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Forslag til detaljregulering for Campus Grimstad -B/A3 Syd, behandling
for offentlig ettersyn
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Teknisk utvalg vedtar, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, å legge forslag til
detaljregulering for Campus Grimstad B/A3- syd, ut på offentlig ettersyn med følgende endringer:
- 50 % av parkeringsdekningen for kontor og undervisning skal etableres under bakken eller
bygg.
- Sykkelparkering for svømmehall skal tilsvare 50 % dekning for ansatte og tilskuere.
- Situasjonsplan ved rammesøknad må vise adkomst- og snumulighet for buss.
- Undersøkelser av sulfid skal gjennomføres før planvedtak.
- Sol/skygge-analyse oppdateres med planens maksimale utbyggingsvolumer
- Planbeskrivelsen oppdateres med illustrasjon som viser tillatt utbygging, sett fra bakkenivå i
parken og fra Terje Løvåsvei
- Ny bestemmelse: Før igangsettelse kan gis til tiltak innenfor planområdet, skal området
PARK i områderegulering for Campus Grimstad være sikret opparbeidet. En måte å sikre
tiltaket opparbeidet, er inngåelse av utbyggingsavtale.

Vedlegg
Vedlegg 1 Plankart Campus-Grimstad-BA3-syd
Vedlegg 2 Bestemmelser_rev_05-11-21
Vedlegg 3 Planbeskrivelse_rev_05-11-21
Vedlegg 4 merknader_samlet_05-11-21
Vedlegg 5 kommentarer til melding_01-10-21
Vedlegg 6 - Ros-analyse

Sammendrag
Det fremmes forslag til detaljregulering for Campus Grimstad B/A3-syd, med hensikt å tilrettelegge
for kontorbygg og svømmehall. Adkomst til området skal gå via regulert rundkjøring på toppen av
Terje Løvåsvei. Det gis rom for å øke byggehøydene fra områdeplanen. Forbindelseslinjer for
gange og sykkel ivaretas gjennom planforslaget, uten kryssing av Terje Løvåsvei.
Kommunedirektøren anbefaler teknisk utvalg å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn.
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Fakta
Asplan Viak fremmer, på vegne av HK Utvikling AS, forslag til detaljregulering for Campus
Grimstad B/A3 syd. Planen erstatter tidligere planarbeid for Campus Grimstad Vest, både forslag
med adkomst fra eksisterende rundkjøring i kryss Terje Løvåsvei/Jon Lilletuns vei (som har ligget
ute til offentlig ettersyn) og det senere forslaget med T-kryss på Terje Løvåsvei syd for idrettshallen
(som ble avslått av kommunestyret ved behandling til offentlig ettersyn).
Planarbeidet har til hensikt å regulere gjenværende del av B/A3 i områdeplanen for Campus
Grimstad. (Resterende del av B/A3 er tidligere regulert og utbygd med friidrettshall).
Området får adkomst via regulert rundkjøring på toppen av Terje Løvåsvei, i tråd med
kommunestyrets vedtak av 31.08.21, (siste behandling av forslag til detaljregulering for Campus
Grimstad vest), der siste strekpunkt lyder: «Før planen kan legges ut på offentlig ettersyn må
planen omarbeides. T-kryss aksepteres ikke. Det må legges inn rundkjøring som tidligere planer
viser»
Ettersom rundkjøringen allerede er regulert har en valgt å bare regulere det gjenværende arealet
av delområde B/A3 i områdeplanen.
Adkomst fra Terje Løvåsvei med samlevei inn til boligområdet Tønnevoldskogen (B1 og B2 i
områdeplanen) er også regulert, og planområdet tar bare med seg de deler av den regulerte
samleveien som er nødvendig for å koble område B/A3 til samleveien. Videre vises adkomst inn i
planområdet, uten detaljert internt kjøremønster. Planområdet er delt i to byggeområder; B/A3.1 og
B/A3.2. Begge byggeområdene er gitt like formål med kombinert formål for kontor,
undervisning/forskning og svømmehall. I bestemmelsene gis det hjemmel til å oppføre svømmehall
innenfor området, dette i tråd med kommunestyrets vedtak av 22.06.20 om behandling for
lokalisering av ny svømmehall.

Områderegulering for Campus Grimstad

Planforslag detaljregulering for B/A3 syd

Planarbeidet ble varslet 01.10.21. Det kom inn 7 innspill til oppstartsmeldingen; 5 fra offentlige
myndigheter og 2 fra private.
