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DETALJREGULERING
CAMPUS GRIMSTAD – B/A3 SYD
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1.0

GENERELT

1.1

Disse bestemmelser gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på
plankartet.

1.2

Området reguleres til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5:
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)
kombinert bebyggelse og anleggsformål

B/A3.1, B/A3.2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)
kjørevei
o_SV2, f_KV3
fortau
o_SF1
gang-/sykkelvei
f_GS2
annen veigrunn – tekniske anlegg
annen veigrunn – grøntareal
2.0

REKKEFØLGEKRAV

2.1
Utearealer
Utomhusplan iht. punkt 3.2 skal foreligge ved søknad om rammetillatelse for første
byggetrinn innenfor planområdet. Utearealer skal være etablert før tilhørende bebyggelse
kan tas i bruk. Siktsoner skal opparbeides samtidig med veianleggene.
2.2
Gangveiforbindelse til parken
Gangveiforbindelsen gjennom området B/A3.2 mot parken, må være opparbeidet ut til
plangrensen før bebyggelse i område B/A3.2 tas i bruk. Jf. punkt 4.6 siste ledd.
2.3
Gang-/sykkelveier og fortau
Gang-/sykkelveier og fortau skal anlegges samtidig med tilliggende kjørevei.
2.4
Rundkjøring
Regulert rundkjøring i kryss Terje Løvås vei /Peter Dahls vei og buss-stoppene på hver side,
skal være etablert og godkjent av veimyndighet før bebyggelse kan tas i bruk.
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2.5
Støyutredning
Støyutredning for bebyggelse på motsatt side av Terje Løvås vei skal utføres og ev. støyskjerm langs Terje Løvås vei være etablert, før bebyggelse i området tas i bruk.
2.6
Opparbeidelse av området PARK
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.
3.0

FELLESBESTEMMELSER

3.1
Massedisponeringsplan
Ved utbygging av området må det foreligge en massedisponeringsplan som redegjør for
deponering og bruk av matjord. Jfr. bestemmelser punkt 4.8.5 til områdereguleringen.
3.2
Utearealer
Interne atkomstveier, gang-/sykkelveier, parkering og øvrige utearealer skal anlegges iht.
godkjent utomhusplan.
3.3
Grunnforhold
• Dersom undersøkelser av fjellgrunn har vist innhold av sulfid over tillatte grenseverdier,
må det utarbeides tiltaksplan for håndtering og behandling av sprengte masse.
•

Geoteknisk utredning må foreligge ved utbygging av området. Ev. krav/anbefalinger i
utredningen til fundamentering og tiltak for å sikre stabile grunnforhold, må gjennomføres.

•

Bebyggelse må sikres mot radongass radonsperre mot undergrunnen.

3.4
Utearealer
Utearealer som ikke nyttes til kjøreareal eller parkering skal opparbeides parkmessig.
Kjørearealer, parkeringsplasser og gangveier skal opparbeides med god standard, minst iht.
kommunens vegnormal for offentlige anlegg.
3.5
Estetikk
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 bygningenes livssyklus har liten negativ påvirkning på miljøet.
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 bygningenes livssyklus har liten negativ påvirkning på
miljøet.
3.6
Miljøkrav
Ny bebyggelse skal tilfredsstille miljøkravene gitt i BREEAM-NOR.
4.0

BEBYGGELSE OG ANLEGG

4.1
Tillatte virksomheter
Området kan nyttes til kontorer, undervisning/forskning, og svømmehall.
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4.2
Tillatt utnyttelse og områdeinndeling
Tillatt utnyttelse fastsettes til % BYA = 80 % medregnet nødvendig parkering på bakkeplan
(med 18 m² pr. plass). Inndelingen mellom delområdene kan justeres ved gjennomføring.
4.3
Taktype og høyder
Bebyggelsen må ha tilnærmet flatt eller buet tak. Tillatte gesimshøyder er fastsatt på
plankartet. Bygningenes egenhøyde regnet fra gjennomsnittlig terreng rundt byggets fasader
ikke overstige:
•
•

