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DETALJPLAN FOR

BIODDGATEN 1
GRIMSTAD KOMMUNE
PLANBESKRIVELSE
1 INNLEDNING
Pollen Bygg & Eiendom og Tyholmen Arkitektkontor AS har på vegne av Nivi Eiendom AS
utarbeidet forslag til detaljplan betegnet «Bioddgaten 1». Området er i dag regulert til næring i
reguleringsplan for «Grimstad Sentrum». Området er avsatt til Sentrumsformål med bevaring i
arealdel av kommuneplan. Det er behov for en detaljreguleringsplan for å kunne utvikle området til
boligbebyggelse slik intensjonen med denne detaljplanen er.

Figur 1 Fotografi som viser adkomsten til planområdet sett fra Smith Petersens gate.

2 HENSIKT MED REGULERINGEN
Hensikten med denne detaljreguleringen er primært å legge til rette for boligutvikling i form av et
leilighetsbygg med inntil 8 boligenheter. Det er ønskelig med tett bebyggelse med høy
utnyttelsesgrad uten å planlegge blokkbebyggelse.

3 PLANOMRÅDET
Planområdet består hovedsakelig av eiendommen 200/441 (Bioddgaten 1), 200/1591, 1593
(Vossgate 2-4) samt tilliggende offentlig veiareal. Området er på ca. 1 900 m2, hvorav ca. 600 m2
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blir avsatt til tomter for ny bebyggelse. De øvrige arealer som er medtatt i planen er tomter for
eksisterende bebyggelse, lekeplass og sti, samt trafikkarealer.

Figur 2 Ortofoto som viser planområdet og omkringliggende bebyggelse

4 GJELDENE PLANSTATUS OG OVERORDNENDE FØRINGER
4.1 Sentrale planer og føringer
4.1.1 Nasjonale mål
Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og konvensjoner
skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om redusert klimautslipp,
redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, alle skal ha muligheter for friluftsliv,
sikring av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer,
redusert omdisponering av de mest verdifulle jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv.
4.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen
Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen er å:
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a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan- og bygningsloven.
b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende
planlegging og byggesaksbehandling.
c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn/interesser.
4.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer.
Målet er definert slik: Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til
grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode
regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.
4.1.4 Lover og forskrifter
I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) vil planforslaget måtte forholde seg til en rekke
sektorlover (f eks naturvernloven og kulturminneloven) som har bestemmelser om disponering av
arealer og naturressurser.

4.2 Kommunale planer og føringer
4.2.1 Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel for perioden 2015 – 2027
(http://grimstad.avinet.no/default.aspx?gui=100020&lang=2) er planområdet avsatt til
sentrumsbebyggelse med bevaring. Ytterligere detaljer om arealplanstatus på regulerings- og
kommuneplannivå er gjort i kapittel 5.
4.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015 – 2027
Arealpolitikkdelen i kommuneplanens samfunnsdel
(https://www.grimstad.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=158&FilId=14 ) trekker fram mål fra
St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand:
Reduserte klimagassutslipp
Bedre bymiljø og helse
Økt tilgjengelighet for alle
Bevaring av strandsonen
Sikring av grunnlaget for matproduksjon gjennom vern av produktiv jord og hindre tar av
biologisk mangfold
 Bevaring av natures mangfold







Kommuneplanen har som mål å bidra til styrket folkehelse og ivaretakelse av klimahensyn;
Lavutslippssamfunnet – redusere transportbehovet Dette innebærer at det ikke må sløses med areal,
det må bygges tettere, sentrumsfunksjoner og boliger må samles, utbyggingsområder må ikke spres,
transformering av areal.
Utbyggingen må konsentreres langs kollektivakser. Fortetting primært i sone 300 – 500 m fra
kollektivåre.
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I tillegg til selve kommuneplanen er det utarbeidet en del temaplaner og veiledere
(https://www.grimstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-ogstyringsdokumenter/tema-og-fagplaner/ ) der ulike spesifikke tema er belyst. I det følgende er det
vurdert relevante temaplaners innvirkning på planforslaget.
4.2.3 Estetisk veileder med retningslinjer
Grimstad kommune vedtok 04.05.2009 Estetisk veileder med retningslinjer
(https://www.grimstad.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=426&FilId=378 ). Her legges det
premisser for utvikling av boligområder og tettsteder. Veilederen er rikt illustrert med gode
eksempler på utvikling av byområder og nyere tettbebyggelse.
4.2.4 Kommunedelplanen for grønnstruktur og friluftsliv
Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv
(https://www.grimstad.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=426&FilId=17 ) gir en oversikt over
kommunens grøntområder og utfordringer, og gir grunnlag for valg av prioriteringer av konkrete
tiltak. Planområdet inneholder og grenser mot betydelige grøntområder.
4.2.5 Kommunedelplan for kultur (2013 – 2016)
Grimstad kommune vedtok 27.09.12 kommunedelplan for kultur 2013 – 2016. Det følger av planen
at folkehelseperspektivet skal legges til grunn i alt planarbeid og at tverrsektoriell planlegging er
viktig. Videre følger det at ved utbygging av større boligfelt skal det skapes tilknytning til
eksisterende turløypenett. Dette er godt ivaretatt i planforslaget for Bioddgaten 1.
4.2.6 Energi og klimaplan
Grimstad kommune har en klima- og energiplan
(https://www.grimstad.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=426&FilId=287 ) datert 10.03.2010.
Grimstad har følgende visjon for sitt energi- og klimaarbeid: Grimstad kommune skal:
• som kommunal virksomhet: Være en klimanøytral kommune innen 2015
• som samfunnsutvikler: Bidra til ”klimanøytral befolkningsvekst”
Målsettingene for kommunen som samfunnsutvikler er:
• Redusere klimagassutslipp med 30 % i forhold til 1991-nivå
• Øke fornybar varmeproduksjon med 10 GWh
• Energieffektivisere bygg med 20 %
• Drive holdningsskapende arbeid
Målsettingene for den kommunale virksomheten er:
• Redusere klimagassutslippene med 30-35 % i forhold til 1991-nivå
• Øke fornybar varmeproduksjon med 3 GWh
• Energieffektivisere bygg med 20 %
• Drive holdningsskapende arbeid
Det er utarbeidet strategier for å nå disse målene, og flere konkrete tiltak for hver målsetting.
Rådmannen i kommunen er ansvarlig for å utarbeide et energi- og klimaprogram basert på
målsettinger og tiltak som er beskrevet i planen. Programmet skal utarbeides årlig og arbeidet med å
følge opp og gjennomføre tiltak skal legges fram til politisk behandling.
Kommunen vil benytte følgende verktøy i oppfølgingen av energi- og klimaplanen:
• Stasjonært energistatus for kommunen som geografisk område
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• Mobilt energistatus og klimagasstatus for kommunen som geografisk område
• Energiregnskap for kommunal virksomhet
• Klimagassregnskap for kommunal virksomhet

