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Notat - Detaljregulering Campus Grimstad –
B/A3 syd – uttalelser til melding om planarbeid
1. Innledning
Melding om planarbeid for detaljregulering for Campus Grimstad – B/A3 syd, ble sendt
ut av Asplan Viak ved brev / e-post 01.10.21. Meldingen ble annonsert i Grimstad
Adressetidende 05.10.21. Frist for ev. uttalelse ble satt til 22.10.21.
Uttalelsene oppsummeres og kommenteres av Asplan Viak AS (AV) på vegne av
forslagsstiller/utbygger (HK Utvikling AS).

2. Uttalelser
2.1. Agder Energi Nett AS – e-post 06.10.21
AE Nett skriver at de ikke har kabler eller linjer som vil komme i konflikt med
utbyggingen.
AV:

Tas til etterretning.

2.2. Statens vegvesen – brev 07.10.21
Statens vegvesen skriver at vegvesenet har ansvar for at føringer i Nasjonal Transportplan, Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale føringer blir ivaretatt i planleggingen.
Og Statens vegvesen skal «utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, sikkert
og miljøvennlig transportsystem».
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Statens vegvesen sitt sektoransvar for veinettet innebærer at vegvesenet har et
overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima, miljøhensyn og en helhetlig bypolitikk
ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir vegvesenet rett til å stille
krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veier og gater og til løsninger
for gående og syklende.
Vegvesenet minner om at forholdene for gående og syklende blir ivaretatt i planleggingen. Det er bare kommunale og fylkeskommunale veier i området, så
vegvesenet har ingen veitekniske merknader til planen.
AV:

Tas til etterretning.

2.3. Erna Tinderholt, Landgraffsvei 17 – e-post 08.10.21
Erna Tinderholt skriver at hun ikke forstår helt hvor rundkjøringen skal bygges, men
noen mener at det er rett utenfor der hun bor. Hun har ev. ikke noe imot dette, men vil
gjerne vite hvor den er tenkt.
AV:

Innspillet er besvart av Asplan Viak i e-post 12.10.21. Tinderholt har ikke hatt
ytterligere merknader etter det.

2.4. NVE – brev 13.10.21
•

Generelt

NVE skriver at på reguleringsplan-nivå skal tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer ivaretas
gjennom selve planbehandlingen, ved bruk av virkemidler som arealformål, hensynssoner og reguleringsbestemmelser. Det følger av plan- og bygningslovens §4-3 at
«Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen med hensynssone». Til
hensynssoner skal det i nødvendig grad gis bestemmelser som avgrenser eller setter
vilkår for arealbruken. Dette er omtalt nærmere i NVE’s retningslinje 2/2011 Flaum og
skredfare i arealplaner.
•

Flom

I NVE atlas er det registrert aktsomhetssone for flom tett inntil planområdet i vest. Det
må både gjøres en vurdering av om dette kan medføre en fare for planområdet, og om
utbyggingen vil medføre mer avrenning til vassdraget.
NVE anbefaler at flomveier og flomanlegg merkes av i plankartet, som f.eks. hensynssoner, og at det utarbeides konkrete bestemmelser knyttet til håndtering av overvann.
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•

Kvikkleire

I NVE atlas ligger planområdet delvis innenfor aktsomhetsområde for marin leire. Det
må derfor gjøres vurderinger av om det kan være kvikkleire innenfor planområdet.
Under planarbeidet må fare for kvikkleireskred utredes og sikkerheten ivaretas i
henhold til byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3 og NVE’s veileder 1/2019 Sikkerhet mot
kvikkleireskred. Ved offentlig ettersyn av detaljreguleringen skal reell fare for områdeskred være avklart.
•

NVE sin oppfølging av planarbeidet

Dersom planforslaget berører NVE’s saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved
offentlig ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike
interessene er vurdert og innarbeidet i planen.
AV:

I planbeskrivelsen til områdereguleringen for Campus Grimstad (punkt 4.8) står
det at det er gjennomført en overordnet vurdering av de geotekniske
forholdene i området. Registrerte grunnforhold er vist i eget temakart. I
bestemmelsene til områdereguleringen står følgende i punkt 3.3.2:
«Det skal gjennomføres geotekniske undersøkelser som avklarer forhold
knyttet til sulfidholdig fjell, ustabile grunnforhold og radon for de aktuelle
delområder. Nødvendige tiltak skal beskrives og innarbeides i detaljreguleringsplan for hvert enkelt delområde.»
Det er også redegjort for grunnforholdene i planbeskrivelsen til detaljreguleringen. Det er foretatt grunnboringer som viser dybden til fast grunn.
Ustabile masser vil bli skiftet ut og bebyggelse og uteområder fundamentert på
steinfylling. En geoteknisk vurdering vil bli utarbeidet og vil foreligge til 1.
gangs behandling av planforslaget.
Konsulentselskapet Aprova AS har i forbindelse med områdereguleringen
utarbeidet forslag til prinsippløsning for vann, spillvann og overvann for
byggeområdene BA-3 og BA-1. Overvann fra område B/A3 skal fordrøyes i et
lokalt i magasin i nordøstre del av parkområdet. Jf. tegningen på neste side.
under.
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2.5. Statsforvalteren i Agder – brev av 18.10.21
Statsforvalter skriver at enkelte av de hensyn som er påpekt tilknyttet det avsluttede
planarbeidet for Campus Grimstad Vest også vil være relevante her. Dette gjelder også
innspill til oppstart av reguleringsplanarbeid for Campus Park og Svømmehall, da
området som det nå meldes oppstart av planarbeid for, også inngår i oppstartvarselet
for dette planarbeidet.
Statsforvalter viser til at det i den senere tid er meldt oppstart av en rekke planendringer og mindre detaljregulering, og advarer mot en «fragmentert planlegging i
form av at geografisk begrensa områdeer ses hver for seg, isolert fra omgivelsene. At
det pågår «en rekke» planprosesser parallelt, med delvis overlappende avgrensninger
ved oppstartvarsel, kan være en utfordring med tanke på medvirkning.
AV:

Vi legger til grunn at overordnede funksjoner og sammenhenger er vurdert og
ivaretatt i områdereguleringen.
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Bildet viser det området som Rambøll har meldt
oppstart av planarbeid for i brev av 23.10.2019, på
oppdrag for Grimstad kommune.
Vi antar at området som Rambøll skal regulere for
kommunen skal omfatte parken og avgrenses mot
detaljreguleringen for Campus Grimstad – B/A3
syd.

•

Mobilitet og transportformer

Det påpekes i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging at planlegging skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. Ved
anleggelse av svømmehall må tilrettelegging og god tilgjengelighet ha stort fokus,
Statsforvalter oppfordrer til at det gjøres konkrete grep for å gjøre svømmehallen mest
mulig tilgjengelig for de som ikke har bil. I den sammenheng synes statsforvalter at det
er uheldig at planområdet er såpass snevert avgrenset, og det forventes at man ser
utover planområdets avgrensning ved vurderinger rundt mobilitet med tanke på å
legge til rette for trygge, trafikksikre snarveier mellom svømmehallen og blant annet
bussholdeplasser i nærområdet. Det forventes at det planlegges for et tilstrekkelig
antall sykkelparkeringsplasser, primært nært svømmehallens inngangsparti.
AV:

I oppstartmøtet med kommunen ble det påpekt behov for å etablere en gang/sykkelveiforbindelse fra Campus direkte inn i planområdet. Dette er innarbeidet i planen. Det skal i tillegg tilrettelegges for en gangforbindelse fra
svømmehallen mot parken fram til plangrensen. Videre trasé inn i parken skal
innarbeides i kommunens detaljregulering for parken.
•

Interessegrupper

Barn og unge vil være en viktig målgruppe for idrettshallen. I den sammenheng minner
sstatsforvalteren 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.
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AV:

Vi forutsetter at dette kravet følges opp på hensiktsmessig måte ved offentlig
ettersyn.
•

Universell utforming

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for all planlegging etter planog bygningsloven. Ved anleggelse av offentlig svømmehall er det spesielt relevant å
planlegge for gode løsninger for universell utforming. Utforming som gir god
tilgjengelighet bør fastlegges i plankart, i bestemmelser og i retningslinjer.
AV:

Forskriftenes krav til tilgjengelighet og universell utforming vil bli etterfulgt.
Gangveien inn i området, utearealer og ankomstsoner vil bli anlagt etter
prinsippene for tilgjengelighet
•

Flom, skred og overvann

Hva gjelder flom, skred og overvann vises til uttalelse fra NVE i brev av 13.10.21.
Statsforvalter legger til grunn at de anbefalinger som måtte framkomme av etterspurte
vurderinger innarbeides i planens juridiske dokumenter.
AV:

Se kommentarer i punkt 2.4.
•

Øvrige kommentarer

Statsforvalter ber for øvrig om at det gjøres rede for diverse generelle temaer i
planarbeidet.
AV:

Dette er etterkommet i nødvendig grad.

2.6. Campus Grimstad Arena AS/Sørild friidrett – brev 21.10.21
CGA AS/Sørild skriver at de ikke har merknader til meldingen om oppstart av
planarbeid. Det vises til tidligere merknader i forbindelse med Campus Grimstad Vest
om å hensynta infrastruktur med veier og gang-/sykkelveier for myke trafikanter.
AV:

Detaljreguleringen viderefører prinsippene for trafikk og veisystemer i
områdereguleringen.

2.7. Agder fylkeskommune – brev 05.11.21
Fylkeskommunen skriver at de er svært skeptisk til at det planlegges et kryssingspunkt
for myke trafikanter over Terje Løvås vei.
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Planenheten i kommunen har i e-post 05.11.21 anbefalt at kryssingen tas ut av
planforslaget.
AV:

Gangvei-kryssing over Terje Løvås vei og bestemmelsesområdet for gangveien
videre inn i byggeområdet er tatt ut ved revisjon 05.11.21.

****
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