B/A3.1: 22,0 m
B/A3.2: 18,0 m

Ved buet tak gjelder tillatt gesimshøyde og tillatt egenhøyde, øverste del av takkonstruksjon.
I bebyggelse med mer enn 3 etasjer over bakkenivå, skal øverste etasje være inntrukket på
minst 3 av fasadene.
4.4
Byggegrenser
Bebyggelsen må plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet.
Områdene kan planeres/opparbeides og kjøreareal og parkeringsplasser anlegges ut til
formålsgrense.
4.5
Trafo
Plassering av ev. trafokiosker fastsettes ved behandling av tekniske planer.
4.6
Utearealer
Disponering av utearealer – herunder interne kjøreveier, gangforbindelser, sykkel- og bilparkeringsplasser mv. - må vises på situasjonsplanen ved søknad om rammetillatelse. I
søknaden om rammetillatelse for første byggetrinn må det redegjøres for hvordan atkomst og
parkering kan tilrettelegges for full utbygging av området.
Fellesarealer, og andre utenomhusarealer skal der terrenget tilsier det, tilrettelegges etter
prinsippene om tilgjengelighet for alle. Det skal legges vekt på å oppnå funksjonelle og
estetisk gode løsninger for terrengsprang og overganger mot naturlig terreng. Formingsveileder utarbeidet etter krav i områdereguleringen for Campus Grimstad, skal legges til
grunn for opparbeidelse av området.
Bygge- og anleggsområder kan opparbeides ut til formålsgrense. Forstøtningsmurer kan
plasseres i formålsgrense. Forstøtningsmurer skal fortrinnsvis oppføres i naturstein.
I situasjonsplanen til rammesøknaden for område B/A3.2 skal det innarbeides en gangveiforbindelse ut til plangrensen mot parken, som kan videreføres i detaljreguleringen for
parken. Gangveien skal være felles for alle brukere av virksomheter innenfor planområdet.
I rammesøknaden må situasjonsplan vise atkomst- og snumulighet for buss.
4.7
Renovasjon
Renovasjonsordning etableres i samråd med renovasjonsselskapet.
4.8
Parkering
For bebyggelsen gjelder følgende krav til parkering:
For bebyggelse til kontor og undervisning skal det anlegges maks 1 biloppstillingsplass
pr. 50 m² BRA.
For svømmehall skal det anlegges maks 0,3 biloppstillingsplasser pr. tribunesete.
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Minst 50 % av maks tillatt antall parkeringsplasser for kontor og undervisning skal etableres
under bakken eller under bygg.
-

For bebyggelse til kontor og undervisning skal det anlegges minst 2 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m² BRA.
For svømmehall skal sykkelparkering tilsvare minst 50 % dekning for ansatte og
tilskuere.

Sykkelparkeringsplasser skal utformes og plasseres i tråd med kravene i bestemmelsene i
kommuneplan vedtatt 27.10.20. Minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal plasseres nær
inngangsparti. Minst 30 % av plassene skal være overbygd.
Parkeringsplasser for bil og sykkel kan disponeres felles av alle virksomhetene i området.
5.0

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1
Veihøyder
Veihøyder er angitt med 1 meters ekvidistanse på plankartet. Høyden kan justeres inntil +/1,0 m ved teknisk prosjektering.
5.2
Veifylling
Veifylling skal ikke ha større stigning enn 1:1,5 og skal jordsettes. Dersom fyllings-høyden er
mer enn 3,0 meter fra ferdig opparbeidet terreng og stigningen større enn 1:3 skal veien
sikres med godkjent rekkverk.
5.3
Fellesanlegg
Kjørevei f_KV3, gang-/sykkelvei f_GS2 er felles for all bebyggelse innenfor planområdet.
5.4
Sidearealer
Sidearealer nyttes til grøfter, parkanlegg, fyllinger og skjæringer. Fyllinger skal jordkless og
beplantes eller tilsås.
****
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