Gjeldende planforslag har ikke direkte føringer knyttet til planleggingen, men tiltaket er indirekte i
tråd med klima- og energiplanens mål om å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren da
boligområdet har en sentral beliggenhet i forhold til kollektivakser. Teknisk forskrift med foreslåtte
endringer senest nå i 2016 vil bidra til å etterleve prinsippene i kommunedelplanen.
4.2.7 Hovedplan for sykkel
Hovedplan for sykkel
(https://www.grimstad.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=426&FilId=344) ble vedtatt i bystyret
januar 2011. Grimstad kommune og Statens vegvesen satser med dette prosjektet på å øke
sykkelbruken i Grimstad. Målsettingene for sykkelbyprosjektet er:
 I Grimstad skal sykkelbruken øke med 50 % innen 2013.
 Tilrettelegging for transportsyklisten (25-30 km/t) på hovedrutene
 80 % av barn og unge skal sykle eller gå til skolen. Tilrettelegging av trygg skoleveg er
viktig for å nå dette målet
Det skal være trygt og attraktivt å sykle i Grimstad. Både Statens vegvesen og Grimstad kommune
arbeider mot et trafikksystem med null drepte og hardt skadde. Målet om 50 % økning i
sykkeltrafikken forutsetter dermed en særskilt vektlegging på trafikksikre løsninger. Planområdet
ligger i sentrum, med mange forbipasserende sykkelruter, se Figur 3.

Figur 3 Utsnitt av hovedplan for sykkel
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4.2.8 Kommunedelplanen for landbruk
Grimstad kommunes landbruksplan
(https://www.grimstad.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=426&FilId=321 ) ble vedtatt
24.09.2006. Målet om å lage en landbruksplan for Grimstad var nedfelt i kommuneplanen.
Kommunestyret hadde gjennom vedtak i sak 111/03 ”Landbruksplan, organisering av planarbeidet”
vedtatt en organisering der kommuneplanutvalget ble oppnevnt som styringsgruppe for prosjektet.
Landbruksplanen fokuserer i det vesentlige på den del av næringen som er knyttet til begrepet jordog hagebruk. Dette har delvis sammenheng med at det tidligere har vært laget en egen
”Oversiktsplan for Skogbruket”. Delvis skjer dette fordi det er på de sentrumsnære
jordbruksarealene at utfordringene i forholdet mellom jordvern og utbyggingsinteressene er størst.
Ingen deler av dette planområdet omfattes av landbruksplanen, og denne har således ingen relevans
for dette planarbeidet.

5 FORHOLD TIL EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER OG
AREALDEL AV KOMMUNEPLAN

5.1 Forhold til kommuneplanens arealdel
Grimstad kommune vedtok i 2015 ny arealdel av kommuneplanen. Arealplanstatus for området er
sentrumsformål, se Figur 4.

Figur 4 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Området er betegnet som sentumsformål.
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Det er i kommuneplanen foretatt en overordnet vurdering av hovedbruken av de enkelte områdene,
og det fremgår tydelig at Bioddgaten 1 oppfattes som en del av Grimstad bysentrum.

5.2 Kommunedelplaner
I Grimstad kommunes kartsystem er det lagt inn enkelte kommunedelplaner, herunder
kommunedelplan for sentrum, den såkalte Byplanen. Figur 5 viser utsnitt av planen der området er
betegnet som boligområde – bevaring.

Figur 5 Utsnitt av kommunedelplan - Byplanen. Området er betegnet som boligområde - bevaring.

5.3 Reguleringsplaner i området
Eiendommen er dels omfattet av «Reguleringsplan for Grimstad Sentrum», der området er avsatt til
næringsformål.
Videre grenser planen til plan for Bioddgaten 2-4, der det er planlagt kombinert bebyggelse med
bolig og næring i form av servering. Det vil bli tatt hensyn til utforming av bebyggelsen i denne
planen ved utarbeidelse av dette planforslaget.
Tabell 1 Oversikt over reguleringsplaner i området

Plannavn
Grimstad Sentrum
Bioddgaten 2-4

Arealplanid

Vedtatt dato

Plassering / beskrivelse

75
230

27.11.1989
25.03.2015

Næring
Bolig / Næring
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Figur 6 Reguleringsplaner i området

6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
6.1 Oppstart av planarbeid
Det ble avholdt oppstartsmøte med Grimstad kommune 13.12.2017. Oppstartsmøtet fulgte standard
mal, og representanter for planavdelingen i kommunen var til stede. Referat fra oppstartsmøte er
vedlagt. Kunngjøring om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble
annonsert i Grimstad Adressetidende, lagt ut på Grimstad kommunes hjemmesider og sendt ut til
naboer og offentlige etater i henhold til distribusjonsliste. Frist for tilbakemeldinger ble satt til
01.06.2018. Kart som viser områdets avgrensning samt oversiktskart var vedlagt kunngjøring og
utsendelse. Områdeavgrensningen er gjengitt i kartutsnitt i Figur 7 under.
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut med følgende tekst:
KUNNGJØRING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID
«DETALJPLAN FOR BIODDGATEN 1» i Grimstad kommune.

Det kunngjøres herved at nevnte område tas opp til detaljregulering, jfr plan- og
bygningsloven § 12-8. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om
utbyggingsavtale jfr plan- og bygningsloven § 17-4.
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Området er i dag regulert til Næring i reguleringsplan for «Grimstad Sentrum».
Området er avsatt til «sentrumsformål med bevaring» i arealdel av kommuneplan.
Avgrensningen av planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt.
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for bygging av leilighetsbygg med
inntil 8 boligenheter. Bebyggelsen er planlagt som «sjøbuer» med parkering under
bakken. Vossgate 2/4 er tatt med i planområdet for å muliggjøre tilbakeføring av
fasaden mot sjøen.
Ytterligere informasjon om reguleringen gis ved henvendelse til Pollen Bygg &
Eiendom på telefon 48079999 eller e-post post@pollenbygg.no.
Kunngjøringen kan også sees på Grimstad kommunes hjemmeside:
www.grimstad.kommune.no

Eventuelle merknader sendes innen 1. JUNI 2018 til:
Pollen Bygg & Eiendom
Arrestbakken 1
4836 Arendal
eller på e-post: post@pollenbygg.no.