Innspillene omhandler følgende:
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Agder Energi meddeler at de ikke har kabler eller linjer som vil komme i konflikt med planarbeidet.
Statens vegvesen minner om at forholdene for gående og syklende blir ivaretatt i planleggingen.
De har ingen vegtekniske merknader til planen.
NVE tar opp forhold som flom og kvikkleire og ber om at det må vurderes om dette kan medføre
fare for planområdet.
Statsforvalteren viser til at det den senere tid er meldt oppstart av en rekke planendringer og
detaljreguleringer og advarer mot fragmentert planlegging. Flere og overlappende planprosesser
kan være en utfordring med tanke på medvirkning. Videre vises det til at enkelte av de hensyn som
er pekt på tilknyttet det avsluttede arbeidet for Campus Grimstad Vest også vil være relevante her.
Det pekes på planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging at planlegging
skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. God tilgjengelig må ha stort fokus ved
anleggelse av svømmehall og det oppfordres til at det gjøres konkrete grep for å gjøre
svømmehallen mest mulig tilgjengelig for de som ikke har bil. Det forventes at man ser utover
plangrensen ved vurdering rundt mobilitet. Det minnes videre om at Rikspolitiske retningslinjer for
barn og planlegging påpeker at kommunen skal organisere planprosessen slik at synspunkter som
gjelder barn og unge som berørt part, kommer fram og at ulike grupper barn og unge gis anledning
til å delta. Det visess til at prinsipper for universell utforming skal ligge til grunn for all planlegging,
dette er spesielt relevant ved anleggelse av svømmehall.
Fylkeskommunen er svært skeptisk til at det planlegges for et kryssingspunkt for myke trafikanter
over Terje Løvåsvei.
Campus Grimstad Arena/Sørild friidrett skriver at de ikke har merknader til melding om oppstart,
men viser til merknader i forbindelse med Campus Grimstad Vest om å hensynta infrastruktur med
veier og gang- og sykkelveier for myke trafikanter.
Erna Tinderholt, Landgraffsvei 17, skriver at hun ikke helt forstår hvor rundkjøringen skal bygges,
men mener at det er rett utenfor der hun bor. Hun har ikke noe imot dette, men vil gjerne vite hvor
den er tenkt.
Vurderinger:
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget tilrettelegger for å utvikle gjenværende del av
område B/A3 i tråd med områdeplanens formål. Kommunestyrets vedtak om å legge adkomst til
området via regulert rundkjøring på Terje Løvåsvei er fulgt opp. Planforslaget hjemler etablering av
svømmehall innenfor området, i tråd med kommunestyrets vedtak om lokalisering av svømmehall.
Illustrasjonene som ligger ved saken viser mulig plassering av svømmehall og et kontorbygg, men
det presiseres at illustrasjonene ikke er juridisk bindende. Byggeområdene B/A3.1 og B/A3.2 er gitt
like formål og bestemmelser, og det er ikke et krav om at området skal benyttes til svømmehall,
men det gis hjemmel til det gjennom planen. Pr. i dag er det ikke inngått avtaler mellom kommunen
og grunneier som tilsier at en kan kreve ett byggeområdet regulert kun til svømmehall.
Høyder og utnyttelse
Utbyggingsområdene har et samlet bruttoareal på 15,1 daa og deles i to byggeområder. Den
søndre delen på 8,6 daa er beregnet for et stort kontorbygg i 4 – 5 etasjer, og den nordre delen på
6,2 daa er beregnet til svømmehall. Utnyttelsesgraden forholder seg til kravene i områdeplanen,
med tillatt utnyttelse 80% BYA.
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Plankartet er fremstilt med få detaljer innenfor hvert av byggeområdene, og hensikten er å gi
mulighet for at utearealene kan planlegges samtidig med prosjektering av bebyggelse, og dermed
tilpasses byggenes form, plassering og parkeringsbehov m.v. Utearealer sikres opparbeidet ihht
utomhusplan som leveres samtidig med rammesøknad for bebyggelsen. Alle utearealer,
forbindelseslinjer og adkomster vil bli anlagt etter prinsippene for tilgjengelighet og universell
utforming.
Områdeplanen har begrensninger på byggehøyde innenfor området på kote +45. I planforslaget er
maks gesimshøyde foreslått til kote +59 i den søndre delen (B/A3.1) og til kote +54 i den nordre
delen (B/A3.2). I tillegg er det gitt maks egenhøyde på bygg på henholdsvis 22 m og 18 m.
