforbindelser."
Adkomster til inngangene og gangforbindelsene langs kaifrontene vil bli gitt stigningsforhold som ivaretar
krav til universell utforming.

6.7

Trafikkforhold

Parkering
Det er planlagt etablert 670 parkeringsplasser, i henhold til parkeringsvedtektene for Grimstad kommune. Det
planlegges etablert 2 garasjeplan i kjelleretasjene, for parkering for besøkende til senteret og for beboere.
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(Vedlegg 3 trafikkanalyse er ikke oppdatert til parkering i to plan. Parkeringskapasiteten vil med to plan bli
tilfredsstillende.)
Ny parkeringskjeller i Vardeheia på andre siden av Fv 420 er under planlegging. Denne kan tenkes benyttet av
besøkende til senteret, men gåavstanden er noe lang.

Generert trafikk
For utbygd situasjon er det benyttet samme genereringsfaktorer som for dagens situasjon. Det forutsettes at
antall parkeringsplasser totalt i område er tilstrekkelig, slik at ikke parkeringskapasiteten setter begrensninger
på den trafikken senteret genererer.
Det er i beregningene forutsatt at næringsarealet består av kun forretning, da det er dette som genererer mest
trafikk. Ved å legge til grunn genereringsfaktorer som benyttet tidligere vil planforslaget medføre en total
trafikkmengde til/fra planområdet som vist i tabell på neste side.
Formål

Areal

VDT

ÅDT

Max time
ettermiddag (kjt/t)

Max time lørdag
(kjt/t)

Næring
(Forretning, kontor)

26 000

9 100

8 190

1 365

1 775

Leiligheter

12 600

514

463

51

36

SUM

38 600

9 614

8 653

1 416

1 810

Illustrasjon viser fremtidig ÅDT og ny parkeringshus i Vardeheia.

Sammenlignet med dagens situasjon er det en beregnet økning på ca. ÅDT 5 800. Ved etablering av kontor på
deler av arealet som er forutsatt til kjøpesenter vil generert trafikk bli noe lavere.
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Kapasitet i kryss
Oddensenteret planlegges kun med atkomst via dagens rundkjøring (sørlig atkomstkryss), mens
parkeringsanlegget i Vardeheia vil ha atkomst via dagens nordlige kryss.
I tilfartene fra Fv 420 tilsier beregningene moderat belastning og tilhørende god avvikling i
ettermiddagsrushet. I tilfarten fra Oddensenteret er belastningsgraden B = 0,91, dvs. sterk belastning. Med
gitt trafikkmengde vil det bli perioder med kø ut fra Oddensenteret.
Lørdager tilsier beregningene overbelastning i tilfarten fra Oddensenteret.
Etablering av busslomme langs fv. 420 kan bidra til at flere reiser kollektivt.

Myke trafikanter
Den planlagte flyttingen av overflateparkering til parkeringskjeller legger til rette for bedre og tryggere
gangforbindelser ved sentret enn i dag, forholdene for alle myke trafikanter vil bli forbedret. Denne
tilretteleggingen kan også redusere behovet for bil til og fra senteret.

Offentlig transport
Planforslaget bidrar til bedre tilgjengelighet til og fra rutebilstasjonen og ny bussholdeplass, og kan slik bidra
til at flere besøkende reiser kollektivt til Oddensenteret. Det tilrettelegges også for etablering av busslomme
ved eksisterende bussholdeplass.

Anleggstrafikk
Senteret vil være i drift i anleggsperioden, det vil si at anleggstrafikken kommer i tillegg til persontrafikken
til/fra senteret. Anleggstrafikken vil benytte eksisterende atkomster til senteret fra Fv 420. Tunge kjøretøy må
holdes adskilt fra gang- og sykkeltrafikken i området. Anleggstrafikken vil være størst når det er færrest
besøkende på senteret (dagtid på ukedager), slik at det sannsynligvis ikke vil bli konflikt mellom
anleggstrafikken og besøkende/andre trafikanter.
Dagens trafikkmengde i kryssene tilsier at det ikke vil bli avviklingsproblemer som følge av anleggstrafikken,
det bør likevel tas sikte på minst mulig anleggstrafikken i senterets rushperioder.