--------------------------------
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Figur 7 Kart vedlagt oppstartsmelding

Hvis det viser seg å være behov for det vil det avholdes informasjonsmøte i forbindelse med
offentlig ettersyn. Utbygger og forslagstiller kan også informere om planen på planforum hvis det er
ønskelig.

6.2 Oppsummering og kommentarer til innkomne innspill
I det følgende er det opplistet samtlige innkomne innspill i forbindelse med kunngjøring om
oppstart av planarbeidet. Hvert enkelt innspill er kommentert i den utstrekning det har syntes
nødvendig. Innspillene er vedlagt planforslaget.
6.2.1 Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen skriver følgende i sitt tilsvar til oppstartsmelding:
«Meldingen har vedlagt utfylt sjekkliste for nasjonale og vesentlige regionale interesser i
planområdet. Så langt vi kan se av denne avdekkes det ikke her noen vesentlige konflikter med de
nasjonale eller vesentlige regionale hensyn/interesser vi er satt til å ivareta. Den planlagte
boligbyggingen framstår som et godt fortettingsprosjekt sentralt i Grimstad sentrum. Vi vil særlig
be om at det i planarbeidet gjøres vurderinger av støyforhold i området, og at retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 følges opp. Estetisk utforming og
landskapshensyn må også tillegges stor vekt ved slike fortettingsprosjekt. Vi vil også minne om at
det skal tas hensyn til barn og unges oppvekstvilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole
og andre aktiviteter, samt lekearealer som er tilfredsstillende med hensyn til sikkerhet, omfang og
lokalisering, jf. pbl. § 1-1 femte ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008.»
I tillegg minnes det om gode planleggingsprinsipper, herunder:
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Klima- og energiplanlegging
Folkehelse
Luftkvalitet
Estetisk utforming/landskapsestetikk
Universell utforming
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vår kommentar:
Fylkesmannen er som nevnt over positiv til fortetting i sentrumsnære områder. De sentrale
prinsippene for god planlegging som påpekes er lagt til grunn i arbeidet med denne
reguleringsplanen. ROS-analyse er utarbeidet og inngår som et eget kapittel i dette dokumentet.
6.2.2 Aust-Agder Fylkeskommune
Fylkeskommunen skriver følgende:
Planfaglige råd, regionale og nasjonale interesser
«Reduksjon av personbilbruk er en av tiltakene vi i Norge har størst potensiale for som gir mindre
klimautslipp. Boligfortetting i sentrum er en utvikling som underbygger viktige prinsipper om å
styrke sentrum og videre øke andelen gående, syklende og kollektivbruken. Administrasjonen i AustAgder fylkeskommune er i så måte positive til utvikling av området.
Det forventes at planen legger opp til lav parkeringsdekning og god tilrettelegging for
sykkelparkering, både utendørs og innendørs. I denne sammenhengen nevner vi også at
planbeskrivelsen bør redegjøre for temaet klima og energi.
Gateløpet er en del av bybildet, og en del av den sammenhengende kyststi i Grimstad. Her bør en
ha et spesielt fokus på estetikk og opplevelsesverdi med tanke på både for beboere i området og for
besøkende/turister. Viser til Grimstad kommunes estetiske retningslinjer og bestemmelser om
estetikk i kommuneplanen.
Vi minner også om at planarbeidet må ivareta barn og unges interesser. Det må fremgå av
beskrivelsen hvordan en tilrettelegger for barn og unges behov.»