Til sammenligning har boligområdet på Tønnevoldsskogen maks mønehøyde på kote + 62 i B1 og
kote + 66,5 i B2. Ny rundkjøring på Terje Løvåsvei vil ligge på kote + 43. Det vil si at den høyeste
bygningen innenfor B/A3 kan ha høyde som strekker seg 16 m over nivået ved rundkjøringen.
Friidrettshallen har en byggehøyde på 11 m med gesims på kote + 36.
Sol/skygge-analyse viser hvordan ny bebyggelse kan virke inn på boligbebyggelsen langs Terje
Løvåsvei. Det synes ikke å gi negativ påvirkning for solforholdene slik planlagte bygninger er
illustrert. Sol/skygge-analysen viser derimot ikke maksimal utnyttelse av volum for den søndre
delen av planområdet, derfor bes det om at disse illustrasjonene oppdateres før planen legges ut
på offentlig ettersyn. Dette for å synliggjøre konsekvensene for bebyggelsen langs Terje Løvåsvei
enda tydeligere ved en maksimal utnyttelse av området. Situasjonen for boligene langs Terje
Løvåsvei vil, med gjennomføring av planen, bli annerledes da relativt høye bygninger plasseres
langs veien. I dag er strekningen bestående av høye trær. Kommunedirektøren vurderer at
området kan tåle bygninger med større høyder enn det områdeplanen legger opp til. Dette med
grunnlag i områdets plassering innenfor Campusområdet hvor det bør tilrettelegges for en høy
utnyttelse, og sammen med ny bebyggelse i boligområdene i Tønnevoldskogen (B.1 og B.2).
Kommunedirektøren vurderer også at premissene som ble lagt til grunn i områdeplanen, med ett
samlet stort bygg innenfor B/A3, er endret idag. Det vurderes derfor som fornuftig at bebyggelsen
trappes opp i takt med stigningen på Terje Løvåsvei.

Gang- og sykkelveiforbindelser
Fremtidig park som grenser til planavgrensningen her, har til hensikt å fungere som en møteplass
for studenter, ansatte innenfor Campus, beboere og andre og må ha god tilgjengelighet.
Svømmehall er en offentlig funksjon som også bør tilrettelegges med god tilgjengelig for alle. Disse
hensynene er viktig å ivareta ved planleggingen av området, og særlig med tanke på å tilrettelegge
for gode gang- og sykkelveiforbindelser til park og svømmehall.
Kommunestyret vedtok den 09.02.21, ved behandling av veialternativer til svømmehall
(planområdet), at kjøreveien skal gå «utenom parken», det vil si via Terje Løvåsvei. Siste avsnitt i
samme vedtak lyder: «Det er også viktig sikre opplevelsen av lett tilgjengelighet til anlegg og
parken fra universitetet. Det må ses på muligheten for kryssing av Terje Løvåsvei mellom
friidrettshallen og svømmehallen, dvs. området som er betegnet K/S4 i områdeplanen».
Slik kryssing er vurdert, men funnet for lite trafikksikker. Terje Løvåsvei er en vei med høy stigning
og med fartsgrense på 60 km/t. Samtidig er det store høydeforskjeller mellom kjørevei og gang- og
sykkelvei, som vil vanskeliggjøre en sikker forbindelse. En har vurdert at det på grunn av
manglende trafikksikkerhet ikke egner seg å krysse veien i plan midt på denne strekningen.
Områdeplanen gir ikke så mange opplysninger om hvordan K/S4 er planlagt, men følgende er sagt
i planbeskrivelsen: Ved fremtidig idrettshall tenkes det lagt en planskilt forbindelse over Terje
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Løvåsvei til Televeien. Det er verken gitt bestemmelser eller rekkefølgekrav til kryssingen.
Illustrasjoner viser at område B/A3 var tiltenkt en større bygningskropp som dekker det meste av
B/A3, med betegnelse idrettsanlegg. Slik området pr. i dag er utviklet har premissene endret seg.
Friidrettshallen er allerede etablert, og det er ikke lenger tale om et større idrettsanlegg eller
utbygging i den skalaen som områdeplanen viser med illustrasjoner. Å etablere en planskilt
kryssing i en overgang vurderes ikke å være sannsynlig å få til, ei heller forholdsmessig forsvarlig i
et kost/nytte-perspektiv.
Kommunedirektøren vurderer likevel at området vil få gode gangveiforbindelser. Langs østsiden av
Terje Løvåsvei finnes det gang- og sykkelvei på hele strekningen fra rundkjøring i kryss Terje
Løvåsvei/Jon Lilletunsvei og mot Holviga skole. Regulerte rundkjøring på toppen av Terje Løvåsvei
sørger for fotgjengerkryssing i forbindelse med rundkjøringen. Denne kryssingen vil favne myke
trafikanter som kommer i retning fra Holvika/Groosåsen og studentboligene i Jon Lilletunsvei.