Fremkommelighet for beredskapsbil
Som illustrasjonen viser, er det tilgjengelighet for brannbil til alle bygningenes randsoner. Det er i
illustrasjonen tatt utgangspunkt i veiledning fra Brann- og redningsetaten i Oslo kommune. Det må avholdes
møte med det lokale brannvesenet for å klarlegge løsningene. Det er vist 3,5 meter kjørebane, 14 meter ytre
svingradius og oppstillingsplasser på 7 x 12 meter. Det er i Oslo krevet dimensjonering av kjørebane på 10 tonn
akseltrykk, 16 tonn boggitrykk og 19 tonn på støttebensflate 0,6 x 0,6 meter.
Alle boliger i Felt A1, A2 og A3 har adkomst til den åpne takflaten, og fra denne vil det være minst to
uavhengige trapperom/rømningsveier. Derfor vil det ikke være krav til tilgjengelighet med brannvesenets
redningsmateriell til hver boenhet, bare til hver seksjon.
Boligene i Felt B ligger over 2. etasjer og skal ha heis og sprinkling. Ettersom alle boenhetene er under 8. etasje
og har tilgjengelighet til brannvesenets redningsmateriell, kan boligene prosjekteres forskriftsmessig med kun
ett trapperom. Skissen viser at det er tilgjengelighet til alle boenheter i Felt B fra oppstillingsplasser i
tilstøtende kjørbare veier.
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Forskriftsmessige rømningsveier skal være dokumentert ved søknad om rammetillatelse.

Illustrasjon av bevegeselsmønster for beredskapsbil. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter

6.6

Risiko- og sårbarhetsanalyse

I forbindelse med reguleringsplan for utbygging av Oddensenteret i Grimstad kommune er det utarbeidet en
ROS-analyse iht. bestemmelse i §4-3 i Plan- og Bygningsloven.
Analysen viser at det er identifisert én hendelse som utgjør en høy risiko og fire hendelser som er vurdert til
middels risiko:
Høy risiko:

6.1.2: Flom/springflo

Middels høy risiko:

6.2.4: Vannforurensning
6.2.5: Trafikkulykker, påkjørsel anleggsmaskin-myke trafikanter
6.2.6: Luftforurensning fra biltrafikk
6.2.7: Støy fra biltrafikk

Alle hendelser kan forebygges ved god sikring, forebyggende tiltak og tilfredsstillende planlegging, samt
oppfølging av eksisterende retningslinjer.
Tiltak som reguleres av lover og forskrifter må gjelde uansett hva ROS-analysen avdekker. Se komplett ROSanalyse som vedlegg for utdypende informasjon.
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7

MERKNADSAVKLARING

I forbindelse med offentlig ettersyn er det registrert 18 merknader. Disse er oppsummert og kommentert i
eget dokument, se vedlegg.
Endringer i plankart som følge av innkomne merknader er beskrevet i dette kapittelet.
Ved høring av forslag til endring av reguleringsplan september 2019 innkom det til sammen 7 merknader.
Endringer i planbestemmelser som følge av innkomne merknader er beskrevet i pkt. 6 nedenfor.

1. Endringer langs bryggekant
For å imøtekomme Fiskeridirektoratet/Havnevesenets merknad er bestemmelsesområdet #12 Badebrygge
tatt ut av reguleringsplanen. Friområdet o_F og deler av torget/bryggen o_T er trukket inn for å gi mer rom til
båttrafikken mellom Odden og Torskeholmen.
Følgende endringer er gjort langs bryggekanten:

Ǹ
Ǹ
Ǹ
Ǹ

Avstand mellom utstikkeren på Odden og Torskeholmen er redusert med 16 meter

Ǹ

Det er ikke lengre friområde o_F ved siden av liggekai, men nedtrapping

Brohodet er flyttet 16 m vestover mot indre del av bukt
Badeanlegg er tatt ut av planen
Friområdet o_F, langs kaikanten på Odden, er flyttet vestover i bukta og er 13 m smalere enn på det
tidligere bredeste punkt

Illustrasjon viser endringene av bryggekanten etter offentlig ettersyn. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter
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2. Endring av bestemmelsesområde #7

Utsnitt av plankart med det aktuelle bestemmelsesområdet markert med rød linje.