Kulturminnevern – nyere tid
«Planområdet har en sentral beliggenhet i Grimstad sentrum og utgjør en del av byens historiske
fasade mot sjøen. Planområdet inngår i Riksantikvarens NB!-register, og både planområdet i seg
selv og omkringliggende bebyggelse er dermed en del av et kulturmiljø som har nasjonal interesse.
Det er to SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. Sjøbua på gnr 200 bnr 441, som nå
brukes som bolig, er ifølge SEFRAK-registeret oppført i løpet av tredje kvartal av 1800-tallet.
Byggeår for boligen på gnr 200 bnr 1591 er ikke oppgitt i SEFRAK-registeret, men historiske kart
viser at det i alle fall har stått en bygning her i 1890. Den åpne verandaen på husets sydfasade
fremkommer ikke av det historiske kartet, og det er sannsynlig at den opprinnelig boligen er blitt
bygget om til «sveitserstil» med åpent verandatilbygg, takutstikk andre detaljer som karakteriserer
sveitserstilen på et senere tidspunkt. Et næringsbygg fra nyere tid (mulig fra 70-tallet), er oppført
som et tilbygg, vegg-i-vegg med boligen, i det som en gang var husets hage. Området mellom
boligen og sjøbua er ubebygd, og terrenget stiger mot nord.
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I følge bestemmelsene/retningslinjene for bevaringsområdet i kommunedelplanen skal områder
avsatt til bevaring i kommunedelplanen som hovedregel reguleres til spesialområde bevaring. På
bakgrunn av den historiske viktigheten og den nasjonale interessen som området har, anbefales at
hele området avsettes til spesialområde bevaring i detaljreguleringen med tilhørende bestemmelser.
De to SEFRAK-registrerte bygningene utgjør en viktig del av det historiske gateløpet i Bioddgaten
og de bør ikke tillates revet. Aust-Agder fylkeskommune vil i det videre planarbeidet være særlig
opptatt av hvordan nye tiltak innordner seg det eksisterende bygningsmiljøet. Det anbefales at det
tas utgangspunkt i Riksantikvarens Bystrategi 2017-2020 og dens anbefalinger for nye tiltak i NB!områder ved utarbeiding av planforslaget. Kommunen bør stille krav til en detaljeringsgrad i
reguleringsplanen som ikke bare fastsetter rammer for bygningshøyder og volum, men som også
sikrer god formgivning, materialvalg og fargebruk for at samspill mellom gammelt og nytt sikres på
en best mulig måte gjennom reguleringsplanen. Videre vil det være viktig at eventuelle endringer i
topografien ikke representerer en svekkelse av kulturmiljøets verdi.
I oppstartsmelding står det at parkering skal skje under bakken. Vi minner om at det pågår et
planarbeid med Bioddgaten 2-4 der detaljreguleringsplan nylig har vært til offentlig ettersyn. Dette
prosjektet legger også til rette for parkering under bebyggelsen. For mest mulig helhetlige løsning,
gir administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune en sterk anbefaling om at en går sammen med
utviklere av Bioddgaten 2-4 om en felles parkeringskjeller. Dersom det blir to nedkjøringsramper
fra Bioddgaten tett inntil hverandre, vil det gi en svært negativt innvirkning for opplevelsen av
gateløpet Biodden. Vi anbefaler sterkt at gateløpet med bebyggelse på begge sider, inkludert ned/innkjøringsrampe, vises gjennom en 3D-illustrasjon. Dette vil være et godt verktøy for vurdering
av planens virkning og et viktig beslutningsgrunnlag.»
Kulturminnevern – eldre tid
Det konkluderes her med at potensiale for å finne automatisk fredede kulturminner er lite, og
arkeologisk registrering ansees som unødvendig.
Vår kommentar:
Fylkeskommunen påpeker viktige prinsipper i sitt detaljerte tilsvar til oppstartsmeldingen. Det har
hele veien gjennom planprosessen vært vår målsetning å skape nye boliger som vil bringe videre de
kvaliteter som finnes i området. Det er planlagt bygninger som i størrelse, form og materialvalg
harmonerer og underordner seg den verneverdige bebyggelsen i området.
Når det gjelder oppfordring om felles parkeringsanlegg med Bioddgaten 2-4, er dette en utfordring
å få til i praksis. Eiendommene ligger på hver side av gaten, og det vil bli svært omfattende og
teknisk krevende å kople sammen parkering under bakken. Som illustrasjonene til planen viser er
parkeringskjeller kun senket ned en halv etasje. Nedkjøringsrampe er på denne måten gjort lite
synlig og godt integrert i bebyggelsen.
6.2.3 Statens Vegvesen
Statens Vegvesen legger vekt på at det er viktig å beholde hele vegbredden til Fv. 420 opp bakken
(Voss gate), slik at tilstrekkelig areal for sykling sikres. Videre minnes det om å regulere
tilstrekkelig areal til samferdselsformål inne i planområdet, ettersom dette arealet vil fungere som
møteplass/oppholdsplass i sentrumsområder. Universell utforming er et krav til slike arealer.
Videre påpekes viktigheten av tilstrekkelig sykkelparkering, samt at kryss og frisiktsoner ut mot Fv.
420 opparbeides i henhold til håndbok N100.
Pollen Bygg & Eiendom
Tyholmen Arkitektkontor AS

Side 15 av 34

Detaljplan for Bioddgaten 1

Planbeskrivelse

Vår kommentar:
Planarbeidet har ikke til hensikt å endre på trafikkarealene ute i Voss gate, denne delen av
planområdet er kun inkludert i planen for å kunne tilbakeføre sydfasaden på Voss gate 2 til tidligere
utseende. Kryss og avkjørsel vil følge Vegvesenets håndbøker og frisikt sikres gjennom
reguleringsbestemmelsene.
6.2.4 NVE
NVE skriver et generelt tilsvar og lister opp sine ansvarsområder, som omfatter:
 Flom, erosjon og skred
 Vassdrag- og grunnvannstiltak
 Energianlegg
Det vises også til karttjenester og veiledere for å vurdere om planområdet kommer i kontakt med
noen av NVEs ansvarsområder.
Vår kommentar:
Vi vurderer det dithen at planarbeidet ikke berører noen av de omtalte punktene. Springflo i sjønære
områder er en kjent problemstilling, som ivaretas ved å bygge på fastlagte kotehøyder.
6.2.5 Kjell Løvland og Terje Næssén
Løvdal og Næssén (heretter naboene) representerer eiendommene Binabbgaten 15 og Vossgate 6
som ligger nord for planområdet. Naboene minner om nåværende planstatus som kulturhistorisk
bevaringsområde, og forutsetter at ny bebyggelse underordner seg den eksisterende, det listes opp
en del av bestemmelsene til denne planen. Videre er naboene opptatt av at avstandskrav på 4 meter
fra felles grense overholdes. Det bes om at illustrasjoner tilhørende planen viser reelle forhold og
ikke fordreier virkeligheten. Naboene er også bekymret for grunnforholdene, herunder far for ras,
og trafikkforholdene i området. De mener at denne utbyggingen i tillegg til prosjektet Bioddgaten 24 vil føre til altfor høy utnyttelse av området.
Vår kommentar:
Som nevnt under kommentar til Fylkeskommunens innspill har god tilpasning til antikvarisk
bygningsmiljø vært en forutsetning for dette planarbeidet. Vi mener det foreliggende planforslaget
viser dette på en svært god måte. Det er planlagt nye, sentrumsnære boliger på en ubebygd tomt
som fører til en kvalitetsøkning både visuelt og materielt sett i området. Vi kan ikke se at
gjennomføring av planforslaget vil påvirke de bakenforliggende eiendommene på noe vis.
6.2.6 Paal Malde
Malde er styreleder for sameiet Vossgate 1, og er også involvert i andre prosjekter i området.
Han etterspør informasjon om det planlagte prosjektet i Bioddgaten 1, og får oversendt en
beskrivelse av siv. ark. Bjørn Barexstein. Malde ser seg fornøyd med informasjonen og har ingen
merknader til planarbeidet.
De innkomne innspillene avdekker ikke noen interessekonflikter som vil være til hinder for
gjennomføring av planen. Alle offentlige instanser som har uttalt seg her vært positive til
reguleringen så lenge gode planleggingsprinsipper ivaretas.
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7 PLANFORSLAGET
7.1 Generelt
 Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf plan- og bygningsloven
(pbl) § 12-3. Arealformål og hensynssoner er angitt iht. §§ 12-5 og 12-6.
 Bestemmelser er utarbeidet iht. pbl § 12-7.
 Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht. pbl § 4-2.
 Planforslaget er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref
koordinatsystem