Fra universitetet og i fra retning Vesterled vil det være naturlig å følge gang- og sykkelvei inn
gjennom parken. Vedtaket som referert til over, sier også i første avsnitt: «Det er også viktig å sikre
opplevelsen av lett tilgjengelighet til anlegget og parken fra universitetet. Dersom alternativ 2 (Terje
Løvåsvei) velges, må det tilrettelegges for gang- og sykkelvei langs eksisterende friidrettshall mot
svømmehallen». Slik gang- og sykkelvei må reguleres i reguleringsplan for parken. Det gir
forbindelser som knytter hele campusområdet sammen, både langs veier, gjennom parken og
kobling mot planlagte grøntdrag. Kommunedirektøren vurderer at gangforbindelser i området er
sett på i en større sammenheng og finner løsningene tilfredsstillende.
Områdeplanen har følgende rekkefølgekrav: «Før igangsettingstillatelse for tiltak innenfor B/A-3
kan gis, skal egen utbyggingsavtale for område Park, inkludert opparbeidelse og fremdrift for
trinnvis ferdigstillelse, være inngått og godkjent». Kommunedirektøren anbefaler at en
bestemmelse tilsvarende denne innarbeides før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, da
dette ikke er ivaretatt i planforslaget. Anbefalt bestemmelse fremgår av forslag til vedtak, siste
strekpunkt.
Parkering
Parkeringsdekningen er i tråd med kommuneplanens og områdeplanens bestemmelser.
Parkeringsbestemmelse i områdeplanen om at 50 % av parkeringsdekningen for kontorbygg skal
etableres under bakken eller under bygg, er ikke fulgt opp. Planforslaget gir rom for at all parkering
kan etableres i dagen, evt. i to plan. Kommunedirektøren vurderer slik lemping av bestemmelsene
som ugunstig og lite fremtidsrettet, og er verken i tråd med områdeplanens bestemmelser eller
overordnede føringer om å begrense arealutnyttelse til parkering. Kommunedirektøren anbefaler at
bestemmelsen fra områdeplanen videreføres i detaljreguleringen.
Kommunedirektøren vurderer at sykkelparkering for kontorformålet er ivaretatt, da dekningen for
sykkelparkering er i henhold til kommuneplanens bestemmelser. For svømmehall er det sikret
etablert 40 plasser. Kommunedirektøren vurderer at bestemmelsen bør endres lik
kommuneplanens bestemmelser; sykkelparkering for svømmehall skal tilsvare 50 % dekning for
ansatte og tilskuere.
Det er også gitt bestemmelser om at minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal plasseres nær
inngangsparti og at minst 30 % av plassene skal være overbygd, dette i tråd med
kommuneplanens retningslinjer. Dette vil gi gode muligheter for å komme til arbeid og svømmehall
med sykkel.
Støy
Det er lagt inn i bestemmelsene at støyutredning for bebyggelsen på motsatt side av Terje
Løvåsvei skal utføres og at evt. støyskjerm etableres før bebyggelse i området tas i bruk. Dette vil
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ivareta støyhensyn for eksisterende bebyggelse.
Barn og unges interesser:
Områdeplanen åpner for at tilgrensende jorde, regulert til park, kan benyttes hele året med ulik
grad av tilrettelegging og tilbud til ulike aldersgrupper. Fra parken skal det tilrettelegges for
forbindelser til turdrag ut i skog og utmark innen relativt korte avstander. Planområdet for B/A3
tilrettelegger for at det kan etableres en gangforbindelse fra parkområdet og inn til byggeområdet i
nord. Slik forbindelse må tilrettelegges i forbindelse av detaljregulering av parken, men
planforslaget for B/A3 sikrer at forbindelsen tas videre inn til byggeområdet der svømmehallen er
tiltenkt. Det vurderes som svært viktig å få en slik forbindelse. På motsatt side av planområdet, mot
Terje Løvåsvei blir det etablert gang- og sykkelforbindelser til eksisterende gang- og sykkelvei. I
forbindelse med svømmeopplæring blir elever kjørt i buss fra skole til svømmehall. For å ivareta
dette må en situasjonsplan plan i forbindelse med rammesøknad, vise adkomst- og snumuligheter
for buss innenfor planområdet. Kommunedirektøren vurderer at barn og unge vil kunne bevege
seg trygt i området.