Skråtakene på plan 5, som var tenkt bygget innenfor bestemmelsesområde #7 i felt A, fjernes for å
imøtekomme merknader fra berørte naboer. For å begrense den negative konsekvensen takene har for
omgivelsene er hele etasjen fjernet fra planforslaget. Dette er sikret i reguleringsbestemmelse §10.7:
§ 10.7 Bestemmelsesområde #7 Høyder
Før: Innenfor bestemmelsesområde #7 tillates maks 25% av bebyggelsen med tre skråtak med maks gesimshøyde
på k+19,7 og nedre gesimshøyde på maks k+17,2. Mellom skråtakene skal gesimshøyden være maks k+17,2.
Bebyggelsen nord for skråtakene skal maks ha gesimshøyde på k+14,35. Bebyggelsen sør for skråtakene skal maks
ha gesimshøyde på k+17,2.
Etter: Innenfor bestemmelsesområde #7 tillates bebyggelse med maks gesimshøyde på k+17,2.
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EFØR
TTER
Bebyggelsen på plan 5, markert med rødt, fjernes.

3. Bestemmelsesområde i forbindelse med sykkelparkering
For å imøtekomme merknad fra Fylkesmannen er det lagt inn to bestemmelsesområder for etablering av
sykkelparkering (se illustrasjon til venstre). Disse er
lokalisert ved hovedinngangene i nord og sør, i tilknytning
til det øvrige sykkelveinettet. Disse er omtalt i
reguleringsbestemmelse § 10.12 – 13.
Plasseringen av sykkelparkering mot nord er noe endret
ved reguleringsendring i 2019.

Sykkelparkering vist i gammelt plankart
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Sykkelparkering vist i nytt plankart

4. Justert formålsgrense tilknyttet fortau, o_Fo
For å imøtekomme Statens vegvesens merknad om å opprettholde byggegrensene fra områdereguleringen
(Havneplanen) er formålsgrensen endret mot rundkjøringen i sør. Formålsgrensen mellom Felt A og fortauet
langs Vesterled er også flyttet 20cm lengre øst, slik at fortauet har en bredde på minimum 2,7 m i sør og 3,0 m
i nord.
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Det har vært dialog med vegvesenet, som har godkjent løsningen.

5. ROS-analyse for sjø
I og med at innsigelsene til Kystverket og Fiskeridirektoratet er tatt til følge og endret i planen, kan ingen av
partene se nødvendigheten av en egen ros-analyse for sjø. Dersom det på noe tidspunkt under
gjennomføringen av planen viser seg at en slik analyse er nødvendig eller fornuftig, vil tiltakshaver
gjennomføre en slik analyse
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6. Rekkefølgekrav for å sikre etablering av offentlig lekeplass
Fylkesmannen har bemerket at det bør innarbeides rekkefølgekrav for å sikre etablering av offentlig lekeplass
på bakken i samsvar med reguleringsbestemmelsene § 5.4. Dette kravet etterkommes slik at slik at
rekkefølgekrav § 11.3 justeres til følgende:
«Det skal samlet opparbeides 2 sandlekeplasser á 12,5m x 12,5 m innenfor felt A1, A2 og A3. Før det kan
gis brukstillatelse til nye boliger innen felt A1 skal 1 sandlekeplass være opparbeidet i henhold til godkjent
utomhusplan. Før det kan gis brukstillatelse til nye boliger innen felt A2 eller A3 skal ytterligere 1
sandlekeplass være opparbeidet.
Offentlig lekeplass jf. § 5.4 skal opparbeides før det kan gis brukstillatelse for nye boliger innen felt A2
eller A3.»
Da det allerede skal etableres en sandlekeplass på bakkeplan innenfor felt A1 foreslår vi at den offentlige
lekeplassen etableres innenfor felt A2 eller A3.
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8

ILLUSTRASJONER

Arealer plan 1. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter

Arealer plan 2. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter
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Eksisterende situasjon, plan 3. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter

Arealer plan 3. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter

61

Planbeskrivelse Oddensenteret

Arealer plan 4. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter
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Plan U1 og U2. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter
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