7.2 Planavgrensning
Planavgrensning fremgår av forslag til reguleringskart, gjengitt i Figur 8 nedenfor.

Figur 8 Forslag til reguleringsplankart

Det er utarbeidet tilhørende forslag til illustrasjonsplan som viser forslag til plassering av
bebyggelse, parkering mm. Illustrasjonsplan er vist i Figur 9. Illustrasjonsplanen er vedlagt planen
som eget vedlegg i målestokk 1:250 (A3).
Illustrasjonsplanen viser planlagt bebyggelse og tilhørende veier og uteplasser. Som det fremgår av
planen er det et skapt fine uteplasser selv med en såpass høy utnyttelsesgrad av tomten.
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Figur 9 Forslag til illustrasjonsplan tilhørende reguleringsplankart

7.3 Arealbruk
Planområdet omfatter et areal på ca 2 200 m2. Tabell 2 viser en oversikt over areal fordelt på de
ulike formålene.
Tabell 2 Arealtabell fordelt på ulike formål

Arealformål
Frittliggende småhusbebyggelse

Symbol
BF1 – BF2

Konsentrert boligbebyggelse
Lekeplass / felles uteoppholdsareal
Kjørevei, offentlig, privat
Fortau
Annen veigrunn – sideareal
Turstier

BK1
f_L1
o_V1, p_V1
o_F1
o_A1 – o_A2
p_S1

Sum
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7.4 Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene
7.4.1 Bebyggelse og anlegg – ny bebyggelse
Det er regulert inn 1 område for konsentrert boligbebyggelse - BK1, og 2 områder for frittliggende
boligbebyggelse (eksisterende). Det er knyttet bestemmelser om byggehøyde, parkeringsdekning,
utnyttelsesgrad /T-BRA) m.m til disse områdene.
Byggegrense: Det er tegnet inn byggegrenser på planforslaget mot vei og planens yttergrense, samt
mot naboeiendommer. For øvrig reguleres bebyggelse etter de generelle reglene i plan- og
bygningsloven.
Byggehøyder: Maksimal tillatt kote for tak (mk) for hver delområde er påført plankartet. I tillegg er
kotehøyde (~k) for ferdig gulv i 1. etasje påført plankartet.
Utnyttelsesgrad – T-BRA: Utnyttelsesgrad er foreslått i henhold til Tabell 3
Tabell 3 Foreslått utnyttelsesgrad

Delområde
BK1
Sum

T_BRA (m2)
700
700

Kommentar / begrunnelse
Leilighetsbygg med inntil 8 leiligheter

Prosjektet er plassert midt i et viktig verneområde i Grimstad sentrum. Det stilles derfor spesielt
strenge krav til utforming av ny bebyggelse. Planens bestemmelser regulerer dette på en god måte,
der vulumoppbyggingen harmonerer med omkringliggende boliger. Det er imidlertid åpnet for et
mer moderne fasadeuttrykk med noe større bruk av glass i fasadene.
Figur 10 viser illustrasjon av planlagt bebyggelse. Volumoppbygging er tradisjonell og underordner
seg øvrig bebyggelse i området, mens det arkitektoniske uttrykket er gjort mer moderne.

Figur 10 Fasader mot sjøen – illustrasjon siv.ark Bjørn Barexstein

7.4.2 Terrengtilpasning
Som Figur 10 viser er bebyggelsen svært godt tilpasset terreng og omkringliggende bebyggelse.
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7.4.3 Lekeplasser
Det er planlagt følgende lekeplasser innenfor planområdet:
f_L1 35 m2
småbarnslekeplass
Arealkrav til lek for 8 boliger er 50 m2 sandlekeplass. Dette kravet overholdes ikke helt. Lekeplass
f_L1 anlegges sentralt i planområdet mellom boliggruppene og vil med sin svært sentrale
beliggenhet gi en trygg og kvalitetsmessig fullverdig lekeplass for de minste barna selv om ikke
arealkravet er oppfylt i sin heltet.
Dernest kommer et krav om nærlekeplass / ballplass på 1500 m2 pr 150 boligenheter.
Nærmiljøanlegg med ballplass finnes tilgjengelig på Grimstad Ungdomsskole og vil kunne benyttes
av beboerne i området. I tillegg nevnes relativ nærhet til anlegget ved Levermyr stadion.
I henhold til bestemmelsene til planen skal alle lekeplass inneholde minimum 3 godkjente
lekeredskaper og sittebenk. Typiske lekeapparater er huskestativ, sklie og sandkasse. Det er i likhet
med andre nyere planforslag ikke tatt direkte stilling til hvilke apparater som skal leveres.
f_L1 skal opparbeides etter prinsipper for universell utforming. Husbankens eksempelsamling
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/1340/rapporten.pdf gir gode eksempler på utstyr og
opparbeiding av slike lekeplasser.
7.4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Adkomsten til planområdet går fra Bioddgaten. Frisikt og geometri i henhold til Grimstad
kommunes veinorm overholdes for ny avkjørsel. Avkjørsel vil utformes på samme måte som lengre
ute i Bioddgaten, der det benyttes brostein med et svakt fall mot rennestein. Figur 11 viser hvordan
dette er tenkt løst. Bilde er fra Bioddgaten 9 der innkjøring til parkering kan sees.

Figur 11 Utforming av avkjørsel - eksempel
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7.4.5 Parkering
Parkeringsdekningen er foreslått lavere enn dagens krav, i tråd med nye retningslinjer som vil
innarbeides. Det planlegges med en fast parkeringsplass pr bolig i p-kjeller under bebyggelsen. Pkjeller anlegges på kote +2, delvis nedsenket med ca en halv etasje under veien. Figur 12 viser en
mulig løsning på parkering og boder i kjeller. Minst en av parkeringsplassene skal være tilpasset
bevegelseshemmede.

Figur 12 Parkeringskjeller og sportsboder under bebyggelsen

Gulv i parkeringskjeller vil ligge under nivå for høyeste høyvannstand. Dette er vanlig i byene langs
kysten, og det er tenkt løst ved at det lages en vanntett lem som festes på innsiden av garasjeport
ved varsel om springflo. Varslingsrutinene for denne typen ekstremvær er så gode at disse svært
sjeldne hendelsene neppe vil få store konsekvenser.
7.4.6 Vann og avløp
Kommunalt vann og avløp med tilfredsstillende kapasitet er tilgjengelig i direkte tilknytning til
planområdet, se kartutsnitt i Figur 13. Hele feltet kan kloakkeres ved selvfall. Pil viser
tilkoblingspunkt for ny bebyggelse i Bioddgaten.
7.4.7 Brannteknisk vurdering
Det er utarbeidet et brannteknisk notat av Tomstad AS. Dette er vedlagt planen. I dette notatet
vurderes rømning, og brannspredning, både internt i prosjektet og i forhold til omkringliggende
bebyggelse. Det konkluderes med at gjeldende brannkrav vil bli ivaretatt fullt ut i henhold til
gjeldende regelverk.
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Brannteknisk detaljprosjektering vil bli foretatt ved søknad om tiltak for oppføring av ny
bebyggelse.