Naturmangfold:
Det er ikke registrert arter eller naturtyper innenfor planområdet. Planforslaget legger dermed ikke
til rette for inngrep som vil medføre at naturmangfold blir påvirket i positiv eller negativ retning. Det
legges derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12.
Geotekniske undersøkelser
Det er gjennomført en overordnet vurdering av de geotekniske forholdene i området. Vurderingene
som er gjort på grunnlag av NGU’s kart tar i hovedsak for seg tre tema:
- Byggtekisk vanskelige løsmasser (kvikkleire)
- Radon
- Sur avrenning fra bergarter (sulfid)
Det er gitt bestemmelser for videre undersøkelser av Radon. Sulfidundersøkelser med resultater
må gjennomføres før planvedtak, dette er foreslått i forslag til vedtak. Vurdering av kvikkleire
utføres før planforslaget legges ut på offentlig ettersyn. Kommunedirektøren vurderer at forholdene
er ivaretatt så langt i prosessen.
Flom
I forbindelse med områdereguleringen er det utarbeidet forslag til prinsippløsning for vann,
spillvann og overvann for byggeområdene. Overvann fra område B/A3 skal fordrøyes i et lokalt
magasin i nordøstre del av planområdet.
ROS-analyse
ROS-analysen avdekker 2 hendelser i gul sone, dvs. hendelser med alvorlig konsekvens, men
som er mindre sannsynlig at vil inntreffe. Hendelsene er knyttet til de samme forholdene som
beskrevet i avsnittet over om geotekniske undersøkelser.
- Grunnforhold. Deler av planområdet er registrert med tykke strandavsetninger som kan
ligge over andre marine avsetninger. Geotekniske undersøkelser må gjennomføres.
Administrasjonen har bedt om at vurdering av forholdet skal foreligge ved offentlig ettersyn,
noe forslagstiller vil imøtekomme.
- Sulfidholdig grunn. Forholdet til sulfidholdig grunn har potensial for alvorlige
miljøkonsekvenser. Områdeplanen har krav om at det skal foretas prøvetaking og analyser
før tiltak iverksettes. Kommunedirektøren vurderer at slike undersøkelser børe være
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gjennomført før planvedtak.
Klima og miljø
Bestemmelser sikrer at bebyggelsen i området skal tilknyttes fjernvarmeanlegget som er etablert i
Campusområdet.
Etablering av kontor og svømmehall på samme tomt kan gi store fordeler for energi. Svømmehall
har stort varmebehov og kontor har stor kjølebehov, dette åpner for løsninger der funksjonene
utveksler energi og bruk av geotermos som lagrer varme fra sommeren til bruk for oppvarming på
vinterstid. Det gis ikke krav til slik løsning i bestemmelsene, men som ledd i å ivareta klima og
miljøhensyn er det gitt bestemmelser om at ny bebyggelse skal tilfredsstille miljøkravene gitt i
BREEAM – NOR. Dette er en miljøsertifiseringsordning som sikrer at aspekter knyttet til bærekraft
og miljøpåvirkning tas hensyn til i alle deler av et utbyggingsprosjekt.
Estetikk
Campusområdets profil er fremtidens teknologiske løsninger med fokus på miljø og energibruk.
Arkitekturen skal være fremtidsrettet, teknologipreget og nytenkende. Det er ikke gitt kriterier i
områdeplanen for formspråk eller materialbruk, men det er sagt at de enkelte bygg skal forholde
seg til landskap og andre bygg slik at det oppnås samhørighet mellom bygg og gode rom og
plasser mellom byggene.
Bestemmelsene til planforslaget sikrer at bebyggelsen skal gis en detaljering, materialbruk og
fargesetting som bidrar til at utbyggingsområdet fremstår helhetlig. Det skal benyttes robuste
materialer med gode miljø- og aldringsegenskaper som i løpet av bygningens livssyklus har liten
negativ påvirkning på miljøet. Det er gitt bestemmelser om at bebyggelsen skal ha tilnærmet flatt
eller buet tak. For bebyggelse med mer enn 3 etasjer over bakkenivå, skal øverste etasje være
inntrukket på minst 3 av fasadene.

Konklusjon
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget tilrettelegger for å utvikle gjenværende del av
område B/A3 i tråd med områdeplanens formål og kommunestyrets tidligere vedtak. Forhold som
vurderes å ikke være tilstrekkelig fulgt opp er foreslått som tillegg i forslag til vedtak.
Kommunedirektøren anbefaler teknisk utvalg å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn med
endringene som fremgår av forslag til vedtak.
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