Figur 13 Kartutsnitt som viser kommunale vann- og avløpsledninger i området – tilkopling direkte i vei

7.5 Hensynssoner
I det følgende er det beskrevet de områder som er omfattet av hensynssoner i planforslaget.
7.5.1 Frisikt H140_1 og H140_2
Der frisikt i kryss / avkjørsler går ut over selve veiarealet er det regulert inn hensynssoner som
sikrer frisikt.
7.5.2 Bevaringsverdig bygningsmiljø H570_1 – H570_3
Både eksisterende bebyggelse og planlagt bebyggelse har fått hensynssone for bevaring. Det er
utarbeidet bestemmelser som sikrer vern og tilbakeføring (Voss Gate 2) av bestående bebyggelse,
og tilsvarende som skal sikre at ny bebyggelse får de riktige proporsjoner og materialvalg.

8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
I dette kapittelet beskrives konsekvensene planforslaget får. I tillegg kommenteres eventuelle
avbøtende tiltak dersom slike vurderes som aktuelle.
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8.1 Nærmiljø og friluftsliv
Temaet nærmiljø og friluftsliv belyser tiltakets virkninger for beboerne og brukere av det berørte
området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, mens friluftsliv defineres som
opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
Viktige stikkord er trivsel, samvær, fysisk aktivitet og helse.
8.1.1 Dagens situasjon
Området er en ubebygd tomt mellom bestående bebyggelse og benyttes ikke til friluftsformål.
Dagens bruk er noe parkering og lagring. Det går en privat sti/trapp til bakenforliggende
bebyggelse.
8.1.2 Konsekvenser og avbøtende tiltak
Ettersom mulighetene og potensialet for bruk til friluftsformål er minimale eller fraværende anses
ikke konsekvensene av denne detaljplanen å være vesentlige. Området vil endre karakter og få et
mer bymessig preg, men det vil ikke endre folks muligheter for friluftsliv eller på annen måte endre
nærmiljøet i negativ retning.

8.2 Barn og unges interesser
8.2.1 Dagens situasjon
Området som skal bygges ut bærer ikke preg av å være mye benyttet til barns lek og vi er heller
ikke kjent med at dette er tilfelle. Området ligger i utkanten av sentrum, og det er kort vei til
eksisterende friområder.
8.2.2 Konsekvenser og avbøtende tiltak
Det er regulert inn ny lekeplasser i planforslaget. f_L1 er en tradisjonell lekeplass for mindre barn.
Lekeplass f_L1 vil utformes etter prinsipp om universell utforming.

8.3 Sikker atkomst til skolen
Eiendommen sokner til Jappa barneskole. Skoleveien går langs etablerte gater med fortau og
gangveier. Det er en flere ulike ruter som kan benyttes, stort sett langs fortau eller gang/sykkelvei.
Avstanden til barneskolen er ca 1,2 km. Skoleveien benyttes av mange barn i dag, og vurderes som
sikker, se kartutsnitt under.
Jappa skole er en 1 – 7 skole. Ungdomsskolen som planområdet tilhører er Grimstad ungdomsskole,
lokalisert på Levermyr. Hit er avstanden kortere, bare 700 m. Skoleveien går langs sentrumsgater
med fortau.
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Figur 14 Skolevei fra nye boliger til Jappa skole

8.4 Universell utforming
Adkomst til planområdet vil skje direkte fra gateplan. Alle leiligheter utformes etter reglene i
Teknisk forskrift. Dette sikrer universell utforming internt i alle boliger.

8.5 Forhold til kulturminner
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som alle
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Begrepet kulturmiljø er definert som
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.
Aust-Agder Fylkeskommune opplyser i sitt tilsvar til kunngjøring om oppstart av planarbeidet
potensialet for at området inneholder fornminner er så vidt lite at det ikke ansees som nødvendig
med arkeologiske registreringer.
Det er ikke registrert fornminner innenfor planområdet, men alle eksisterende bygninger innenfor
planområdet er SEFRAK-registrerte i likhet med de fleste bygninger i området rundt. Som Figur 15
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(hentet fra http://www.miljostatus.no/kart/) viser er det registrert mange SEFRAK-registrerte
bygninger i området.

Figur 15 Fornminner og SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet og i nærområdet utenfor

8.5.1 Konsekvenser og avbøtende tiltak
Det er utarbeidet bestemmelser som sikrer at ny bebyggelse vil harmonere med den bestående,
verneverdige bebyggelsen i området.

8.6 Landskapsanalyse
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endrer seg
som følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra
omgivelsene.
Planområdet ligger innenfor landskapsregion 1. Skagerakkysten, underregion 1.2 Sørlandskysten.
Denne regionen er beskrevet i Nasjonalt referansesystem for landskap - Beskrivelse av Norges 45
landskapsregioner, referanse http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/nj_rapport_10_05. Her
betegnes denne landskapstypen:
«Regionens ytterste kyst består av lave øyer, holmer og skjær, hvor landarealene oppstykkes av
utallige kiler og sund. Kysttypen er vanlig i Øst-Skandinavia og kalles ”fjärdkyst”. Vest for
Lindesnes går fjärdkysten over i en bratt klippekyst med fjorder innenfor. Ellers i regionen finnes
også enkelte mellomstore fjorder som stikker seg inn i landmassene bak den ytre skjærgården.
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Regionens bakland varierer mye. I Østfold er et leirbakketerreng i sterk mosaikk med små
bergknauser og lave grunnlendte åser vanligst. I Vestfold domineres baklandet av både leire- og
morenebakker oppbrutt av større åser, og landskapsrommene er her ofte noe større. Fra Larvik og
vestover er åslandskapet rundt fjordene steilere, og går i Aust-Agder etter hvert over i et svært
småkupert hei- og sprekkedalslandskap, stedvis oppstykket av enkelte dalganger.»
Landskapet i planområdet stemmer godt overens med denne beskrivelsen, skogkledde åser og
knauser med bart fjell der det ikke er bebyggelse. I dette tilfellet er planområdet omkranset av åser
med bebyggelse, og ny bebyggelse blir liggende mellom bestående bygninger. Utbyggingen vil
påvirke landskapsbildet i liten grad.

8.7 Forhold til Naturmangfoldloven (nml) (§8 – 12)
Naturmangfoldloven (nml) trådte i kraft 1.7.2009. Lovens formål «er at naturen med dens
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse
og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur».
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen.
8.7.1 §8 Kunnskapsgrunnlaget
Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (”bygges på vitenskapelig
kunnskap”). Det foreligger ingen registeringer av naturtyper, prioriterte arter, verneområder,
kulturlandskap, rødlistarter, MiS-figurer eller andre registreringer i innsynsløsningen naturbase
(http://kart.naturbase.no/) innenfor planområdet.
Det er foretatt søk i naturdatabasen til Miljødirektoratet, og det er ikke funnet noen registreringer
som kommer i konflikt med utbyggingsplanene. Kartutsnittet i Figur 16 under viser området med
alle kartlag slått på, herunder «vern og foreslått vern», «artsdata», «prioriterte naturtyper og
kulturlandskap» og «friluftsområder». Som det fremgår er det ingen registreringer i området.
Like nord for planområdet på Berge Gård er det registrert observasjon av en «nær truet art»,
Tyrkerdue (rødt kryss). Observasjonen ble gjort i 2016. Vi kjenner ikke til at dette funnet kan ha
betydning av utbygging av planområdet.
Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøtemaet vurderes derfor totalt sett som godt nok, og
tilleggsundersøkelser vurderes som ikke nødvendig.
8.7.2 §9 Føre-var-prinsippet
Føre-var-prinsippet tillegges ikke dette stor vekt da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt, jf.
vurderingen over, og sannsynligheten for skade og potensielt skadeomfang vurderes som små.
8.7.3 §10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Den samlede belastningen på økosystemet, jf. § 10, vurderes også som akseptabelt. Det bevares
tilstrekkelige uberørte områder til at bestående økosystemer kan opprettholdes. Kunnskapen om
virkninger vurderes som god nok.
8.7.4 §11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Prinsippet om at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved miljøforringelse (§ 11) vurderes ikke som
aktuelt utover det som allerede er regulert gjennom plan og bestemmelser.
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8.7.5 §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det er ingen spesielle elementer innenfor planområdet som tilsier spesiell behandling i forbindelse
med opparbeidelse av planområdet. Det er svært vanskelig å gjøre en konkret vurdering av
driftsmetoder, teknikker og utstyr på dette plannivået. Sikkerhet mot skade på naturmiljøet under
opparbeidelse av området er også sikret gjennom bla. Forurensningsloven.

Figur 16 Utsnitt av naturdatabasen

8.8 Naturmiljø - Biologisk mangfold
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda),
limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold
knyttet til disse.
8.8.1 Situasjonsbeskrivelse
Naturen i planområdet er ganske begrenset, og som figuren viser er det ikke registrert noen arter
eller naturtyper av verdi innenfor planområdet.
8.8.2 Konsekvenser og avbøtende tiltak
Foreslåtte utbygging beslaglegger areal uten betydning for naturmangfold.
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8.9 Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann,
vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk,
reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.
8.9.1 Jord- og skogbruk
Oppslag i databasen http://kilden.skogoglandskap.no viser oversikt over dyrkbar mark, se Figur 17.

Figur 17 Kart som viser arealtype innenfor planområdet

Som Figur 17 viser er det kun bebygde arealer innenfor planområdet (rosa).

8.10 Økonomiske konsekvenser for Grimstad kommune
Det vil bli utarbeidet utbyggingsavtale på grunnlag av godkjent detaljplan hvis det finnes
hensiktsmessig. Utbyggingsavtalen vil i detalj regulere det økonomiske forholdet mellom
kommunen og utbygger.
Planen inneholder ikke ny, offentlig vei. Kommunal overtakelse av øvrige kommunaltekniske
anlegg vil bli avklart gjennom utbyggingsavtalen. Det er ingen spesielle forhold i denne planen når
det gjelder økonomiske konsekvenser for kommunen.
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9 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE
9.1 Bakgrunn
Denne ROS- analysen er utarbeidet i forbindelse med detaljregulering for Bioddgaten 1. Området er
tidligere jordbruksareal.

9.2 Metode
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (1). Analysen er basert på
foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt
utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke
sjekket. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista,
men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «Aktuelt?» og kun
unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse
• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en
teoretisk sjanse
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom
reservesystem ikke finnes
3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over
lengre tid
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige
miljøskader; system settes varig ut av drift
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 4 Samlet
risikovurdering.
(1) Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001).
Tabell 4 Samlet risikovurdering - risikomatrise
1.Ubetydelig

2.Mindre alvorlig

3.Alvorlig

4.Svært alvorlig

Konsekvens
Sannsynlighet
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre Sannsynlig
1. Lite sannsynlig

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte
• Hendelser i grønne felt: «Billige» tiltak gjennomføres
• Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Pollen Bygg & Eiendom
Tyholmen Arkitektkontor AS

Side 29 av 34

Detaljplan for Bioddgaten 1

Planbeskrivelse

9.3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i Tabell 5.
Tabell 5 Bruttoliste over mulige uønskede hendelser
Hendelse / situasjon
Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens
Natur- og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for:
Ja
2
2
1. Masseras/skred

2.
3.
4.
5.

Snø/isras
Flomras
Elveflom
Tidevannsflom

Nei
Ja
Ja
Nei

2

Nei
6. Radongass
Vær, vindeksponering. Er området:
Nei
7. Vindutsatt
Nei
8. Nedbørutsatt
Natur- og kulturområder
Nei
9. Sårbar flora
Nei
10. Sårbar fauna
Nei
11. Verneområder
Nei
12. Vassdragsområder
Nei
13. Fornminner
Nei
14. Kulturminner
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvenser for:
Ja
2
15. Vei, bru, knutepunkt

Risiko

Tiltak/kommentar

Det er registrert marin leire i
området, og det vil alltid være
en mulig risiko for utglidning
av slike masser.

2

Området liggerlavt og vil
være utsatt for springflo.
Ingen boligfunksjoner under
kote +3.
Radonsperre i alle nye boliger

2

Noe økt trafikk på veiene i
området.

Nei
16. Havn, kaianlegg
Nei
17. Sykehus, sykehjem, kirke
Nei
18. Brann/politi/sivilforsvar
Nei
19. Kraftforsyning
Nei
20. Vannforsyning
Nei
21. Forsvarsområde
Nei
22. Tilfluktsrom
Nei
23. Område for idrett/lek
Nei
24. Park, rekreasjonsområde
Nei
25. Vannområde for friluftsliv
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
Nei
26. Akutt forurensning
Nei
27. Permanent forurensning
Nei
28. Støv og støy; industri
Nei
29. Støv og støy, trafikk
Nei
30. Støy, andre kilder
Nei
31. Forurenset grunn
Nei
32. Forurensning i sjø
Nei
33. Høyspentlinje – stråling
Nei
34. Risikofylt industri mm
(kjemikalier, eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)
Nei
35. Avfallsbehandling
Nei
36. Oljekatastrofeområde
Medfører planen:
Nei
37. Fare for akutt forurensning
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Ja

3

1

Utbyggingen vil generere noe
økt trafikk, men totalt sett er
endringen veldig liten.

Ja

1

2

45. Ulykke med
gående/syklende

Ja

1

2

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja

1

2-3

Økt trafikk gir økt risiko for
ulykker. Gode siktforhold.
Økt trafikk gir økt risiko for
ulykker. Fortau reduserer
sannsynligheten.
Det vil alltid være risiko for
ulykker ved
anleggsgjennomføring.

38. Støy og støv fra trafikk

39. Støy og støv fra andre kilder
40. Forurensning i sjø
41. Risikofylt industri mm
(kjemikalier, eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)
Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods
43. vær/føre begrenser
tilgjengelighet i området
Trafikksikkerhet
44. Ulykke i kryss/av-/påkjørsler

47. Andre ulykkespunkter
Andre forhold
48. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål
49. Er det potensiale sabotasje/terrormål i nærheten
50. Regulerte vannmagasiner
med fare for usikker is,
endringer i vannstand mm
51. Naturlige
terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare
52. Gruver, åpne sjakter,
steintipper mm
53. Spesielle forhold ved
utbygging, gjennomføring

Nei
Nei
Nei

Nei
Nei

Nei
Nei
Nei
Nei

Nei

Nei
Nei

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak, jf Tabell 4. Nærmere angitte hendelser kommenteres her nærmere.
Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko. Detaljreguleringen i
seg selv medfører få, om noen, endringer for omgivelsene. De eneste konsekvensene av
gjennomføringen vil være noe økt trafikk i området. Dette vil bli ivaretatt gjennom planlegging av
veisystemet i området, sikt vil bli sikret gjennom sikttrekanter. Det vil etableres fortau inn til
tyngdepunkt i feltet. Etter vår vurdering vil alle påtenkelige konsekvenser av planen havne i grønn
sone, og tiltak utover de vanlige prinsipper for god planlegging vil synes unødvendige.
Tabell 6 Oppsummering av hendelser i ROS-analyse
1.Ubetydelig
Konsekvens
Sannsynlighet
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre Sannsynlig
1. Lite sannsynlig

2.Mindre alvorlig

3.Alvorlig

4.Svært alvorlig
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10 FORSLAGSSTILLERS VURDERING
Formålet med planforslaget er å legge til rette for utbygging i et område som er avsatt til
boligbebyggelse i gjeldende arealdel av kommuneplanen. Dette innebærer at det på tidligere
tidspunkt er foretatt en prinsippavgjørelse om å disponere området til boligbygging.
Samlet sett vurderes tiltaket som meget positivt og med få konsekvenser for omkringliggende
områder eller ulike interesser. Området ligger sentralt plassert med relativt kort avstand til skole,
barnehager, dagligvarebutikk, friluftsområder og i tilknytning til et etablerte boligområder. Det er
videre kort avstand til kollektivknutepunkt og kollektivdekningen er god. Fortau/gang- og
sykkelveg-nett i området er godt utbygd.
Planforslaget vurderes å være i samsvar med Grimstad kommune sine føringer om å bygge med
relativt høy konsentrasjon i de sentrumsnære områdene som bygges ut.

11 VEDLEGG
I det følgende er listet opp plandokumenter og relevante vedlegg som følger planen.
Juridiske plandokumenter:
 Plankart datert 01.11.2018 (A3-format)
 Reguleringsbestemmelser datert 01.11.2018
Illustrasjoner og øvrige vedlegg:
 Planbeskrivelse, datert 01.11.2018 (dette dokument)
 Illustrasjonsplan, datert 16.11.2018 (A3-format)
 Kopi av referat fra oppstartsmøte, datert 13.12.2017
 Brannteknisk notat utarbeidet av Tomstad AS, datert 10.04.2019
 Kopi av brev som ble sendt ut ved melding om oppstart
 Adresseliste for mottakere av melding om oppstart av planarbeid, datert 19.04.2018
 Kart som fulgte melding om oppstart; områdeavgrensning (1:1000)
 Kart som fulgte melding om oppstart; oversiktskart (ikke i målestokk)
 Kopi av alle innspill i forbindelse med melding om oppstart

12 KILDER


Kommuneplanens arealdel for perioden 2015 – 2027
http://grimstad.avinet.no/default.aspx?gui=100020&lang=2



Kommuneplanens samfunnsdel



Temaplaner til kommuneplanen

https://www.grimstad.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=158&FilId=14
https://www.grimstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-ogstyringsdokumenter/tema-og-fagplaner/






Eksisterende reguleringsplaner i området (tilgjengelige i Grimstad kommunes planarkiv):
http://grimstad.avinet.no/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=475407.24414063&minY=6466400.3
242188&maxX=476991.31835938&maxY=6467421.1132813&layers=338+117&baselayer=2&visi
bleOLOverlays
Husbankens eksempelsamling – Universell utforming
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/1340/rapporten.pdf
Miljødirektoratets Naturbase http://kart.naturbase.no/
Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner
http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/nj_rapport_10_05
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SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet http://www.miljostatus.no/kart/
Registrerte fornminner https://askeladden.ra.no/askeladden/
Universell utforming av veger og gater http://www.vegvesen.no/_attachment/118984
NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi http://kilden.skogoglandskap.no
Landskapsregioner i Norge med underregioner – kart
http://kart2.skogoglandskap.no/landskap//Landskapskart/kart_LregNorge_A1.pdf
Nasjonalt referansesystem for landskap Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner, Oskar
Puschmann, NIJOS http://www.skogoglandskap.no/filearchive/Rapport_10_05.pdf
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